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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.  100/191  Prot                                                                                    Tiranë, më 22/09/2021 

 

V E N D I M  
 

Nr.47 datë 08.09.2021 

  

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

   KRYESUESE: Luljeta QOKU 

RELATOR: Ledian RUSTA 

       ANËTARE: Sonila KADAREJA 

 

nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Erlisa Shkodrani, më datë 31/8/2021, ora 10, në Tiranë, në 

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

dëgjimore që i përket: 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT:  

Suela Kujtim BULKU, e datëlindjes 06/04/1996, 

lindur dhe banuese në Tiranë, me funksion aktualisht 

Specialiste në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik  

në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme. 

 

OBJEKTI:  
Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE:  

Ligji Nr. 12/2018 “Për vlerësimin Kalimtar dhe 

Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar); 

Ligji Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative 

të Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar); 

Ligji Nr.49/2012 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e 

Mosmarrëveshjeve Administrative” (i ndryshuar); 

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit; 
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Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të 

Unifikuar për Procesin e Vlerësimit. 

Ligji nr.70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të 

Brendshme”.  

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

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

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

rezultateve të hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Suela Kujtim Bulku, i cili në seancë dëgjimore 

publike kërkoi konfirmimin e tij në detyrë; pasi shqyrtoi dhe analizoi çështjen në tërësi duke  u bazuar në 

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

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

 

V Ë R E N: 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (këtu e në vijim Komisioni) është organi kompetent që kryen procesin e 

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

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

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

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

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

Sipas përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 6 të Ligjit nr. 12/2018 “Për 
Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit 
për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar), shtetasja Suela Kujtim 

Bulku është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të 
tij aktual “Specialiste në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik” në Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme. 

Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting” subjekti Suela Kujtim Bulku mbante funksionin e 

Nd/Specialistes në Sektorin e Inspektimit të Ankesave, Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Brendshme. 

 
Subjekti i vlerësimit, Suela Kujtim Bulku, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit duke u shortuar në 

shortin e zhvilluar në datën 16/11/2020, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me Rregulloren 

“Për procedurat e zhvillimit të shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. 

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

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

në datën 07/05/2018, konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë ligj, të tre deklaratat që parashikon 

ligji 12/2018, për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës si dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale. 
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Formulari i pasurisë ka Indeks Nr. 100, viti 2018. 

Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e  
konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit e përbërë nga Luljeta Qoku (Kryesuese), Ledian 

Rusta (Relator) dhe Sonila Kadareja (Anëtare). 

Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin e vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar) si edhe në bazë të Rregullores  
së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit (miratuar me Vendimin nr.17 datë 31.5.2019 “Për  
Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”),  me Vendimin 
Nr.25, datë 13/01/ 2021, vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Suela Kujtim Bulku. 
 

1. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 13/01/2021 ka njoftuar subjektin 

e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i është bërë e njohur përbërja e Trupës  
së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është në kushtet e konfliktit 

të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 
 

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

14/01/2021 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e 
trupës së vlerësimit. 
 

3. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 25, të  
Ligjit 12/2018 (i ndryshuar), duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit kalimtar. 
 

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

a) vlerësimin e pasurisë; 

b) kontrollin e figurës; 

c) vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

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

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

           garantuar të drejtën e punonjësve për një proces të rregullt ligjor. 

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

vlerësimit12/2018 (i ndryshuar), Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar), duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme që janë: 

 

- Deklarata e Pasurisë, 

- Deklarata për Kontrollin e Figurës, 

- Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; 

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

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

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

        bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit të vlerësimit.  
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7. Trupa e vlerësimit në datën 23.08.2021 pasi dëgjoi relatorin dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

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

profesionale, kishin nivelin e provueshmërisë, si dhe pasi konstatoi se janë ndjekur të gjitha hapat  

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Suela Kujtim Bulku, me 

Vendimin Nr. 38, datë 23.08.2021, vendosi; 

 

❖ Të mbyll hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Suela Kujtim Bulku, me funksion aktualisht 

Specialiste në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik  në Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme; 
 

❖ Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

 

✓Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 
 

✓ Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e  

    vlerësimit pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional; 

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

marrë një kopje të tyre, me përjashtim kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet e informacionit 
të klasifikuar “Sekret Shtetëror”. Dosja i vihet në dispozicion subjektit sipas neneve 45-47 te Kodit 
të Procedurave Administrative, duke respektuar të drejtat e palëve sipas neneve 35-40 të Kodit të 

Procedurave Administrative. 

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

   mbështetëse. Kjo kërkesë duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për identifikimin 

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

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

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

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

vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit. 

 

8. Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur” dhe “persona të tjerë të lidhur” në kuptim të 
pikës 11 të nenit 3 dhe neni 5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të   

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, si dhe pika 12 dhe pika 14 e nenit 3 të Ligjit të 

Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar). 
 

9. Në datën 27/08/2021, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e 

    vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 31 Gusht 2021, ora 10, në Pallatin e 
    Koncerteve, (Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në përputhje me dispozitat ligjore  

    të Ligjin 12/2018 (i ndryshuar). 

 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

 Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Suela Kujtim Bulku u zhvillua në përputhje me 

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

 Subjekti i vlerësimit nuk kishte zgjedhur mbrojtës ligjor. 
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 Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi disa shpjegime 

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

(të regjistruar në materialin audio në seancë dëgjimore). 
 Në fund të seancës dëgjimore datë 31.08.2021, subjekti i vlerësimit Suela Kujtim Bulku, kërkoi 

konfirmimin në detyrë. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin më datën 08/09/2021 për subjektin e 

vlerësimit. 
 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

 Subjekti i vlerësimi Suela Kujtim Bulku ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë gjithë procesit të 

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

shoqërues për të vërtetuar të dhënat e deklaruara. 

 Gjatë fazës së hetimet administrativ si dhe gjatë komunikimit dhe pyetjeve të drejtuara nga relatori, 

është përgjigjur dhe ka përcjellë dokumentacion shoqërues/justifikues shtesë me qëllim vërtetësinë 

e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas rastit dhe rrethanave të tjera 

të çështjes. 
 

IV –  VLERËSIMI I PASURISË 

 

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

12/2018, (i ndryshuar). 

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

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

dhe për personat e lidhur me të. 

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

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

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

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

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

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

të Terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

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

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

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

anë të korrespondencës të regjistruar me numër 100, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare 

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

DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit Noterial pranë 

Ministrisë së Drejtësisë, OSHEE, Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefoniks fix 

etj. Gjithashtu Komisioni ka mbajtur në konsideratë deklarimet e vet subjektit për vërtetimet e të 

ardhurave për secilin vit, të shoqëruara me dokumentacion zyrtar si dhe gjatë pyetjeve, sqarime të 

tjera financiare për burim të ardhurash për personat e lidhur dhe të tjerë të lidhur. 

 Nga hetimi administrativ i Komisionit, rezultoi se subjekti nuk kishte qenë subjekt i deklarimit të 

pasurivë në ILDKPKI për shkak të funksionit të mbajtur të papërfshirë në objektin e këtij ligji. 
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 I. DEKLARATA E PASURISË 

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

për periudhën e vlerësimit të deklaratës së pasurisë nga data e fillimit të marrëdhënies së punës në 

institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në pozicionin dhe/ose gradën që mban, deri në  ditën 

e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë.  

Hetimi i kryer nga Komisioni është përqendruar në vërtetësinë e deklarimeve të bëra nga subjekti i 

vlerësimit dhe personat e lidhur me të, si dhe në burimin e ligjshëm të krijimit të këtyre pasurive.  

 

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

 

 Në deklaratën e pasurisë, subjekti nuk ka deklaruar pasuri të paluajtshme në emër të saj.  

 

 Nga deklarata e pasurisë Veting 2018, subjekti rezulton se ka në përbërje familjare, sipas Çertifikatës 

së gjendjes civile, dy prindërit (babain dhe nënën). Në kuptim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, prindërit 

e subjektit konsiderohen persona të lidhur.  

Bazuar në ligjin 12/2018, i ndryshuar, neni 32, “përcaktohet detyrimi i subjektit të vlerësimit për të 

deklaruar çdo pasuri, të luajtshme apo të paluajtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga 

data e fillimit të marrëdhënies së punës në institucionin përkatës, pavarësisht datës së emërimit në 

pozicionin dhe/ose gradën që mban, deri në ditën e plotësimit të formularit të deklarimit të pasurisë, sipas 

shtojcës nr.1, bashkëlidhur këtij ligji. Ky deklarim fillon ditën e parë të marrëdhënies së punës”. 

“Sipas shtojcës së deklaratës së pasurisë Veting 2018, faqe 5: Deklarimi i pasurive dhe burimi i krijimit; 

Objekti i deklarimit janë: të gjitha pasuritë e akumuluara ndër vite deri në ditën e dorëzimit të deklartës së 

pasurisë sipas nenit 32 të ligjit të Vlerësimit, burimet e krijimit të tyre dhe të drejtat reale mbi to (në 

pronësi, përdorim, posedim nga subjekti i vlerësimit apo në bashkëpronësi / ose persona të tjerë të lidhur).  

 Në deklaratën veting, personat e lidhur (babai dhe nëna) kanë deklaruar pasuri të paluajtshme e llojit 

apartament 1+1, 57 m2, rruga “Naim Frashëri”, pallati 10/1, shkalla 1, pasuri të cilën subjekti e 

përdor dhe jeton aktualisht (referuar deklaratës Veting fq. 4, plotësuar nga subjekti). 

Sa më sipër, Komisioni konstaton se subjekti ka pasaktësi në plotësimin e deklatatës për deklarimit 

të këtij aseti në përdorim nga ana e tij.  

 

Pasuri nr.1 Automjet Volswagen Polo, viti i prodhimit 2004. Blerë në vitin 2018. Burimi i Krijimit: - 

Kredi. Vlera: 2,400 Euro. Subjekti zotëron 100%. 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 
a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 

c) dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 
pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 
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Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

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

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

institucione publike dhe private të cilat në bazë të ligjit janë të detyruara të japin të dhëna. Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit u është drejtuar institucioneve të mëposhtme:  

 DPSHTRR 

 Regjistri notarial 

 Banka e nivelit të dytë 
 

DPSHTRR me shkresën protokolluar nga Institucioni nr. ****, datë 16/02/2021 informon se nga 

verifikimet e bëra në Regjistrin Elektronik Kombëtar të Mjeteve për shtetasen Suela Kujtim Bulku 

rezulton se aktualisht ka të regjistruar në pronësi të saj automjetin me targë *****. 

Në dokumentacionin e dorëzuar nga DPSHTRR gjendet: 

 Kopje e kontratës jonoteriale e shitjes së automjetit, datë 01/04/2018, me objekt shitjeje automjet i 

markës Volkswagen Polo me nr. Shasie *******, ngjyrë GRI, me palë shitëse z. E. J., 

Administrator i Firmës ******* sh.p.k, me nipt *******, dhe palë blerëse znj. Suela Kujtim Bulku. 

Vlera e blerjes së automjetit, bazuar në dokumentet e origjinës të Doganës shqipëtare është në 

vlerën 210.000 Lekë. Kjo shitje është kryer në bazë të faturës tatimore nr. M135 dt. 01/04/2018, 

fotokopje e së cilës ndodhet në dosjen e DPSHTRR-së. 

 Kopje e kartelës së regjistrimit të automjetit për herë të parë pranë DPSHTRR-së, datë 03/04/2018. 

 Kopje e Lejës së Qarkullimit datë 03/04/2018 

 Çertifikatë e Kontrollit fizik të automjetit datë 03/04/2018. 

 Kopje e praktikës së zhdoganimit të automjetit të deklaruar nga subjekti. 

 

Nga të dhënat e Komisionit dërguar nga DPSHTRR, konstatohet mospërputhje të vlerës së automjetit 

referuar kontratës jonoteriale (210,000 lekë) dhe vlerës së deklaruar nga subjekti (2,400 euro).  

Pas pyetjes drejtuar subjektit, në prapasimet e tij, subjekti deklaron se vlera e deklaruar prej 2,400 euro 

është e saktë pasi kjo ka qenë vlera totale e paguar nga ai për blerjen e automjetit. Vlera e shkruar në 

momentin e zhdoganimit të mjetit përbën vlerën që pronari i kompanisë apo personi e ka regjistruar mjetin 

dhe jo vlera reale e shitur tek ai.  

Pagesat e tjera shtesë si vlera 1,000 euro e importit të automjetit si edhe shpenzimet shtesë të nevojshme 

për automjetin është shlyer nga subjekti ku në total, vlera e blerjes së automjetit bashkë me pagesat e tjera 

për automjetin kapin vlerën e deklaruar prej 2400 euro. Bashkangjitur shpjegimeve të tij , subjekti paraqet 

dokumentacionin përkatës që Komisioni e dispononte tashmë. 

Regjistri notarial me shkresën protokolluar në Institucion me nr.*****, datë 16/02/2021 nuk ka të dhëna 

për kontratë shit-blerje automjeti pasi kjo marrëdhënie juridike është krijuar jashtë një zyre noteriale 

shpjeguar më sipër me palë shitëse Firmën *****.  

Komisioni referuar prapsimeve të subjektit, dokumentacionit dorëzuar nga ai, rezulton se është i njëjtë me 

atë të disponuar më parë nga vetë Komisioni e për këto arsye vendosi t’i cilësoi dhe t’i marrë si të mirëqena 

dhe të mjaftueshme këto shpjegime. 
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BURIMI I TË ARDHURAVE PËR BLERJEN E AUTOMJETIT 

Subjekti deklaron në deklaratën Veting se burimi i krijimit për blerjen e automjetit rrjedh nga marrja e një 

kredie. 

Në deklaratën Veting, në seksionin lidhur me detyrimet financiare ndaj personave juridikë dhe fizikë, 

subjekti ka deklaruar: “Kredi për tu shlyer tek Raiffeisen Bank, marrë në prill 2018 dhe afat shlyerje, maj 

2020 në vlerën 5,000.000 (pesëqind) lekë”  

Banka Raiffeisen me shkresën protokolluar në KOMISIONI me nr. **** dt. 05/03/2021 konfirmon se 

Suela Kujtim Bulku ka patur dy kredi parardhëse; një në shumën 500.000 lekë të marrë më 03/04/2018 

dhe mbyllur më 14/02/2020 dhe një në shumën 127.700 lekë të marrë më 13/03/2019 dhe mbyllur më 

13/03/2020 duke bashkangjitur ekstraktin bankar. 

Për shkak të dokumentacionit jo të plotë lidhur me marrjen e kredisë, Komisioni i është drejtuar përsëri 

këtij institucioni bankar për të dërguar një kopje të kontratës së dhënies së kredisë. 

Banka Raiffeisen me shkresën protokolluar në Komisioni me nr. **** dt. 29/06/2021 dërgon vërtetim 

bankar ku është e pasqyruar data dhe shuma e disbursimit të kredisë më datë 03/04/2018 dhe ecuria vjetore 

e shlyerjes së kredisë e cila likuidohet tërësisht në datën 14/02/2020. 

Nga të dhënat e ekstraktit bankar, dhe dokumentacionit shoqëruar, konstatohet edhe një kredi në vlerën 

127,000 lekë marrë 13/03/2019 për blerjen e një aparati celular dhe mbyllur më 13/03/2020. 

Nga të dhënat e ekstraktit bankar, Komisioni konstaton se shuma e kredisë së marrë është në vlerën 

500,000 lekë duke shfaqur mospërputhje në shifër (5.000.000 lekë) por në dukje lapsus me shumën e 

deklaruar me fjalë (pesëqind) nga subjekti në deklaratën veting. Koha e shlyerjes së kredisë deklaruar nga 

subjekti (maj 2020) nuk përputhet me atë të provuar përmes ekstraktit bankar (shkurt 2020) 

Në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit, subjekti shprehet se afati i deklaruar për shlyerjen e kredisë 

prej 500,000 lekë është i saktë (maj 2020) referuar edhe kontratës së kredisë (me afat prej 25 muaj) por 

shlyerja në shkurt 2020 është kryer pasi subjekti kërkonte një rifinancim tjetër prej 500,000 lekësh. Por 

për të disbursuar këtë kredi nevojitej shlyerja e pjesës së mbetur të kredisë e cila është shlyer në shkurt 

2020.  

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

për mbulimin e shpenzimeve nga ana e subjektit për pasurinë e luajtshme të llojit automjet, kreu analizën 

ekonomike ku rezultoi se kredia e marrë mbulonte dhe tejkalonte vlerën financiare për blerjen e automjetit.  

Sipas ekstraktit bankar të bankës Reiffaisen, në momentin e marrjes së kësaj kredie subjekti rezulton me 

gjendje në llogarinë bankare në vlerën 96,621 lekë. 

Lidhur me vlerën e kredisë marrë pranë Reiffaisen bank prej 500,000 lekë e cila tejkalon vlerën e blerjes 

së automjetit, subjekti në prapasimet e tij shprehet se kjo ka ndodhur për shkak të nevojave familjare e për 

pasojë, jo e tërë vlera e kredituar është përdorur për blerjen e automjetit. 

Komisioni për të provuar këtë deklarim të subjektit, verifikoi përsëri ekstraktin bankar të Reiffaisen bank 

lidhur me marrjen e kredisë prej 500,000 lekësh dhe periudhën e shlyerjes së saj duke konkluduar dhe 

marrë të mirëqenë shpjegimet e subjektit. 

Lidhur me ecurinë e shlyerjes së kredisë, pavarësisht se nga të dhënat e ekstraktit bankar, kredia rezulton 

e shlyer përfundimisht në mars 2020, të ardhurat e subjektit dhe personave të lidhur me të provuar përmes 
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dokumentave të vlefshëm ligjor janë më të ulta se kostoja mujore e jetesës referuar INSTAT në vitin 

përkatës. 

Përgjatë vitit 2018, kostoja e jetesës për një familje me 3 anëtarë, sipas shkresës së INSTAT protokolluar 

nga Institucioni me nr. prot. ***** datë 04/09/2019 rezulton 77,521 lekë. Ndërkohë të ardhurat e subjekti 

dhe personat e lidhur me të deri në tetor 2018, provuar përmes dokumentave ligjor, janë rreth 54,050 lekë 

(paga e subjektit (36,979 lekë) + pensioni i babait (17,071 lekë)).  Komisionit i rezultojnë një balancë 

negative mujore prej - 23,471 lekë (54,050 lekë të ardhura mujore total – 77,521 lekë kostoja mujore e 

jetesës). 

Vetëm gjatë periudhës tetor 2018-maj 2019, të ardhurat e subjektit rriten në vlerë në shumën totale prej 

310,000 lekë si pasojë e punësimit në një biznes privat dhe nga marsi 2019 e në vijim si pasojë e rritjes së 

pagës si punonjëse e SHÇBA (nga 36,979 lekë në 61,660 lekë), çka e bën të mundur efektivisht pagimin 

e këstit mujor të kredisë në vlerën prej 22,000 lekësh. 

Nga ekstrakti bankar, Komisioni konstaton se këstet mujore të kredisë paguhen kryesisht nga babai i 

subjekti i cili derdh thuajse rregullisht në llogarinë bankare të subjektit shumën prej afro 22,000 lekë/muaj, 

me përshkrimin bankar “Për Suelën Derdh Kujtimi Keste Kred”. 

Në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit paraprak, subjekti deklaron se aftësia monetare për të paguar 

këstet e kredisë për periudhën prill-tetor 2018 është e çertifikuar nga banka pasi përpara pranimit të 

kërkesës për kredi, oficeri i kredisë kryen verifikimet dhe analizimet përkatëse për mundësinë dhe aftësinë 

monetare të konsumatorit për shlyerjn e kredisë. Nëse subjekti do të ishte cilësuar subjekt me risk për 

pamundësinë e pagimit të kësteve të kredisë dhe shlyerjen totale të saj, kërkesa e tij për marrjen e kredisë 

do të ishte refuzuar.  

Për mjaftueshmërinë e të ardhurave për pagimin e këstit mujor prej 22,000 lekësh, subjekti përmend pagën 

e tij pranë SHÇBA-së, si dhe të ardhurat nga pensioni, të ardhurat nga puna si këpucar e babait të saj. 

Komisioni referuar edhe prapsimeve të subjektit i qëndron përsëri arsyetimit të tij të mësipërm për 

pamundësinë financiare për pagimin kësteve të kredisë gjatë periudhës prill-tetor 2018 si edhe lidhur me 

tagrin, detyrimin për të kryer analizën financiare dhe dhënë gjykim për mjaftueshmërinë finnaciare ose 

burimet ekonomike të subjektit për posedimin e një aseti të tij apo të personave të lidhur nga fillimi 

marrëdhënieve të punës e deri në datën e dorëzimit të deklaratës veting. 

Komisioni referuar ligjit 12/2018, nenit 34, pika 1 dhe pika 2 për Procedurën e vlerësimit të pasurisë, 

konstaton se “1. Trupa e vlerësimit bazuar në deklarimet e pasurive, zhvillon një procedurë kontrolli në 

përputhje me ligjin; 2. Verifikimet për punonjësin kryen në të gjitha institucionet apo personat juridikë, 

publikë apo privatë, të cilat detyrohen të japin të dhëna në lidhje me deklarimet apo mosdeklarimet e 

këtyre punonjësve.  

Po referuar nenit 34, pika 6, citohet se “ në përfundim të procedurës së kontrollit të pasurisë, trupa e 

vlerësimit, bazuar në të dhënat që ka mbledhur, përgatit një raport të hollësishëm e të arsyetuar  dhe sipas 

rastit konstaton se: a) deklarimi është i saktë, në përputhje me ligjin, me burime të ligjshme financiare 

dhe se punonjësi nuk gjendet  në situatë konflikti interesi ; b) ka mungesë të burimeve finaciare të ligjshme 

për të justifikuar pasurinë kur rezulton se ka deklaruar më shumë se dyfishin e pasurisë së ligjshme gjatë 

vlerësimit të pasurisë, përfshirë dhe personat e lidhur me të; c) është kryer fshehje e pasurisë; d) është 

kryer deklarim i rremë; d) punonjësi gjendet në situatën e konfliktit të interesit”. 

Komisioni konstaton se subjekti edhe pas prapësimeve të tij, siç ka deklaruar më parë dhe deklaron përsëri, 

e ka të pamundur objektivisht (duke mos dorëzuar asnjë dokument të vlefshëm ligjërisht) për të provuar të 

ardhurat e pretenduara të përfituara nga babai i tij në punëzënien si këpucar dhe trajnier futbolli. 
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Përsa i përket shpenzimeve familjare bazuar nga të dhënat e Instat, të dhëna që i është referuar edhe 

Komisioni në përllogaritjen e kostove të jetesës, subjekti në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit, 

deklaron se “familja ime nuk ka një standart jetese të atij lloji me shpenzime të cilat i konsideroj të 

tejkaluara nga institucioni përkatës”. 

Komisioni referuar deklarimit të mësipërm të subjektit çmon dhe vlerëson se të dhënat e INSTAT si 

institucion i njohur zyrtar, përbëjnë të dhënat zyrtare të statistikave lidhur me kostot e jetesës dhe të tjera 

që përdoren si të dhëna të ligjshme në të gjithë Institucionet e shtetit shqiptar dhe organe të tjera të krijuara 

me ligje të posaçme, si në rastin e Komisionit.  

Komisioni refruar shkresës të dërguar nga Institutit të Statistikave (shkresë protokolluar nga Komisioni 

nr. ****, datë 29/07/2019) në të cilën adresohen shpenzimet mesatare mujore dhe vjetore sipas madhësisë 

së familjes, i konsideron këto të dhëna si të dhëna bazë zyrtare për përllogaritjen e kostos së jetesës në 

veprimtarinë e tij të hetimit administrativ. 

 

Si përfundim, Komisioni konstaton se: 

- Ekzistenca e kredisë dhe ecuria e shlyerjes së saj konfirmohet me të dhënat nga institucionet 

bankare.  

- Subjekti ka të ardhura të ligjshme për blerjen e automjetit (kredia). 

- Mbulimi i kësteve mujore përgjatë periudhës së shlyerjes të kredisë prej 500,000 lekë kredie 

dyvjecare ka qenë i mjaftueshëm vetëm pas tetor 2018 e deri në në afatin fundor të shlyerjes së 

kredisë.  
 
 

 

LIKUDITETET E SUBJEKTIT 
 

 

I- Të ardhura nga paga si nd/ specialist në sektorin e Inspektimit të Ankesave në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SHÇBA-së për muaj nga Shtatori 2017.  Shuma e të ardhurave neto: 295,832.96 lekë. 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 

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

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, (të ardhurat e përfituara) janë kërkuar të 

dhëna nga institucione publike dhe private, si edhe pyetje drejtuar subjektit. 
 

ISSH me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ******, datë 22/02/2021 bën me dije se Suela 

Bulku ka përfituar të ardhura si vijon: 

Dhjetor 2016-Janar 2017 rezultojnë të ardhura neto pranë All Ballcans Coorporation në vlerën 34.000 

lekë. 
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Shtator 2017 deri në 07/05/2018 (dita që ka plotësuar deklaratën Vetting) rezultojnë të ardhura nga paga 

pranë SHÇBA-së në vlerën 328.628 lekë neto. 

Të ardhura nga qershor-gusht 2018 – pranë SHÇBA  

Gusht 2018-Shtator 2018 rezultojnë të ardhura neto pranë Shtëpisë së Pushimit, Ministria e Brendshme 

në vlerën 28.451 lekë. 

Gusht-Shtator 2018: të ardhura nga Kompania Strategic Solution në vlerën 310.000 lekë. Vlera e kësaj 

të ardhure është kryer përgjatë muajve Tetor 2018-Prill 2019  

Tetor 2018-e në vijim: të ardhura nga punësimi në SHÇBA. 

BKT me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ****, datë 12/02/2021 konfirmon se për periudhën 

Dhjetor 2016-Janar 2017 ka përfituar të ardhura neto paga nga All Balcan Coorporation në vlerën 17.000 

lekë 

Banka Union me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr.  *****, datë 16/02/2021 bën me dije se 

për periudhën Tetor 2018 deri në Prill 2019 ka përfituar të ardhura nga paga neto nga kompania Bussines 

Strategic Solution në vlerën 270.000 lekë. 

BKT me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ****, datë 12/02/2021 konfirmon se për periudhën 

Gusht 2018-Shtator 2018 ka përfituar të ardhura neto paga nga Shtëpia e Pushimit, Ministria e Brendëshme 

në vlerën 28.451 lekë. 

Drejtoria Rajonale e Tatimeve Durrës me shkresën protokolluar nga institucioni me nr. prot. ****, datë 

22/02/2021 citon se nga verifikimi i të dhënave në sistemin tatimor C@ts, shtetasja Suela Kujtim Bulku 

figuron e punësuar pranë entit publik Shtëpia e Pushimit, Ministria e Brendshme më datë 16/08/2018 deri 

në datën 11/09/2018. 

Më poshtë është pasqyruar ekstrakti bankar me lëvizjet bankare përkatëse: 

Data Debi Kredi Pershkrimi 

04-12-18  40,000 Paga tetor Business Strategic Solution 

04-12-18  40,000 Paga nëntor Business Strategic Solution 

07-12-18 79,700.0  Tërheqje Suela Bulku 

09-01-19  40,000 Paga dhjetor 2018 Business Strategic Solution 

11-01-19 40,000.0  Tërheqje Suela Bulku 

07-02-19  40,000 Paga janar 2019 Business Strategic Solution 

08-02-19 39,900.0  Tërheqje Suela Bulku 

04-03-19  40,000 Paga shkurt 2019 Business Strategic Solution 

06-03-19 39,900.0  Tërheqje Suela Bulku 

03-04-19  30,000 Paga mars 2019 Business Strategic Solution 

05-04-19 29,900.0  Tërheqje Suela Bulku 

06-05-19  40,000 Paga prill 2019 Business Strategic Solution 

10-05-19 39,900.0  Tërheqje Suela Bulku 
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Drejtoria Rajonale e Tatimore, Tiranë, me shkresën protokokolluar nga Institucioni me nr. ****, datë 

02/03/2021 citon se shtetasja Suela Kujtim Bulku gjatë kohës që ka ushtruar detyrën në SHÇBA nga data 

01/09/2017 e deri në maj 2019 figuron e regjistruar dhe e punësuar pranë subjekteve ku ka përfituar të 

ardhura nga punësimi, ka paguar kontribute të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore dhe TAP si më 

poshtë: 

Periudha Tatitimpaguesi Paga 

bruto 

Kontributet 

e sigurimeve 

shoqërore 

Kontributet 

e sigurimeve 

shëndetësore 

TAP 

10/2017 INTERLOGISTIC - 72 816 - 

10/2017 MARKETING & DISTRIBUTION - 72 816 - 

11/2017 MARKETING & DISTRIBUTION - 72 816 - 

11/2017 INTERLOGISTRIC - 72 816 - 

12/2017 MARKETING & DISTRIBUTION - 72 816 - 

12/2017 INTERLOGISTIC - 72 816 - 

08/2018 SHTËPIA E PUSHIMIT, M. BRENDSHME 19,224 4,710 654 - 

09/2018 SHTËPIA E PUSHIMIT, M. BRENDSHME 12,816 3,140 436 - 

10/2018 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 

11/2018 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 

12/2018 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 

01/2019 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 

02/2019 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 

03/2019 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 34,433 11,668 1,619 2,291 

04/2019 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 

05/2019 BUSSINES STRATEGIC SOLUTION 47,652 11,668 1,619 2,291 
 

Nga të dhënat e institucioneve të mësipërme, Komisioni konstaton se vetëm punësimi i subjektit në 

kompaninë private Bussines Strategic Solution ka ndodhur pas datës së dorëzimit të deklaratës Veting 

(07/05/2018) ndërsa punësimi në kompanitë Interlogistic dhe Marketing & Distribution ku i janë derdhur 

kontributet shoqërore dhe kontributet shëndetësore, shtrihet edhe gjatë periudhës kur subjekti ka qenë në 

ushtrimin e detyrës. 

Nga të dhënat e dosjes së personelit të subjektit që Komisioni disponon, vërehet se: 

1. Nga data 1/09/2017 – 7/08/2018, znj. Suela Bulku figuron e punësuar pranë SHÇBA-së sipas 

kontratave të punës dhe urdhërat e nxjerrë me këtë rast nga Drejtori i përgjithshëm i SHÇBA-së. Për 

rrjedhojë, nga data 8/8/2018- 1/10/2018, subjekti rezulton jashtë shërbimit si rrjedhojë e shkëputjes 

se marrëdhënieve financiare me ndërprerjen e kontratës. 

 

2. Gjatë kësaj periudhe dy mujore (gusht-shtator 2018) subjekti rezulton i punësuar jashtë SHÇBA, në 

Shtëpinë e Pushimit, strukturë në varësi të MB si edhe në bisnesin privat Strategic Solution referuar 

edhe vërtetimit të sigurimeve shoqërore, tatim-taksave.   
 

Komisioni konkludon se përgjatë këtyre dy muajve (gusht-shtator 2018) që subjekti i ka ndërprerë 

marrëdhëniet e punës me SHÇBA (përfundim i afatit të kontratës) dhe përfitimit të të ardhurave, nuk është 

ndodhur në kushtet e një dypunësimi. 

 

3. Referuar vërtetimit të sigurimeve shoqërore, dhe shkresave dërguar nga Tatim-Taksat, Komisioni 

konstaton se subjekti, për periudhën që përkon me fillimin e punës në SHÇBA (shtator 2017 e deri 

në dhjetor 2017), figuron edhe në listë të sigurimeve shoqërore pranë dy bisneseve private: 

Intelogistic dhe Marketing & Distribution. Gjatë kësaj periudhe 4 mujore konstatohet se subjekti 
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figuron njëkohësisht në listat e sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore në tre punëdhënës të ndryshëm 

dy biznese privat dhe një institucion shtetëror – SHÇBA). 

 

Nisur nga kjo situatë, Komisioni i është drejtuar dy bizneseve (Interlogistic dhe Marketing Distribution), 

për të marrë të dhëna shtesë lidhur me të ardhurat që ka përfituar subjekti dhe kontratat respektive të punës. 

Interlogistic me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. **** prot, datë 02/08/2021, dërgon një 

deklaratë e nënshkruar më datë 28/07/2021 nga Administratori i shoqërisë Interliogistic sh.p.k. z. E. H., 

ku deklaron se znj. Suela Kujtim Bulku ka qenë e deklaruar me punësim të përkohshëm (më pak se 1 (një) 

javë në vit), pranë kësaj shoqërie duke filluar nga data 01/11/2016 deri më datë 31/12/2017 me detyrë 

“Promotore”. Për kohën e deklarimit si më sipër, nuk ka përfituar të ardhura, pasi nuk ka qenë e angazhuar. 

Punonjësja e lartpërmednur ka qenë e regjistruar në kontratën e nënshkruar me sigurimet shoqërore (Lista 

e punonjësve) me nr. *** e NRSSH ******S, e për këtë janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore sipas kategorisë së punësimit. 

Marketing & Distribution me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. **** prot, datë 02/08/2021, 

dërgon një deklaratë e nënshkruar më datë 28/07/2021 nga Administratori i shoqërisë Marketing & 

Distribution sh.p.k., z. B.N., ku deklaron se znj. Suela Kujtim Bulku ka qenë e deklaruar me punësim të 

përkohshëm (më pak se 1 (një) javë në vit), pranë kësaj shoqërie duke filluar nga data 11/04/2016 deri më 

datë 31/12/2017 me detyrë “Promotore”.  

Për kohën e punësimit si më sipër, ka përfituar të ardhura bruto mujore sipas periudhave: 

Prill 2016-dhjetor 2016: 39,870 lekë 

Janar 2017-dhjetor 2017; 0 lekë (nuk ka qenë e angazhuar) 

Punonjësja e lartpërmendur ka qenë e regjistruar në kontratën e nënshkruar me sigurimet shoqërore (Lista 

e punonjësve) me nr. *** e NRSSH J*******S, e për këtë janë derdhur rregullisht kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore sipas kategorisë së punësimit. 

Kësaj deklarate, administratori i këtij biznesi i bashkëngjit kontratën individuale të punës me kohë të 

pjesshme, hartuar mes palëve në datën 11/04/2016, ku citohet se i punësuari do të punojë në pozicionin 

“Promotore” dhe do të paguhet sipas ditëve të punës, me pagë bruto orare e cila do të variojë nga 150-

1,245 lekë për orë pune. Kohëzgjatja e kiontratës hyn në fuqi më datë 11/04/2016 dhe lidhet për një afat 

kohor të pacaktuar. Punëmarrësi do të punojë me kohë të pjesshme, sa herë që të ketë nevojë shoqëria dhe 

koha e tij e punës do të jetë më pak se 1 javë në vit. 

Komisioni, referuar të dhënave të Drejtorisë së tatim-taksave por edhe përgjigjeve dhe dokumentacionit 

të dërguara pranë institucionit nga dy bizneset private, konstaton se subjektit i janë paguar vetëm 

kontributet shoqërore dhe shëndetësore sipas listpagesave të sigurimeve shoqërore por nuk rezulton të 

ketë përfituar të ardhura. Ky lloj situacioni daton edhe më herët se subjekti të fillonte punë në SHÇBA, 

referuar listapagesve të sigurimeve shoqërore që nga prill 2016- shtator 2017.  

 

Për Komisionin mbetet i paqartë motivi që subjekti figuron në listën e sigurimeve shoqërore (Lista e 

punonjësve) të dy subjekteve private (Intelogistic dhe M&D cituar më lart) dhe janë paguar kontribute nga 

ana e dy bisneseve private por ndërkohë nuk ka përfituar të ardhura.  

Gjatë kohës që subjekti është punësuar në institucion shtetëror-SHÇBA, shtator 2017 dhe deri në 

periudhën dhjetor 2017, subjekti ka vijuar të figurojë në listat e punonjësve të dy kompanive private. 

Komisioni nga shqyrtimi i dosjes së personelit të subjektit ka konstatuar se në të nuk figuron asnjë shkresë 

apo informacion raportuar nga ana e subjektit për të vënë në dijeni Drejtorin e SHÇBA-në për 
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marrëdhënien që ka patur me këto subjekte private, natyrën e punësimit dhe objektin e fushën e 

veprimtarisë së këtyre bizneseve private, përfitimet etj. 

 

Po ashtu, duket e dyshimtë edhe përmbajtja e përgjigjeve dhe informacioni i dhënë Komisionit nga dy 

kompanitë private (pas kërkesës së Komisionit për të dhëna për situacionin e punësimit të subjektit), i cili 

është i njëjtë pavarësisht se përbëjnë dy subjekte të ndryshme biznesi privat. 

 

Për të dhëna të mëtejshme lidhur me këtë situatë, Komisioni i kërkoi subjektit, Librezën e punës.  

 

Në emailin e datës 18 gusht dërguar relatorit, subjekti shprehet se nuk zotëron një Librezë pune në dosjen 

e saj pasi nuk ka mbajtur dhe plotësuar asnjëherë librezë pune. 

 

Komisioni çmon se Libreza e punës përbën një dokument të nevojshëm jo vetëm për regjistrimin e 

punëzënies sipas Kodit të Punës por orienton edhe punëdhënësin (në këtë rast SHÇBA) që të marrë dijeni 

për punëzënien e mëparshme të punonjësit që rekrutohet, siç përcaktohet në nenin 76, pika “dh” e Ligjit 

70/2014 për SHÇBA ku citohet se i punësuari jep informacionin e kërkuar për punën e tij të mëparshme 

ose ndonjë çështje tjetër, që lidhet me pranimin e tij në shërbim. 

 

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

e Punëve të Brendshme”, neni 30, pika c, ç  për “Deklarimi i interesave privatë dhe pasurisë” shprehet se 

Punonjësit e Shërbimit janë të detyruar të: “c) të mos kryejnë veprimtari me apo pa pagesë jashtë detyrës 

së tij në Shërbim, të cilat pengojnë plotësimin e kërkesave të detyrës apo krijojnë konflikt interesi; ç) të 

informojnë dhe të marrin miratimin nga Drejtori i Shërbimit për çdo veprimtari me apo pa pagesë që 

kërkojnë të kryejnë jashtë detyrës të tyre në Shërbim”. 

Në deklaratën e vetingut, pjesa që lidhet me Angazhimet dhe veprimtaritë private dhe/ose publike” ka si 

objekt deklarimi “Angazhime në veprimtari private dhe /ose publike me qëllim fitimi ose çdo lloj 

veprimtarie kryer brenda ose jashtë vendit, që ka krijuar të ardhura. Të ardhurat nga paga neto duke 

filluar që nga momenti i fillimit të detyrës deri ditën e deklarimit”. 

Nga listë pagesat e sigurimeve, subjekti i anagazhur në të dy bisneset private rezulton me pagë 24.000 lek 

/muaj e cila është paga minimale për atë periudhë mbi të cilat çdo punëdhënës sipas legjislacionit të 

posaçëm tatimor, duhet të llogarisë për efekt të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.  

Sipas legjislacionit të posaçëm tatimor, çdo tatimpagues ka detyrimin të deklarojë çdo të punësuar, 

përndryshe i nënshtrohet penaliteteve të posaçme ligjore. Në këtë konkluzion, subjektet privatë në zbatim 

të legjislacionit në fuqi, deklarojnë çdo punonjës/përfshijnë në skemën e tyre të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore si dhe detyrimeve tatimore. 

Komisioni për sa arsyetuar më lart, konstatoi se subjekti nuk ka deklaruar saktë në deklaratën e pasurisë, 

angazhimin e saj (për 4 muaj angazhim privat dhe që figuron njëkohësisht e punësuar në SHÇBA (Shtator-

dhjetor 2017) duke konstatuar shkelje të ligjit të vlerësimit 12/2018, i ndryshuar.  

Në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit paraprak, subjekti deklaron se “për periudhën shtato-dhjetor 

2017 ku rezultoj e punësuar pranë kompanive Interlogistic dhe M&D, ku janë firmosur përkatësisht edhe 

dy kontrata pune në periudhën që kam qenë e angazhuar, mendoj se janë e njëjta kompani por me filjale 

të ndryshme. Personat të cilët punësoheshin pranë këtyre kompanive në pozicionin e “Promotores” tek 

kompania M&D lidhnin kontratë edhe me kompaninë tjetër Interlogistic, në rastet kur kjo e fundit ka patur 

nevojë për persona për të promovuar produktet e saj. Siç rezulton edhe nga të dhënat e marra nga dy 

kompanitë, që nga dhjetori 2016 nuk jam angazhuar më në ato kompani. Arsyeja lidhet me punësimin më 
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parë në kompaninë e tyre kundërshtare All Balcan Coorporation. Pas këtij fakti, në atë periudhë kam 

lajmëruar supervizoren time në kompaninë M& D për të mos qenë më pjesë e tyre. Pas këtij lajmërimi, 

është marrë si e mirëqenë mospunësimi im në këtë kompani dhe nuk kam qenë në dijeni se vazhdoja të 

isha e siguruar në të dyja kompanitë (Interliogistic dhe M&D) pasi nuk jam trajtuar me pagesë”. Referuar 

edhe përgjigjeve të ardhura në Komisioni nga Drejtoria e Tatim-Taksave- shprehet subjekti- nuk kam 

përfituar të ardhura dhe për pasojë nuk kisha asnjë mundësi objektive për të qenë në dijeni që janë derdhur 

kontribute të pakuptimta. Referuar bazës ligjore, adresuar nga Komisioni, të ligjit 70/2014 “Për 

Shërbimin për Cështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, neni 30, pika c, 

ç  lidhur me detyrimin e punonjësve për të të mos kryer veprimtari me apo pa pagesë jashtë detyrës së tij 

në Shërbim, të cilat pengojnë plotësimin e kërkesave të detyrës apo krijojnë konflikt interesi dhe 

informimin dhe marrjen e miratimit nga Drejtori i Shërbimit për këtë qëllim, subjekti, pas dorëzimi të 

relacioni, deklaron se nuk ka kryer asnjë veprimtari me ose pa pagesë që të krijojnë konflikte me 

punësimin aktual gjatë periudhës shtator-dhjetor 2017 si edhe lidhur me pjesën e deklarimit në deklaratën 

e vetingut pasi nuk ka patur angazhime për të deklaruar sepse nuk ka përfituar fitime monetare”.  

Në seancë dëgjimore subjekti deklaroi se është vënë në dijeni për praninë e tij në listpagesat e dy 

kompanive private nga gjetjet e Komisionit dërguar përmes relacionit paraprak.  

Për Komisionin, shpjegimet e subjektit se shkëputja nga këto dy kompani ka ndodhur që në dhjetor 2016 

për shkak se ishte e punësuar në një kompani kundërshtare të dy kompanive private (M&D dhe 

Interlogistic) bien ndesh dhe duken të parasyetuara me vet faktin që deklaron subjekti se këto kompani 

ishin rivale. Nisur nga ky fakt, Komisioni gjykon se nuk ekzistonte motivi që këto dy kompani të cilat 

ishin rivale me kompaninë e deklruara nga subjekti, të paguanin për një vit rresht, sigurimet e subjektit 

kur vetë ky i fundit kishte lajmëruar verbalisht këto kompani që do të shkëputej. Nuk ekziston asnjë   provë 

që vërteton thëniet e subjektit si rrjedhim, Komisoni nuk mori në konsideratë arsyetimet e prapësimeve 

për sa kohë që edhe punësimi pranë SHÇBA normon rregulla dhe njoftime të punësimit në këtë Institucion 

(referuar nenit për sa më lart).   

Për sa më lart, Komisoni çmon se subjekti në zbatim të ligjit nr. 70/2014 “Për shërbimin për çështjet e 

brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, neni 30, pika ç, duhet të kishte 

informuar Drejtorin e Shërbimit për këtë rrethanë. 

 

Detyrime Financiare ndaj Personave Juridikë dhe Fizikë 

 

Subjekti ka deklaruar si detyrim një kredi për të shlyer në bankën Raiffeisen Bank, marrë në muajin Prill 

2018 dhe për tu shlyer në muajin Maj 2020.  
 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Lidhur me këtë detyrim, Komisioni u shpreh në situacionin përsa më sipër. 
 

 

DEKLARATA E PASURISË E PERSONIT TË LIDHUR (BABAI) 
 

Pasuri nr.1 Apartament 1+1, 57 m2, rruga “Naim Frashëri”, pallati ***, shkalla ***, apartamenti ***. 

Burimi i krijimit: dhuratë nga motra. Vlera: 1,000,000 lekë. Pjesa në %:  

Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokument shoqërues. 
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Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 

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

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

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

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

institucione publike dhe private të cilat në bazë të ligjit janë të detyruara të japin të dhëna. Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit u është drejtuar institucioneve të mëposhtme: 

 

 ASHK-së  

 ISSH  

 OSHEE 

 UKT 
 

ASHK nga të dhënat e sistemit të saj elektronik përmes aplikimit nr. *****, datë 26/07/2021 evidenton 

se në emër të Kujtim H. Bulku në regjistrin elektorik të pasurive të paluajtshme (ALBSCAD) figuron me 

pasuri apartament në zonën kadastrale ***** me nr. pasuri ******, vol. 3 faqja 105, me status aktiv. 

UKT me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. **** datë 16/02/2021 bën me dije se në emër të 

Kujtim H. Bulku rezulton kontrata nr***** për objektin në adresën: rruga “Naim Frashëri”, Tiranë, me 

status aktiv, në kategorinë e konsumatorëve familjarë, me detyrime të likujduara deri në muajin Dhjetor 

2020.  

OSHEE me shkresën protokolluar nga institucioni me nr. *** prot, datë 22/02/2021 sqaron se Suela 

Kujtim Bulku, dhe Donika S. Bulku referuar sistemit të faturimit nuk rezultojnë të jenë abonent dhe të 

kenë kontratë të furnizimit me energji elektrike me FSHU, pjesë e grupit OSHEE. Me gjeneralitetet Kujtim 

Hamdi Bulku, nuk rezulton të jetë abonent ndërsa me emrin Kujtim Bulku (pa atësi) referuar të dhënave 

të sistemit të faturimit identifikohen 3 abonentë me kontrat të furnizimit Nr. ****** në instancën Shijak; 

TR********; TR******në instancën Tiranë. Në shkresën e saj OSHEE, për shkak të kërkimit të saj në 

sistem vetëm me gjeneralitet e emrit dhe mbiemrit, nuk evidenton me saktësi abonentin e kërkuar nga ana 

e Komisionit.  

Komisioni nga verifikimi në adresarin e Qytetit të Tiranës, abonenti me nr. TR***** përputhet me adresën 

e banimit (deklaruar apartament në rrugën “Naim Frashëri”).  

Komisioni i drejtoi pyetje subjektit për të dhënë shpjegime si edhe mbështetur me dokumenta ligjorë, 

elementë dhe rrethana lidhur me këtë aset si më poshtë: 

 Statusin ligjor të asetit (pronari/ gjendja juridike (e hipotekuar ose jo).  

 Arsyet e posedimit të kësaj pasurie të paluajtshme (apartamentit) deklaruar si dhuratë nga motra e 

babait të subjektit  
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 Dokumentacioni ligjor që provon aktin e dhurimit  

 Shpjegime lidhur me deklarimin e shumës prej 1,000,000 lekë si vlerë monetare lidhur me këtë 

aset 

 Të dhëna lidhur me gjeneralitetet e dhuruesit (motra e babait të subjektit) si emri, atësina, mbiemri, 

datëlindjen, vendlindjen, vendbanimin aktual. 
 

Subjekti me shkresën protokolluar nga Intitucioni me nr. Prot. *****, datë 17.06.2021 ka dhënë shpjegime 

përkatëse. Bashkëlidhur shpjegimeve subjekti bashkangjit një kopje të kontratës së shit/blerjes së 

apartamentit, vërtetimin e dokumentit hipotekor, Çertifikatën e pronësisë dhe Çertifikatën e vdekjes së 

motrës së babait.  

Subjekti deklaron se: “Prona është gjeneruar nëpërmjet dhurimit nga ana e motrës së babait tim, e ndjera 

Ikbal Bulku, e cila ka paguar shumën prej 1,000,000 lekë (vlera me të cilën është blerë apartamenti). 

Shuma dhe personi i cili ka bërë pagesën janë deklaruar dhe cituar në kontratën e shit/blerjes së pronës, 

nr. ***, datë 27.01.2000. Arsyeja e dhurimit është cituar në kontratën e shitjes ku motra e babait ka 

deklaruar që apartamenti të jetë si kujtim nga ajo vetë dhe motra tjetër, znj. Lumturie për vëllain e tyre 

(babain). Gjithashtu arsyeja kryesore e kësaj dhurate është mospasja e kapacitetit të mjaftueshëm për 

banim e tre familjarëve në apartamentin (shtëpi private) me adresë rruga “Shyqyri Bërxolli, nr.74”. Në 

lidhje me gjeneralitet e motrës së babait tim, ju deklaroj se ajo ka ndëruar jetë”. 

Nga dokumentacioni bashkëlidhur këtij aseti, Komisioni konstaton si më poshtë: 

1)  Kontratë e shitjes së kësaj pasurie të palujtshme me nr. Rep ****, nr. Kol. ***, datë 21/01/2000, 

përpiluar përpara noteres N. K., me palë shitëse shtetasin M. Z. pronar i apartamentit, në rrugën Naim 

Frashëri, me zonë kadastrale nr. ***, me nr. Hipoteke ***, datë 24/12/1999 dhe palë blerëse shtetasin 

Kujtim Bulku. Në këtë kontratë citohet se këtë apartament, shitësi ja shet blerësit kundrejt shumës prej 

1,000,000 lekë, shumë e cila është paguar nga znj. I. Bulku jashtë zyrës noteriale. Në këtë kontratë 

cilësohet arsyeja e blerjes si dhuratë e kujtim prej saj dhe motrës tjetër Lumturie për të vëllain e tyre. 

2) Kopje e vërtetimi hipotekor ku apartamenti figuron i regjistuar me nr. Regjistri hipotekor ****, datë 

24/12/1999 në emër të shtetasit M. N. Z. Pasuria mban numrin **** ndodhur në zonën kadastrale **** 

me sip. 57.3 m2, me adresë rruga “Naim Frashëri, p. ***, shk.**, ap.***. 

3) Kopje e Çertifikatës për vërtetëtim pronësie me nr. Pasurie ***, volume 3, lloji i pasurisë 

“Apartament” me adresë “Naim Frashëri, p. ****, shk.***, ap.**., sip. 57.3 m2, në emër të shtetasit 

Kujtim H. Bulku, Tiranë. 

4) Kartelë e pasurisë së palujtshme përfundimtare e datës 4/12/2000, pasuri e llojit Apartament, në zonën 

kadastrale ***, me nr. Pasurie ***, volume 3, fq.105, me datë regjistrimi 21/08/2003 në emër të 

shtetasit Kujtim H. Bulku, Tiranë. Shuma e paguar figuron 1,000,000 lekë përmes kontratës së 

shit/blerjes. 

5) Çertifikatë vdekje (nga akti) lëshuar nga njësia administrative nr. 10, zyra e gjendjes civile nr.****, 

datë 15/06/2021 ku evidentohet se në bazë të aktit të vdekjes nr. ****, datë 24/11/2020 shtetasja I. H. 

B. me nr. Personal D*******O ka ndërruar jetë. 
 

Komisioni nga shqyrtimi dosjes së personelit, konstaton një dokument “Vërtetim personalitetit” për 

shtetasen Suela Kujtim Bulku, hartuar nga Komisariati i Policisë nr. 3 (Tiranë), më datë 20/10/2020, ku 

citohet se subjekti ka dy halla (I. B. dhe L. B.) të dyja të pamartuara dhe që jetojnë në të njëjtën banesë me 

të. Kjo e dhënë bëhet e besueshme për Komisionin për të kuptuar/përputhur motivin e arsyes së blerjes së 

aparatamentit dhënë si dhuratë e kujtim i tyre, vëllait të tyre (babait të subjektit) cituar në kontratën 

shitblerjes së apaartamentit të datës 21/01/2000 (cituar më sipër) 
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Nga dokumentacioni bashkëlidhur këtij aseti, Komisioni konstaton se deklarimet në deklaratën Veting 

dhe shpjegimet e dhëna nga subjekti përputhen dhe janë të mjaftueshme për Komisionin. 

Si përfundim, Komisioni nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar përputhshmërinë e 

deklarimeve të subjektit dhe personit të lidhur me dokumentacionin e administruar, shpjegimeve dhe 

dokumentave dorëzuar gjatë hetimit administrativ si dhe duke analizuar ligjshmërinë e mjaftueshmërinë 

nga ana financiare konkludoi se:  
 

 Deklarimi i subjektit dhe personit të lidhur përputhet me dokumentacionin e administruar nga 

hetimi 

 

Pasuri nr.2 Shtëpi Private rruga “Shyqyri Bërxolli”, Nr. ***. Burimi i Krijimit: Trashëgimi nga babai. 

Pjesa në %: zotëron 2/12 pjesë. 

 

Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokument shoqërues. 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 
c) dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

ASHK nga të dhënat e sistemit të saj elektronik përmes aplikimit nr. *****, datë 26/07/2021 evidenton 

se në emër të Kujtim H. Bulku në regjistrin elektorik të pasurive të paluajtshme (ALBSCAD) nuk 

konfirmohet kjo pasuri e deklaruar.  

Nisur nga kjo situatë, Komisioni i drejtoi pyetje subjektit për të dhënë shpjegime si edhe mbështetur me 

dokumenta ligjorë, elementë dhe rrethana lidhur me këtë aset si më poshtë: 

 Statusin aktual të kësaj prone (pronari/gjendja juridike (e hipotekuar ose jo). 

 Personi që e shfrytëzon aktualisht. 

  Nëse babi i subjektit është realisht përfitues i ndonjë vlere materiale që mund të gjenerojë ky aset? 

 Dokument ligjor (testament/ndarje trashëgimie) lidhur me këtë pronë.  
 

Subjekti me shkresën protokolluar nga Intitucioni me nr. Prot. ****, datë 17.06.2021 ka dhënë shpjegime 

përkatëse si edhe bashkëlidhur dokumenta ligjorë. Subjekti deklaron se: 

“Për apartamentin (shtëpi private) me adresë rruga “Shyqyri Bërxolli”, Nr. ****, të deklaruar nga ana 

e babait tim, Kujtim Bulku, ju bëj me dije se në këtë pronë babai është trashëgimtar ligjor në pjesën 

takuese 2/12, trashëgimi nga babai i tij, H. B.. Si dokument justifikues disponohet një kontratë shitje pjese 

banese, ku motra dhe vëllai i babait kanë bërë shitje të pjesë takuese tek nipi (djali i vëllait tjetër, 

trashëgimtar i banesës) në të cilën citohen të gjithë pronarët ligjorë të banesës. Personat që banojnë 

aktualisht në banesë janë djali i xhaxhait z. A. B. dhe familja e tij e përbërë nga bashkëshortja dhe famijët, 

halla ime L. Sh. dhe bashkëshortja e xhaxhait znj. F. B. dhe e bija”. 
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Lidhur me këtë pronë nuk diponohet Çertifikatë pronësie dhe për këtë arsye subjekti deklaron se do t’i 

drejtohet hipotekës me kërkesë. 

Bashkëlidhur këtyre shpjegimeve, subjekti bashkangjit një kopje të kontratës së shitjes së pjesës së banesës 

nga dy trashëgimtarët e sipërcituar. 

Nga dokumentacioni bashkëlidhur këtij aseti, Komisioni vëren si më poshtë: 

 Kopje e kontratë shit/blerje pjesë banese me nr. Rep ****, nr. Kol.*** e datës 23/06/2000 përpiluar 

përpara noteres N. K., me palë shitëse shteasin S. B., znj. I. B. dhe znj. N. B. dhe palë blerëse z. 

A. B.. Në këtë kontratë citohen si bashkëpronarë: S. B, I. B., L. L., Kujtim Bulku, A. B. për 2/12 

pjesë dhe N. B. dhe A. B. për 1/12 pjesë. Shitësit z. S. B. për 2/12 pjesë, znj. I. B. për 2/12 pjesë 

dhe znj. N. B. për 1/12 pjesë, të gjitha pjesë të panadara, ja shesin këto pjesë blerësit z. A. B. në 

vlerën 1,500,000 lekë likuiduar si shumë jashtë zyrës noteriale. Pas këtij akti, me nënshkrimin e 

kësaj kontrate shitësit e sipërpërmendur zhvishen nga pronësia e këtyre pjesëve dhe kjo pronësi 

kalon në favor të blerësit z. A. B. i cili bëhet pronarë i 6/12 pjesë, bashkë me L. L. për 2/12 pjesë, 

Kujtim Bulku 2/12 pjesë dhe 2/12 pjesë nga A. B.. 

Si përfundim, Komisioni, nisur nga shpjegimet e subjektit si edhe dokumentat bashkëlidhur merr në 

konsideratë shpjegimet e subjektit të cilat vërtetohen me aktin noterial të shitjes së pjesëve të kësaj 

pasurie të paluajtshme e përfituar me trashëgimi nga i ati i babait të subjektit.  

 

Pasuri nr. 3 Automjet tip Renault. 19, blerë në vitin 2014. Burimi i krijimit: Kredi. Vlera: 340.000 lekë. 

Pjesa në %: 100 % 

Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokument shoqërues. 
 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 
a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 

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

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 
 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

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

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

institucione publike dhe private të cilat në bazë të ligjit janë të detyruara të japin të dhëna. Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit u është drejtuar institucioneve të mëposhtme:  

 DPSHTRR 

 Banka e nivelit të dytë 
 

DPSHTRR me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. *****, datë 16/02/2021 informon se nga 

verifikimet e bëra në Regjistrin Elektronik Kombëtar të Mjeteve rezulton se z. Kujtim Hamdi Bulku, 

aktualisht ka të regjistruar në pronësi të tij mjetin me targë TR****K 
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Në dokumentacionin e dorëzuar nga DPSHTRR gjendet: 

 kopje e kontratës së shit-blerjes së automjetit me Nr. **** Rep, nr. *** Kol, datë 24/01/2005, me 

palë shitëse shtetasen E. D. dhe palë blerëse shtetasin Kujtim Bulku, për automjetin Renault, tipi 

X53, benzinë, viti i prodhimit 1995, ngjyrë e kuqe. Shitja e automjetit është bërë kundrejt shumës 

200,000 lekë.  

 Vërtetim zhdoganimi e datës 11/12/2004.  

 Kopje e Lejës së Qarkullimit e datës 28/01/2005 

 Çertifikatë e Kontrollit fizik të automjetit e datës 27/01/2009. 

 Kopje e praktikës së zhdoganimit të automjetit të deklaruar nga subjekti. 
 

Banka ProCredit me shkresën prorokolluar nga Institucioni me nr. ******, datë 12/02/2021 bën me dije 

se shtetasi Kujtim Hamdi Bulku është klient i kësaj banke me nr. llogarie ******         në lekë, çelur më 

datë 20/08/2004 dhe mbyllur më 25/07/2017. Bashkangjitur ekstrakti bankar. 

Nga të dhënat e kësaj banke, Komisioni konstaton se ka një pasaktësi në deklaratën veting lidhur me kohën 

e blerjes së automjetit dhe shumën e përdorur për blerjen e saj. Në deklaratën Veting, deklarohet se 

automjet tip Renault është blerë në vitin 2014 me burim krijimi: Kredi në vlerën 340,000 lekë ndërsa nga 

të dhënat e ekstraktit bankar rezulton se kredia është marrë në datën 30/08/2004 në vlerën 200,000 lekë 

dhe mbyllur më 10/03/2006 si edhe një kredi marrë më datë 31/01/2005 dhe mbyllur më datë 10/10/2006, 

në vlerën 150.000 lekë. 

Për këtë pasaktësi, Komisioni i kërkoi shpjegime subjektit. 

Subjekti me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ******, datë 02/08/2021 deklaron se është kryer 

një lapsus nga ana e saj. Për shkak të kohës së gjatë dhe moshës së tij, babai nuk mbante mend vlerën e 

saktë të automjetit dhe është bazuar në vlerën e kredisë që është marrë në atë periudhë e që ka qenë në 

total në vlerën 350,000 lekë. Sipas deklarimeve të të atit, subjekti citon se pagesa për automjetin nuk është 

e kryer ditën kur është firmosur kontrata pasi nuk dispononte shumën e nevojshme dhe ka qenë në proces 

të marrjes së kredisë nga banka. Arsyeja e kredisë së parë marrë nga babai ka shërbyer për kryerjen e 

kursit të marrjes së lejes së drejtimit si edhe për të gjetur një automjet me një vlerë të përshtatshme. Të 

ardhurat që babai ka zotëruar nga puna e tij si këpucar si edhe si trajnier futbolli nuk kanë qenë të 

mjaftueshme për blerjen e automjetit pa marrë kredi.  

Subjekti i vlerësimit gjatë prapsimeve dhe gjatë seancës dëgjimore deklaron se “plotësimi i Deklaratës 

Vetting i është kërkuar për tu plotësuar brenda një ore, gjatë orarit të fundit të punës. Në pozicionin e 

punës që mbaja si ndihmës specialiste që në momentin që u dha njoftimi që ne duhet të plotësonim 

deklaratat brenda një afati prej 30 ditësh nuk më është dhënë asnjë moment një njoftim i plotë nëse 

pozicioni im në punë duhej apo jo të plotësonte deklaratën edhe pse isha vetëm ndihmës specialiste por 

edhe pse kisha një kontratë pune të përkohshme. Le të themi që vajza që unë zëvëndësoja mund të kthehej 

dhe unë nuk mund të isha më pjesë e SHÇBA-së. Pra nuk kam pasur asnjë njoftim deri ditën e fundit ku 

më ka ardhur Drejtori i Shërbimeve Mbështetëse që ka qenë në atë periudhë ku më ka thënë po duhet ta 

plotësosh por ishte për një afat brenda një ore pasi duhej të mbyllej dosja dhe duhet ta dorëzonim te 

Shërbimet”. 

Komisioni pasi dëgjoi edhe shpjegimet e subjektit në seancën dëgjimore vendosi që pasaktësitë e 

ndryshme në plotësimin e deklaratës veting nga ana e subjektit, mbeten në nivel tregues të mosnjohjes së 

duhur të ligjit, kuptimit dhe mënyrës së zbatimit të tij duke mos përbërë rrethana rënduese dhe ndikuese 

në dhënien e vendimit.   
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Si përfundim, Komisioni konstaton se: 

- Shpjegimet e subjektit përputhen me informacionet dërguara nga institucionet përkatëse për 

automjetin.  

- Personi i lidhur ka pasur të ardhura të ligjshme për blerjen e automjetit (kreditë). 

 

 

Pasuri nr.4 Të ardhura nga Pensioni që nga periudha e fillimit të punës së vajzës (8 muaj). Shuma e të 

ardhurave neto: 132.000 lekë. 

Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokument shoqërues. 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 

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

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, janë kërkuar të dhëna nga institucione 

publike dhe private si edhe pyetje drejtuar subjektit. 
 

ISSH me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ****, datë 22/02/2021, jep të dhëna për shtetasin 

Kujtim H. Bulku i cili nga shkurti i vitit 2009 përfiton pension pleqërie me masë aktuale mujore prej 

17,5641 lekë. 

ISSH bën me dije se shtetasi Kujtim Hamdi Bulku nga shkurt 2009 përfiton pension pleqerie në vlerën 

17,541 lekë në muaj. Nga Shkurt 2009 deri në Maj 2018 (data e dorëzimit të deklaratës veting nga subjekti) 

ka përfituar të ardhura në vlerën totale 1,947,051 lekë 

Raiffeisen Bank me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. **** dt. 05/03/2021 evidenton se 

shtetasi Kujtim H. Bulku zotëronte një llogarinë në lekë me nr. ***** çelur më datë 19/09/2008 dhe 

mbyllur më 30/08/2017. Nga ekstrakti bankar rezulton të jenë krijuar të ardhura në vlerën 32,850 lekë, 

nga paga dhe honorare përgjatë periudhës 13/11/2008-20/01/2010. 

Për shkak të pamjaftueshmërisë ekonomike që rezultoi nga kryerja e analizës ekonomike (referuar më 

poshtë tabela e analizës ekonomike), Komisioni i ka kërkuar subjektit të dhëna shtesë lidhur me të ardhurat 

e babait.  

Në shkresën protokolluar nga institucioni me nr. *****, datë 5/7/2021, subjekti deklaron se nga viti 1992 

e deri më sot, babai ka ushtruar profesionin e këpucarit privatisht, profesion të cilin e ka pasur më parë, 

dëshmuar edhe sipas librezës së punës. Duke qenë se ka qenë bisnes i vogël, babai nuk ka paguar taksë 

mbi të ardhurat e përfituara nga ky profesion. Në një përllogaritje mesatare, të ardhurat mujore arrijnë 

maksimalisht 40,000 lekë.   

Subjekti deklaron se babai i tij ka ushtruar ndërkohë edhe profesionin e trajnerit të futbollit (për të cilën 

disponon licensën e shkollës që ka përfunduar), i punësuar në një kompleks privat prej të cilit nuk ka 
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përfituar sigurime shoqërore nga pronari i kompleksit. Për të vërtetuar këtë fakt, subjekti përmend 

regjistrimet në Federatën e Futbollit Shqiptar për kampionatet e të rinjve ku babai ka marrë pjesë. Subjekti 

shpreh gadishmërinë për të vënë në dispozicion të Komisionit, një kopje të licensës së tij si edhe vërtetimin 

nga FSHF. 

Bashkangjitur këtyre deklarimeve subjekti bashkangjit: 
 

1.  Vërtetim nga Instituti i sigurimeve shoqërore nr. prot *****, datë 02/07/2021 ku cilësohet se z. 

Kujtim Hamdi Bulku trajtohet me pension Pleqërie me masë pensioni aktual 18,015 lekë. Të 

ardhurat nga data e fillimit 17/02/20009- 31/06/2021 janë 2,333,524 lekë. 

2. Fotokopje të librezës së punës të babait nga viti 1967-1991 ku konfirmohen deklarimet e subjekti 

lidhur me ushtrimin e profesionit të babait si këpucar.  
 

Komisioni nisur nga të dhënat që disponon nga sistemi informatik i QKB si edhe nga shkresat dërguar nga 

Drejtoria Rajonale Tatimore, Tiranë, protokolluar nga Institucioni nr. prot.*** datë 02/03/2021 konstaton 

se për shtetasin Kujtim Hamdi Bulku nuk ka bisnes të regjistruar pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore, 

Tiranë, nuk ka të ardhura nga punësimi, nuk ka të ardhura të tjera si edhe të ardhura të përfituara nga 

qiradhënia. 

Komisioni nisur nga të dhënat zyrtare që disponon, për shkak se babai i subjektit nuk ka qenë i regjistruar 

pranë organeve tatimore nuk mund të konfirmojë deklarimet e subjektit dhe të ardhurat e pretenduara nga 

ky i fundit lidhet me ushtrimin e aktivitetit privat (këpucar) nga ana e babait të saj. 

Në prapsimet e tij, subjekti, pas dorëzimit të relacionit, deklaron se babai i saj nuk ka patur dijeni dhe 

informacion se duhet të kryente regjistrimin në QKB apo Tatime edhe pse këto organe kanë ushtruar 

kontroll. Këto të fundit edhe pas ushtrimit të këtyre kontrolleve nuk e kanë orientuar atë për ndonjë 

regjistrim të mundshëm. Pavarësisht këtij fakti, ky profesion përfshihet në profesionet artizanale të cilat 

nuk paguajnë tatim mbi fitimin dhe për këtë arsye gjykoj se duhet të përllogariten në tabelën e të ardhurave 

dhe shpenzimeve. Subjekti bën me dije njëkohësisht se që nga momenti që është punësuar në SHÇBA, 

familja e saj ka patur vetëm të ardhurat nga puna e babait si këpucar dhe trajnier futbolli.  

Megjithatë për Komisionin, deklarimet e subjektit duken të paprovuara me ndonjë vërtetim apo akt tjetër 

zyrtar ndaj dhe nuk mund të marrë të mirëqenë vlerat e deklaruara në shpjegime /prapsime pasi ato mbeten 

thjesht në nivel deklarativ të vet subjektit.  

Komisioni, i kërkoi subjektit të dorëzonte, dokumenta ligjorë lidhur me ushtrimin e profesionit të babait 

si trajnier futbolli në një aktivitet bisnesi privat, për të verifikuar vërtetësinë e deklarimeve të subjektit 

lidhur me këtë angazhim të dytë të babait kundrejt përfitimit të të ardhurave të mundshme.  

Subjekti dorëzon në dokumentat protokolluar nga Institucioni me nr. prot. *****, datë 14/07/2021 ku 

evidentohen: 

1) Çertifikatë e kryerjes së një kursi 4 ditor për trajnier futbolli. 

2) Çertifikatë lëshuar nga Federata shqiptare e futbollit për z. Kujtim Bulku për ndjekjen e kursit për 

trajnierët që drejtojnë ekipet e kategorisë II për të rritur. 

Komisioni pasi shqyrtoi dokumentat e mësipërme, konstaton se subjekti nuk depozitoi aktet e duhura (siç 

shprehur nga vet subjekti gadishmëria për të vënë në dispozicion të Komisionit, një kopje të licensës së 

tij si tranjer edhe vërtetimin nga FSHF.) Dokumente këto të vlefshme për të provuar të drejtën e tij për të 

ushtruar profesionin e tij si tranier futbolli. 
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Subjekti në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit ridërgon përsëri dokumentat e mësipërme si edhe 

dy dokumenta të tjerë që provojnë, sipas subjektit, angazhimin e babait si trajnier futbolli. Përkatësisht: 

 Dokument të padorëzuar më parë i llojit “Kartë anëtarësimi” i z. Kujtim Bulku lëshuar nga kryetar 

i Shoqatës “Romëve për integrim dhe kundër trafikimit të fëmijëve” më cilësimin “Trajnier i 

skuadrës “Romët për integrim””.  

 

 Fotokopje të shkresë të bankës Intesa SanPaolo Bank dërguar Komisionit ku citohet se z. Kujtim 

Bulku ka qenë firmë e autorizuar në llogari të subjektit Futboll Klub Roma. Subjekti pretendon se 

kjo e dhënë vërteton përsëri se babai i saj ka ushtruar profesionin e trajnierit të futbollit, por që të 

ardhurat që ai ka përfituar janë të pamundura objektivisht për të paraqitur dhe përllogaritur. 
 

Komisioni pas administrimit të dokumentacionit sa më sipër arrin në konkluzionin se në dokumentat, nuk 

evidentohet data dhe periudha nëse janë përfituar të ardhurave por vetëm fakti se ka pasur të drejtë firme 

në llogari të subjektit Futboll Klub Roma. 

Komisioni i konsideron si deklarime të njëanshme, të pamundura për tu përcaktuar si prova të ligjshme 

për të. Ndaj Komisioni nuk mund të përllogarisë asnjë vlerë konkrete e të ardhurave të ligjshme që mund 

të jenë gjeneruar nga ushtrimi i pretenduar i kësaj punëzënie për t’i reflektuar më pas në analizën financiare 

si të ardhura familjare në elementin “mundësi kursimesh famijare”. Edhe vet subjekti nuk paraqiti një 

vlerë të përafërt të përfitimit të të ardhurave nga angazhimet e pretendura si trajnier futbolli.  
 

Në përfundim, Komisioni konkludon se: 

 Të ardhurat nga punëzënia si trajnier futbolli dhe si këpucar, pretenduar nga subjekti, nuk 

mund të merren parasysh nga Komisioni për tu reflektuar në analizën e raportit financiar të 

pasurisë, në mungesë të provave ligjore. 

 

Detyrimet Financiare 

Subjekti i lidhur deklaron se nuk ka detyrime financiare 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 
a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 
c) dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, janë kërkuar të dhëna nga institucione 

publike dhe private të cilat në bazë të ligjit janë të detyruara të japin të dhëna.  
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Banka ProCredit me shkresën prorokolluar nga Institucioni me nr. ****, datë 12/02/2021 bën me dije se 

shtetasi Kujtim H. Bulku është klient i kësaj banke me nr. llogarie ****** në lekë, çelur më datë 

20/08/2004 dhe mbyllur më 25/07/2017.  

Kjo bankë bën me dije se shtetasi Kujtim H. Bulku ka pasur kredi si më poshtë vijon: 

 Kredi e marrë më datë 30/08/2004 dhe mbyllur më datë 10/03/2006 në vlerën 200,000 lekë. 

 Kredi e marrë më datë 31/01/2005 dhe mbyllur më datë 10/10/2006, në vlerën 150,000 lekë. 

 Kredi e marrë më datë 22/08/2006 dhe mbyllur më datë 20/02/2008, në vlerën 200,000 lekë. 

 Kredi e marrë më datë 23/06/2007 dhe mbyllur më datë 20/07/2008 në vlerën 100,000 lekë. 

 Kredi e marrë më datë 16/05/2008 dhe mbyllur më datë 20/05/2010 në vlerën 250,000 lekë. 

 Kredi e marrë më datë 31/03/2010 dhe mbyllur më datë 20/03/2012 në vlerën 300,000 lekë. 

 Kredi e marrë më datë 12/08/2011 dhe mbyllur më datë 20/11/2013 në vlerën 350,000 lekë. 

Gjithashtu Procredit dërgon dhe ekstrakt për llogarinë nr. *******, në emër të Kujtim H. Bulku, në lekë, 

hapur më datë 30/08/2004 dhe mbyllur më datë 25/07/2017, në të cilën evidentohen dhe likujdimet e 

kredive të mësipërme. 

Fondi Besa me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. **** datë 22/02/2021 bën me dije se shtetasi 

Kujtim H. Bulku nuk ka qenë kredimarrës por ka konfirmuar cilësinë e dorëzanësit në kontratat e kredisë 

së shtetasit F. K. B., si më poshtë: 

 Kredi marrë më datë 12/11/2010 në shumën 300,000 lekë, me afat 36 muaj. E shlyer plotësisht. 
 

 Kredi marrë më datë 28/02/2012 në shumën 200,000 lekë me afat 36 muaj. E shlyer plotësisht. 

 

Institucioni Financiar NOA me shkresën protokolluar nga institucioni me nr. ***** datë 17/02/2021 

bën me dije se nga kërkimi i kryer në sistemin kompjuterik të shoqërisë rezultoi se shtetasi Kujtim H. 

Bulku, ka qenë në cilësinë e bashkëhuamarrësit në marrëveshjen e huasë datë 10/09/2014 rifinancuar në 

datë 16/07/2015 në emër të kredimarrësit Donika S. Bulku. Kredia rezulton e likuiduar plotësisht më datë 

21/06/2018. Bashkëlidhur vërtetim detyrimi nr. *****, dt. 03/02/2021 dhe histori e pagesave nr. ***** 

datë 04/02/2021. 

Komisioni i ka kërkuar informacion shtesë këtij institucioni financiar lidhur me kopje të kontratës së 

kredisë. 

Institucioni financiar Noa në shkresën tjetër protokolluar nga institucioni me nr. ***** datë 07/07/2021, 

dërgon dokumentat e kërkuar nga Komisioni ku ndër të tjera konstatohet edhe një vërtetim i datës 

01/07/2021 ku citohet se znj. Donika S. Bulku rezulton në cilësinë e kredimarrësit dhe z. Kujtim H. Bulku 

në cilësinë e bashkëhuamarrësit në kontratat e huasë me nr. ******, të lidhura me datë 10/09/2014, 

rifinancuar më datë 16/07/2015 dhe 19/02/2016, kredi të cilat figurojnë të likujduara më datë 20/06/2018.  

Në ekstraktin bankar të shlyerjes së kredisë me këst mujor të derdhur në shumën rreth 20,700 lekë, 

Komisioni vë re se këstet e kredisë derdhen në këtë llogari, kryesisht nga babai i subjektit (Kujtim Bulku) 

duke nisur nga 10/09/2014 e deri në shlyerjen përfundimtare më datë 20/06/2018. 

Nga të dhënat e dërguara nga Institucioni financiar Noa, Komisioni ka konstatuar së pavarësisht se kredia 

është lëvruar në datën 01/09/2014, kohë kur subjekti nuk ka qenë e punësuar në SHÇBA, kredia ka vijuar 

të shlyhet deri në shlyerjen përfundimtare të saj në periudhën që subjekti ka qenë e punësuar pranë SHÇBA 

(nga data 1/9/2017).  
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Komisioni vëren se nga plotësimi i deklaratës veting, babai dhe nëna e subjektit nuk deklarojnë 

detyrime ndaj personave fizikë dhe juridik.  

Komisioni referon se Neni 33, pika “f” e ligjit 12/2018 i ndryshuar, si edhe shtojca e formularit të 

deklarimit të pasurisë shpreh detyrimin e “deklarimit të detyrimit financiar ndaj personave juridikë dhe 

fizikë (kredi, huammarrje, detyrim ndaj të tretëve etj) që ekzistojnë Brenda dhe jashtë vendit, të mbetura 

ende pa u shlyer deri në datën e deklarimit”. 

Komisioni konstaton referuar kredisë së marrë nga subjekti për blerjen e automjetit Volkswagen Polo, 

analizuar më sipër, se këstet mujore të kredisë prej afro 22,000 paguhen kryesisht nga i babai i subjekti, 

fakt i i cili duhej të ishte deklaruar nga ai (babai i subjektit).  

Lidhur me mundësinë e shlyerjes së kredisë, siç analizuar edhe më sipër dhe shpjeguar përmes analizës 

finaciare që daton nga koha e punësimit të subjektit, Komisioni konstaton se personat e lidhur me të nuk 

kanë patur mundësi financiare të provuar ligjërisht përmes dokumentave për shlyerjen e kësaj kredie. 

Subjekti në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit, deklaron se “ajo ka qenë nd/specialist me kontratë 

të përkohëshme dhe në një funksion të tillë, sipas ligjit 12/2018 nuk isha subjekt i ligjit. Në mungesë totale 

informimi dhe orientimi ligjor lidhur me të qenit subjekt apo jo, u detyrova të plotësoj deklaratën, pa 

njohuri specifike dhe me limite kohore të skajshme (brenda 1 ore) të datës së fundit të dorëzimit të 

deklaratave nga unë dhe personat e lidhur (babai dhe nëna). Për këto arsye, si edhe nga fakti që ishe e re 

në punë kanë ndodhur gabime dhe laopsuse në plotësimin e këtyre deklaratave si nga unë dhe nga 

prindërit e mi duke kërkuar mirëkuptimin e Komisionit. Pavarësisht dijenisë time dhe të familjes, pagesat 

e kësteve tek NOA janë kryer më para në kohë por ky element nuk paraqitet asnjëherë nga institucionet 

finaciare dhe bankat, pasi shlyerja e një kredie bëhet në afatin kur është përcaktuar në fillim të marrjes 

së kredisë dhe për pasojë e kemi objektivisht të pamundur vertetimin e pagesave të sakta që janë kryer 

nga ana e babait tim”. 

Komisioni vëren se subjekti në kohën e hyrjes në fuqi të ligjit dhe afatit 30 ditor për të plotësuar deklaratat 

si subjekt i ligjit ka qenë në funksion nd/specialiste në Sektorin e Trajtimit të Askesave në SHÇBA si 

zëvendësuese e një punonjëse me leje lindje me kontratë me afat të përcaktuar deri në ardhjen në punë të 

punonjëses që e zëvendësonte.  

Komisioni referuar ligjit 12/2018 çmon se ai nuk përcakton apo ndan detyrimin për të deklaruar ose jo të 

punonjësit me kontratë të përkohëshme ose jo. Ligji përcakton përkufizimin “punonjës” sipas Kodit të 

Punës dhe referuar kontratës individuale të punës lidhur midis punëdhënësit (SHÇBA-së) dhe 

punëmarrësit (subjekti i vlerëisimit), ku i drejtohet me termin “i punësuar” ku subjekti ka krijuar 

marrëdhënie pune me kontratë me afat një vjecar dhe më pas ka vijuar marrëdhënien e punës në këtë 

institucion.  

Komisioni del në konkluzionin se: 

 Personat e lidhur (babai dhe nëna e subjektit) kanë patur pasaktësi në plotësimin e deklaratës 

Veting si shkak i mosdeklarmit të këtij detyrimin finaciar lidhur me këstet që mbeteshin për tu 

paguar ndaj kredisë së marrë në institucionin financiar NOA. 
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DEKLARATA E PASURISË E PERSONIT TË LIDHUR (NËNA) 

 

Pasuri nr.1 Apartament 1+1, 57 m2, rruga “Naim Frashëri”, pallati ****, shkalla ****, apartamenti 

Burimi i krijimit: dhuratë nga motra e bashkëshortit. Vlera: 1.000.000 lekë.  

Komisioni vëren se deklarimi i personit të lidhur (nëna e subjektit) për këtë aset është i njëjtë me atë që 

ka deklaruar babai i subjektit në situacionin e përshkruar më sipër. 

 

Pasuri nr. 2  Shtëpi private rruga “Liri Çomo”, nr. *****, Pogradec. Burimi: Trashëgimi nga babai, 

pjesë e pandarë. 
 
 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 
c) dokumentacioni i administruar nga deklarimet e subjektit dhënë Komisionit si përgjigje të 

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, janë kërkuar të dhëna nga institucione 

publike dhe private të cilat në bazë të ligjit janë të detyruara të japin të dhëna. Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit i është drejtuar ASHK-së. 
 

ASHK përmes vërtetimit të lëshuar sipas kërkëses nr. ****, datë 26/07/2021, i vlefshëm për gjithë 

territorin e Republikës së Shqipërisë gjeneruar nga të dhënat e sitemit të saj elektronik konfirmon se nga 

verifikimi i kryer në regjistrin elektorik të pasurive të palujatshme (ALBSCAD) rezulton se në emër të 

shtetases Donika S. Bulku, nuk ka pasuri të regjistruara.  

Nisur nga kjo situatë Komisioni i drejtoi pyetje subjektit për të dhënë shpjegime si edhe mbështetur me 

dokumenta ligjorë, elementë dhe rrethana lidhur me këtë aset si më poshtë: 

 statusin ligjor të tij (pronari/ gjendja juridike (e hipotekuar ose jo).  

 Ekzistencën e ndonjë akt juridik (testament etj) për këtë pronë të deklaruar në deklaratën veting 

me cilësimin “trashëgimi nga babai, pjesë e pandarë). 

Subjekti me shkresën protokolluar nga Intitucioni me nr. Prot. *****, datë 17.06.2021 ka dhënë 

shpjegimet përkatëse si edhe bashkëlidhur dokumenta ligjorë. Subjekti deklaron se: 

“Lidhur me apartamentin (shtëpi private) me adresë rruga “Liri Çomo”, nr. ****, Pogradec, me adresë 

të re, rruga “Mësonjtorja”, nr.****, Pogradec ju bëj me dije se nëna ime është trashëgimtare ligjore e 

kësaj banese në pjesën takuese 1/12, e cila është trashëgimi nga babai i saj, z. S. Q. i cili ka ndërruar jetë. 

Si dokument justifikues disponohet vendimi i gjykatës nr.****, datë 24/09/2001, për lëshimin e 

trashëgimisë. Aktualisht në këtë banesë banon daja im, z. A. Q. dhe bashkëshortja e dajës tjetër, znj, B. 

Q. me fëmijët e saj”.   

Bashkëlidhur shpjegimeve, subjekti dërgon kopje të vendimit të gjykatës për lëshimin e trashëgimisë. 
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Nga dokumentacioni bahskëlidhur këtij aseti Komisioni konstaton: 

1) Kopje të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, Pogrades me nr. Vendimi *****, datë 24/09/2001 

me kërkues z. S. Q. dhe objekt “Lëshim dëshmie trashëgimie”. Në përfundim të gjykimit, gjykata 

vendosi: lëshimin e dëshmisë së trashëgimisë për trashëgimtarin S. Q. duke përcaktuiar si 

trashëgimtarë ligjor të rradhës së parë”. Lidhur me këtë pasuri, nga aktet ligjore rezultojnë 12 

pjestarë, përfshirë të ëmën e subjektit. 

Vendimi ka marrë formë të prerë më datën 09/10/2001. 

Shpjegimet e subjektit vërtetohen me aktin noterial të shitjes se pjesëve të kësaj pasurie të palujtshme e 

përfituar nga trashëgimi nga i ati i nënës të subjektit.   

Si përfundim, Komisioni i quan të vlefshme dhe të mjaftueshme shpjegimet dhe dokumentat ligjorë 

dorëzuar nga subjekti për këtë aset. 

 
 

Pasuri nr.3  Lukuiditeti 

    Personi i lidhur nuk ka deklaruar të ardhura. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, për shkak të analizës financiare, Komisioni i ka kërkuar subjektit të 

paraqesë shpjegime dhe dokumenta ligjorë për të ardhurat e mundshme personit të lidhur (nëna). 

Subjekti me shkresën protokolluar nga Intitucioni me nr. Prot. *****, datë 17.06.2021 ka dhënë 

shpjegimet përkatëse si edhe bashkëlidhur dokumenta ligjorë. Subjekti deklaron se: 

“Lidhur me të ardhurat monetare të nënës time për vitet 1990-2008 dhe përllogari bankare në emër të 

saj, ju deklaroj se nga viti 1990-1995 ajo ka jetuar në Pogradec dhe nuk ka qenë ende e martuar me 

babain tim që të mund të konsiderohet si person i lidhur në kuptim të ligjit. Pavarësisht këtij fakti, më 

poshtë po ju paraqes dhe rendis vitet dhe vendet ku ka punuar nëna ime deri në momentin që ëhstë 

martuar. Pas martese, nëna ime nuk ka qenë në marrëdhënie pune. Në kohën kur nëna ime ka qenë në 

marrëdhënie pune, nuk ka funksionuar sistemi bankar për pagat dhe e kemi të pamundur të marrim një 

dokumentacion të saktë shterues për shkak të kohës së gjatë. Gjithësesi në vijim po ju paraqes pozicionet 

e punës dhe pagën e përafërt me të cilën është trajtuar si më poshtë: 

 11/04/1990-21/07/1992 – Punonjëse në Ndërmarrjen e Trikiotazh Konfeksione, Pogradec. Paga 

rreth 2,500 lekë. 

 

 31/07/1992-31/07/1993 – Asistencë sociale në vlerën rreth 8,000 lekë. 

 

 01/08/1993-12/01/1995 - Punonjëse në Ndërmarrjen e Trikiotazh Konfeksione, Pogradec. Paga 

rreth 2,500 lekë. 

 

 14/03/1996-01/03/1997- Përfituese e lejes së lindjes në vlerën rreth 12,000 për 6 mujorin e parë 

dhe në vlerën 6,000 lekë për 6 mujorin e dytë. 
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Bashkëlidhur këtyre sqarimeve, subjekti bashkëlidh fotokopje të faqeve të libresës së punës ku evidentohet 

vendi i punës sipas viteve përkatëse, trajtimi me asistencë sociale dhe pagesë për shkak të lejes së lindjes.  

Nisur nga ky dokumentacion, Komisioni e ka të pamundur të përcaktoj të ardhurat e personit të lidhur 

(nënës) dhe për këtë arsye i kërkoi dokumentacion shtesë subjektit.  

Në lidhje me pretendimin e subjektit se nëna nuk mund të cilësohet si person i lidhur në kuptim të ligjit 

12/2018, i ndryshuar, Komisioni i bëri me dije subjektit se: 

1) Arsyet e kërkimit të të ardhurave financiare për personat e lidhur dhe vetë subjektin lidhet me 

analizen ekonomike në mënyrë që të provohet ligjërisht mjaftueshmëria ekonomike për veprimet 

finaciare si marrja e mikrokredive dhe blerja e makinës nga ana e babait të subjektit si edhe blerja e 

një autoveture në emër të subjektit. 

 

2) Në kuptim të ligjit 12/2018, i ndryshuar, neni 3, pika 12 cilësohet se "person i lidhur" rrethi i 

personave që kanë marrëdhënie me subjektin e vlerësimit apo me anëtarët e organeve të vlerësimit, 

i përbërë nga bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, famijët madhor, si edhe çdo preson tjetër të 

përmendur në çertifikaten famijare, të lëshuar nga zyra e gjendjes civile për subjektin e vlerësimit 

apo anëtarin e organeve të vlerësimit për periudhën e vlerësimit". Për pasojë, në këtë kuptim të 

frymes dhe gërmës së pikës së nenit të sipërcituar, personi i lidhur rrjedh nga të qenit e subjektit të 

vlerësimit, objekt i ligjit ku përfshin pjesëtarët që janë pjesë përbërëse në çertifikatën familjare. Sipas 

Çertifikatës familjare bashkangjitur deklaratës veting, përvec subjektit, figurojnë edhe shtetasit 

Kujtim Hamdi Bulku (babai) dhe Donika Sandri Bulku (nëna) e për pasojë, cilësimi si person i lidhur 

nuk ka të bëj me marrëdhëninë civile apo kohën e lindjes së saj mes pjesëtareve te tjerë të familjes 

(mes nënës dhe babait). 
 

Subjekti në përgjigjen e tij, protokolluar përmes shkresës nga Institucioni me nr. Prot. *****, datë 

24/06/2021, shpjegon se “lidhur me të ardhurat e nënës disponohen vetëm librezat e punës që i janë vënë 

në dispozicion tashmë Komisionit. Nëna është në proces të përfitimit të pensionit të pleqërisë që prej 8 

mujash, nga tetori 2020 kur plotësoi moshën për të dalë në pension”.  

Për sa më sipër, në mungesë të dokumentave ligjorë provues për të ardhurat e nënës së subjektit, 

Komisioni nuk pasqyroi asnjë të ardhur të saj që mund të ketë rezultuar nga punëzënia e saj përgjatë 

viteve kur subjekti ka ushtruar detyrën për herë të parë pranë SHÇBA-së. 

 

       Detyrime Financiare 
 

   Personi i lidhur e ka lënë të paplotësuar këtë rubrikë. 
 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Referuar situacionit të mësipërm, bazuar në të dhënat e dërguara nga Institucioni financiar Noa, duke qenë 

se nëna e subjektit (Donika Sandër Bulku) ka qenë kredimarrëse pranë këtij institucioni dhe ka qenë ende 

debitore në shlyerjen e huasë në kohën kur subjekti është punësuar pranë SHÇBA (01/09/2017), barte 

detyrimin të deklaronte këtë detyrim financiar në formën e huasë. Edhe në këtë rast, Komisioni konstaton 

një mosnjohje të dispozitave ligjore dhe zbatimit të tyre nga ana e vet subjektit të vlerësimit.  
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Komisioni del në konkluzionin se: 

 Personat e lidhur (babai dhe nëna e subjektit) kanë patur pasaktësi në plotësimin e deklaratës 

Veting si shkak i mosdeklarmit të këtij detyrimin finaciar lidhur me këstet që mbeteshin për tu 

paguar ndaj kredisë së marrë në institucionin financiar NOA. 

 

SHPENZIMET E DEKLARUESHME 
 

Shpenzime për vitin e fundit, periudha Shtator 2017- Prill 2018: 

 Për ujë 

 Për drita 

 Për Internet 

Shuma në Lekë: 54,708 lekë 

Shpenzime të tjera: 

 Shpezime për shkollën Master 

 

Shuma: 72.000 lekë 

Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokument shoqërues. 
 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 

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

pyetjeve të dërguara në rrugë zyrtare. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë e vlerësimit të pasurisë së deklaruar, janë kërkuar të dhëna nga institucione 

publike si më poshtë: 

 

OSHEE me shkresën protokolluar nga institucioni me nr. ****, datë 22/02/2021 sqaron se Suela Kujtim 

Bulku, dhe Donika S. Bulku referuar sistemit të faturimit nuk rezultojnë të jenë abonent dhe të kenë 

kontratë të furnizimit me energji elektrike me FSHU, pjesë e grupit OSHEE. Me gjeneralitetet Kujtim 

Hamdi Bulku, nuk rezulton të jetë abonent ndërsa me emrin Kujtim Bulku (pa atësi) referuar të dhënave 

të sistemit të faturimit identifikohen 3 abonentë me kontrat të furnizimit Nr. ****** në instancën Shijak; 

TR*******; TR****** në instancën Tiranë. Në këtë shkresë OSHEE nuk evidenton saktë abonentin e 

kërkuar për shkak të kërkimit në sistemin e saj vetëm me gjeneralitet e emrit dhe mbiemrit.  

Komisioni nga verifikimi në adresarin e Qytetit të Tiranës, aboneti me nr TR******* përputhet me 

adresën e banimit (deklaruar apartament në rrugën “Naim Frashëri”).  

UKT me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. *****, datë 16/02/2021 bën me dije se në emër të 

Kujtim H. Bulku rezulton kontrata nr. ******* për objektin në adresën: rruga “Naim Frashëri”, Tiranë, 
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me status aktiv, në kategorinë e konsumatorëve familjarë, me detyrime të likujduara deri në muajin 

Dhjetor 2020.  

Albtelecom me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. prot. *****, dt. 23/02/2021 informon se në 

emër të shtetasit Kujtim Hamdi Bulku rezulton i regjistruar numri fiks ALBtelecom ******. Abonenti me 

këtë nr fiks ka të lidhur kontratë telefonije fiks internet+IPTV. Përsa i përket shpenzimeve mujore/vjetore 

bëhet me dije se për periudhën Janar 2019-Janar 2021 totali i shpenzimeve për secilin shërbim për nr fiks 

+355****** është 3,857 Lekë me TVSH. 

 

Lidhur me shpenzimet e kryera për ndjekjen e masterit deklaruar nga vetë subjekti, Komisioni i ka kërkuar 

të dhëna subjektit për të dorëzuar dokumenta ligjorë që provojnë pagesat e tarifës së masterit me qëllim 

dokumentimin ligjor dhe përllogaritjen e kostove në analizën financiare. 

Subjekti permes emailit paraqet shpjegimet përkatese si edhe bashkangjitur një dokument- vërtetim, i 

protokolluar nga institucioni me nr. prot *******, datë 02/08/2021 ku citohet se znj. Suela Bulku për 

periudhën e studimit master profesional përgjatë vitreve 2017-2019, ka kryer pagesën e shkollimit në 

vlerën 144,000 lekë ku për vitin akadmik 2017-2018 ka kryer pagesën e tarifës vjetore të shkollimit në 

masën 72,000 lekë të ndarë në tre këste (24,000 lekë më datë 13/02/2018, 24,000 lekë më datë 25/03/2018, 

24,000 lekë më datë 30/04/2018. Për vitin akademik 2018-2019 ka kryer pagesën e tarifës vjetore të 

shkollimit në masën 72,000 lekë në datën 21/06/2019.  

Për sa më sipër, Komisioni i cilëson si të mjaftueshme dhe të mbështetura shpjegimet e subjektit përmes 

vërtetimit lëshuar nga Institucioni i Arsimit të Lartë, duke i përfshirë këto shpenzime në analizën 

ekonomike për pagesat e kryera për periudhën që mbulojnë kohën e ushtrimit të detyrës deri në momentin 

e plotësimit të deklaratës veting (01/09/2017-07/05/2018) (të pasqyruara më poshtë në tabelën e analizës 

financiare)  

 

Shpenzime udhëtimi 

I. Shpenzime për udhëtim në Malin e Zi gjatë kohës që kam filluar punë, 2-3 Janar 2018, Qyteti: 

Podgoricë, Hotel Hilton Podgorica. Shuma: 80 Euro 

Subjekti nuk i ka bashkëlidhur deklaratës asnjë dokument shoqërues 

 

 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit për vërtetimin e faktit administroi; 
 

a) deklaratën e pasurisë dhe dokumentacionin bashkëlidhur; 

b) dokumentacioni i administruar nga Komisioni nga institucionet private dhe publike; 
 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë e deklarimit janë kërkuar të dhëna nga sistemi TIMS si më poshtë: 
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Drejtoria e Përgjithëshme e Policisë së Shtetit me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ******, 

dt. 15/02/2021, konfirmon udhëtimin e mësipërm nëpërmjet sistemit TIMS1.  
 

Në përfundim, Komisioni, nga hetimi administrativ kryesisht, duke verifikuar përputhshmërinë e 

deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar mjaftueshmërinë nga 

ana financiare konkludoi se:  

 Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar nga hetimi 

 Subjekti i vlerësimit kanë patur të ardhura për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit turistik. 

 

Vlerësimi tërësor i pasurisë së subjektit dhe personave të lidhur 

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

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

të detyrës 01/09/2017 deri në datën e dorëzimit të formularit të vetingut datë 07/05/2018 si më poshtë: 

 

Periudha 

 

Të ardhurat 

e subjektit 

Të ardhurat  

e  

babait 

Të ardhurat  

e  

nënës 

Vlera  

e  

shpenzimeve 

Përshkrimi  

 i  

shpenzimeve 

Të ardhura nga 

vitet paraardhëse 

gjendur në llogari 

bankare 

67     

Shtator 2017- 

dhjetor 2017 

143,550 70,164  74,865 x 4 

muaj =299,460 

Kosto e jetesës 3 persona /4 

muaj 

Tetor 2017    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

Nëntor 2017    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

Dhjetor 2017    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

Janar 2018    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

Janar 2018-prill 

2018 

147,904 70,164  77,521 x 4 = 

310,084 

Kosto e jetesës 3 persona /4 

muaj 

                                                           
1 Dalje më datën 02/01/2018, me autobus me targa AA****NG, nga pika kufitare Hani i Hotit, dhe hyrje 

në territorin e RSH më datë 03/01/2018, me autobus me targa AA*****NG, nga pika kufitare Hani i 

Hotit. 
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13/02/2018    24,000 Kësti i parë i pagimit të tarifës 

së masterit profesional 

Shkurt 2017    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

25/03/2018    24,000 Kësti i dytë i pagimit të tarifës 

së masterit profesional 

Mars 2018    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe baabi si 

bashkëkredimarrës) 

03/04/2018 500,000    Kredi marrë nga subjekti në 

Raiffeisen Bank 

05/04/2018    500,000 Tërheqja e shumës së kredisë 

Prill 2018    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

30/04/2018    24,000 Kësti i parë i pagimit të tarifës 

së masterit profesional 

Maj 2018 36,979 17,071  77,521 Kosto e jetesës 3 persona /1 

muaj 

Maj 2018    20,700 Këst kredie për kredinë marrë 

pranë Noa nga personat e 

lidhur (nëna dhe babai si 

bashkëkredimarrës) 

 828,500 157,399  1,424,665  

  985,899 – 1,424,665 = - 438,766 lekë  
 

 

 Të ardhura total monetare Shpenzime total (Instat dhe të 

tjera) 

Diferenca neto 

985,899 (të ardhurat e 

subjektit nga paga dhe kredia 

828,500 lekë + të ardhurat nga 

pensioni i babait 157,399 

lekë) 

1,424,665 - 438,766 lekë 

 

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

total dhe shpenzimeve total është në vlerën negative prej - 438,766 lekë. 

Komisioni referuar nenit 34, pika 6, gërma b, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, lidhur me Procedurën e 

vlerësimit të pasurisë çmon se subjekti nuk gjendet në kushtet e kësaj pike ku mungesa e burimeve 

financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, të rezultojë më shumë se dyfishi i pasurisë së ligjshme 

të deklaruar gjatë vlerësimit të pasurisë përfshirë edhe personat e lidhur me të.  
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II. KONTROLLI I FIGURËS 
 

Trupa e Vlerësimit ka kryer kontrollin e figurës për subjektin e vlerësimit Z. Suela Kujtim Bulku, bazuar 

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

në ligjin nr.12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” të 

ndryshuar. 

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

ligjit 12/2018: 

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

subjekti si detyrim i ligjit 12/2018, i ndryshuar 

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

cilat do të shpjegohen më tej në këtë relacion. 

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

 Gjeneralitetet 

 Se nuk ka pasur emër apo mbiemra të tjerë më parë 

 Se nuk ka pasur nënshtetësi tjetër 
 

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

mbi vendbanimin. 
 

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

kualifikimet, specializimet apo trajnimet dhe punësimin përkatës. 

 

 Në pjesën 5, të shtojcës 2, lidhur me të dhënat e sigurisë subjekti i është përgjigjur negativisht 

pyetjeve përkatëse. 

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

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

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

dhënave personale. 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

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

këtë aspekt, në bazë të nenit 36, të ligjit nr. 12/2018, datë 05.06.2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe 

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

dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, janë kryer veprimet e tjera duke kërkuar të dhëna 

nga institucionet të shprehura në këtë ligj si më poshtë: 

 SHISH 

 DSIK 

 Prokurori e Përgjithshme  

 DPPP 



34 

 

 Polici e Shtetit 

 Zyra e Gjendjes Civile 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve   

 SHÇBA 

Nga informacionet e dërguara nga institucionet e mësipërme konstatohet se: 
 

 Drejtoria e Gjendjes Civile me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ***** datë 

22/02/2021 pas verifikimeve të kryera vë në dispozicion “Çertifikatë personale” dhe “Çertifikatë 

familjare” të lëshuar nga Regjistri Kombëtar i Gjëndjes Civile. Nga verifikimet e kryera nga Akti 

i Lindjes e deri sot nuk rezulton të ketë ndryshime apo korrigjime në gjeneralitete. 
 

 Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. prot *****, dt. 24/02/2021 

bën me dije se nga kërkimet në sistemin elektronik në emër të subjektit dhe personave të lidhur 

me të nuk ka të dhëna. 

 Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. prot ****, datë 15/02/2021 

informon se Suela Kujtim Bulku është e paisur me Çertifikatë Sigurimi Personeli, CSP, të nivelit 

“Tepër Sekret”, me nr. S/*****. Kjo CSP është lëshuar më datë 11/11/2020 dhe është e vlefshme 

deri mëdatë 10/11/2025. 

 

 Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ***** dt. ****** bën me 

dije se pas verifikimeve të kryera për subjektin, nuk disponon të dhëna për përfshirjen në 

veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare apo aktivitete të kundërligjshme.  
 

 Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr ***** dt. ******  informon 

se në emër të Suela Kujtim Bulku nuk administrohen informacione ose material mbi përfshirjen e 

saj në aktivitet të kundraligjshëm. Gjithashtu në ngarkim të saj nuk administrohen ankesa nga 

publiku ose material të tjera të cilat mund të shërbejnë për vlerësimin e pastërtisë së figurës.  

 

 Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr ***** dt. ****** bën me dije 

se Suela Kujtim Bulku nuk figuron i evidentuar për veprimtari kriminale. 

 

 Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, Komisariati i Policisë, nr. 3, me shkresën e datës 

20/10/2020 që figuron në dosjen e personelit të subjektit konfirmon se nuk disponohen të dhëna 

për implikim në aktivitet kriminal. 

 

 Në dosjen e personelit konstatohet edhe testi i integritetit /personalitetit kryer nga vetë  SHÇBA 

në kohën e rekrutimit të subjektit dhe në këtë dokument nuk ka të dhëna për subjektin dhe  personat 

e lidhur me të.  

 

 Drejtoria e Burgjeve me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. prot *****, datë 

12/02/2021 bën me dije se në bazë të verifikimit të bërë në Regjistrin Themeltar të Gjëndjes 

Gjyqësore sipas të dhënave të dërguara shtetase Suela Bulku rezulton e padënuar nga gjykatat 

penale në Shqipëri. 

 

 Prokuroria e Përgjithshme me shkresën protokolluar nga institucioni me Nr. ****, datë 

14/05/2021, bashkëlidhur përcjell të gjithë informacionin e kërkuar të ardhur nga Prokuroritë pranë 
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gjykatave të rretheve gjyqësore me juridiksion të përgjithshëm në të cilin rezulton se për subjektin 

e vlerësimit Suela Kujtim Bulku prokuroritë: 
 

 Nuk kanë nxjerrë Urdhër Ndalimi; 

 Nuk kanë kërkuar masa të sigurimit personal; 

 Nuk është marrë në cilësinë e të pandehurit apo personit nën hetim; 

 Nuk ka pasur regjistrim të njoftimit të veprave penale, nuk është filluar kallëzim, nuk është 

dënuar, nuk ka procedim të pezulluar apo pushuar në emër të subjektit. 
 

Më tej, nga verifikimi i formularit të vetëdeklarimit për kontrollin e figurës (shkresa protokolluar nga 

Institucioni me nr. **** prot, datë 21/07/2021), subjekti nuk ka raportuar ndonjë të dhënë për të cilën 

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

detyrimit të ligjit të posaçëm 12/2018.  

Edhe në këtë formular vetëdeklarimi, sipas ligjit 138/2015 vënë në dispozicion nga SHÇBA, nuk 

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

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

administrativ për verifikimin e mëtejshëm të ndonjë të dhëne të mundshme. Në këtë kontekst veprimet e 

Komisionit janë ndjekur edhe duke ju referuar bashkëpunimit të ngushtë me Prokurorinë e Përgjithshme 

e cila ka orientuar në shkresën e saj me nr. prot ****, dt.9.10.2019, përcjellë Komisionit nga Prokurorja e 

Përgjithshme për sa më poshtë cilëson: 

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

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

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

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

se duhet përcjellë për të verifikuar saktësinë e deklarimeve. 
 

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

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

hetime të tjera të thelluara nga organet ligjzbatuese. 

Komisioni në bazë të ligjit 12/2018, i ndryshuar, neni 36, pika “dh” ka për objekt verifikimin e figurës së 

punonjësit përmes bashkëpunimit me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit, por duke qenë se subjekti është i datëlindjes 06/04/1996 Komisioni konstaton se ai ndodhet jashtë 

periudhës së fushës së veprimit të ligjit (subjekt) 45/2015 për shkak të moshës.  

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

vlerësimit Suela Kujtim Bulku, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjëse 

SHÇBA-së, sipas parashikimit ligjor të ligjit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

Urdhëri i Psikologut dërgon një raport vlerësimi psikologjik për subjektin e vlerësimit protokolluar nga 

Institucioni ynë me nr. prot ****, datë 04/08/2021, ku duke shqyrtuar edhe formularin e “Vlërsimit të 

rezultateve individuale të punës” konstaton se: 

Tek subjekti i vlerësimit aktualisht nuk konstatohen probleme të shëndetit mendor, shfaq aftësi të mira në 

marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira për të menaxhuar emocionet, duke ruajtur 

vetkontrollin. 
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Në përfundim të hetimit të kryer: 

 

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

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

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

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

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

subjektit të vlerësimit lidhur me komponentin e figurës, informacioni i deklaruar nga subjekti është i 

saktë dhe i besueshëm. 

 

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

e kontrollit të figurës”, pika 2 dhe pkonkludon se: 

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

  dhe me vërtetësi; 

 Punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës 

 

 

III. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 
 

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

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, është kryer bazuar në nenet 43 – 46 

të ligjit 12/2018. 

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

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

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

veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

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

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

rast ligji për SHÇBA, Rregullorja e SHÇBA dhe aktet e tjera rregullatore e nënligjore në fuqi) dhe në 

përshkrimet e punës për çdo funksion. 

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

menaxherial apo/ose operacional. 

Një zë i rëndësishëm në analizën e saj është edhe verifikimi i kritereve të arsimimit në përputhje me 

pozicionin e punës, ecurisë disiplinore si dhe ecurinë në karrierë dhe procesin e fitimit të funksionit sipas 

legjislacionit në fuqi. 

Gjithashtu, trupa e vlerësimit mban në konsideratë dhe shqyrton edhe denoncomet nga publiku për sjellje 

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

joetike. 

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

së Vettingut. 
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Të dhënat për arsimin 
 

 Master profesional në degën Financë të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës, periudha 

31/10/2017- 28/08/2019  
 

 Bachelor në Administrim Biznesi, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, periudha 

10/10/2014- 15/10/2017. 
 

 Shkolla e Mesme e Përgjithëshme Gjimnazi “Sami Frashëri”, periudha Shtator 2011-Qershor 

2014. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të subjektit Komisioni i është drejtuar SHÇBA-së për të dhënat 

lidhur me dosjen e personelit. 

 

SHÇBA me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ***** dt. 16/02/2021 dërgon kopje të dosjes së 

personelit ku evidentohen disa dokumenta si më poshtë: 

 Vërtetim lëshuar nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Tiranës i datës 23/07/2019 ku citohet se 

znj. Suela Bulku ka kryer studimet në vitet akademike 2017-2019, në Master Profesional në 

Financë, në sistemin në kohë të plotë, në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës. 

 Kopje e Diplomës Master Profesional në Financë të Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Tiranës 

me nr. Diplome *******, nr. Matrikullimit UT*******, datë 28/08/2019 të njehsuar me origjinalin. 

Komisioni vëren se gjatë kohës së ndjekjes së masterit profesional, subjekti ka qenë punonjëse në SHÇBA 

në funksione fillimisht të nivelit zbatues: ndihmës/specialist dhe më tej nivel ekzekutiv: specialist.  

 Vërtetim lëshuar nga Universiteti Metropolitan Tirana, nr. ****, dt. 24/11/2020, ku citohet se znj. 

Suela Bulku, ndjek studimet në ciklin e dytë “Master I Shkencave” pranë Fakultetit të ekonomisë 

në programin “Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku”, sistemi me kohë të plotë, në vitin e 

parë akademik 2020-2021, me datë regjistrimit 19/11/2020. 

 Kopje e Diplomës se Maturës Shtetërore, Shkolla e Mesme e Përgjithëshme “Sami Frashëri”, 

lëshuar në Tiranë më datë 07/07/2014. 
 

Komisioni kërkoi vënien në dispozicion të diplomës Bachelor të shkollës së lartë e cila mungonte në 

dosjen personale të subjektit. 

Subjekti dërgon dokumentat protokolluar nga Institucioni me nr. prot. *****, datë 14/07/2021 ku 

evidentohet një kopje e diplomës lëshuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në degën 

“Bachelor në administrim Bisnes” përfunduar në 15/12/2017, afërsisht tre muaj e gjysëm pas punësimit si 

punonjëse e SHÇBA (1/08/2017) 

Në përfundim, KJV konstatoi se:  

 Deklarimi i subjektit përputhet me dokumentacionin e administruar zyrtarisht gjatë hetimit 
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Pozicionet e punës në SHÇBA deri aktualisht  

Nga dosja e personelit rezulton se subjekti i vlerësimit Suela Bulku ka mbajtur këto funksione në 

SHÇBA: 

 Funksioni si Nd/Specialiste në Sektorin e Inspektimit të Ankesave (04/09/2017-10/02/2019) 

 

 Funksioni si Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar 

(02/03/2020- 04/06/2020) 

 

 Funksioni si Specialiste, Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së (05/06/2020- 

08/10/2020) 

 

 Funksioni si Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinën e Vlerësimit Kalimtar 

(09/10/2020- aktualisht) 

 

Komisioni gjatë shqyrtimit të dokumentave të dosjes së personelit, pasi vërejti disa mangësi në 

dokumentacion, kërkoi informacion shtesë SHÇBA-së si më poshtë: 
 

1. Praktikën e procesit/Procedurat e rekrutimit të znj. Suela Kujtim Bulku (që nga momenti i shpalljes së 

vendeve të lira, procedurat e aplikimit, dokumentet shoqëruese të aplikimit, konkursin e 

zhvilluar/procedurat e testimit, verifikimin e të dhënave të kandidatit, pikëzimin dhe vendimarrjen nga 

Komisioni i Pranimit në Shërbim, bazuar në kriteret e pergjithshme dhe të veçanta  në përputhje me 

përcaktimet e kuadrit ligjor dhe akteve të tjera të dala në zbatim të tij (Ligji 70/2014 Për Shërbimin 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe Rregullorja e 

Shërbimit e miratuar me VKM Nr. 829, datë 3.12.2014 “Për Miratimin e Rregullores së Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme); 

  

2. Kontratat individuale të punës të znj. Suela Kujtim Bulku nga periudha 01/09/2017 deri në 11/02/2019, 

dhe nga periudha 02/10/2019 deri më 23/06/2021, aktet e vlerësimit të rezultateve individuale të punës 

për vitet 01/09/2017-01/10/2018, për vitin 2020, dhe aktet e konfirmimit në detyrë për vitet 2017-

2020.  
 

3. SHÇBA me shkresën protokolluar nga Institucioni me nr. ****, datë 09/07/2021 dërgon të dhëna dhe 

shpjegon se “Lidhur me procedurat e rekrutimit referuar urdhërit nr. 55, datë 21/03/2017 “Mbi 

miratimin e strukturës dhe organikës të Shërbimit për Çështjet e brendshme dhe Ankesat”, në sektorin 

e trajtimit të Ankesave kanë qenë përcaktuar tre poste pune operatorë në nivel ndimës/specialist. 

Procesi i rekrutimit për këtë nivel kryhet pa konkurs, sipas këtkeave të nenit 79 të ligjit 70/2014 “Për 

Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe ankesat”, “Pranimi drejtpërdrejtë” në të cilin citohet se “për 

punonjësit e nivelit zbatues me specilitet të veçantë në punë, pranimi kryhet pa konkurrim, me urdhër 

të Drejtorit të Shërbimit” dhe nenit 56, nenit 57, pika 1, gërma a, nenit 58, pika 2 dhe nenit 60, pika 1 

dhe 4, të VKM nr. 829, datë 23/12/2014 “për miratimin e rregullores së Shërbimit për Çështjet e 

brendshme dhe Ankesat”. Punonjësja është emëruar në detyrë me urdhër të Drejtorit të përgjithshëm 

nr. 1330, datë 04/09/2017 me kontratë të përkohëshme të firmosur ndërmjet punonjësit dhe Drejtorit 

të Shërbimit nr. 1330/1, datë 04/09/2017. Bashkëngjitur këtyre shpjegimeve rezultojnë dokumenta 

ligjorë lidhur me subjektin si më poshtë: 
 

1) Urdhër nr. 1330, datë 04/09/2017 
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2) Kontratë e përkohëshme e punës nr. 1330/1, datë 04/09/2017 

3) Kontratë individuale e punës nr. 1537/1, datë 01/10/2018 

4) Kontratë individuale e punës nr. 263/1, datë 11/02/2019 

5) Urdhër konfirmimi në detyrë nr. 234, datë 11/02/2020, bashkëlidhur vlerësimi i punës 

6) Vlerësimet e punës për periudhat 01/01/2020-08/12/2020, 01/10/2018-01/04/2019, 04/09/2017-

31/12/2017. 
 

Komisioni ka shqyrtuar me kujdes të gjithë aktet e ndodhura në dosjen e personelit si dhe ato të 

dërguara në plotësim nga SHÇBA nga ku evidenton: 
 

1. Kopje e urdhërit nr. 1330, datë 04/09/2017 lëshuar nga drejtori i përgjithshëm i SHÇBA ku Z. 

Suela Bulku emërohet me kontratë më afat të caktuar si ndihmës/specialiste në sektorin e 

Inspektimit të Ankesave në drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave ku tyrajtimi financiar i kryhet 

sipas nivelit Zbatues, Klasa VIII.  

 

2. Në vijim të këtij urdhëri është hartuar kontrata e përkohëshme e punës nr. 1330/1, datë 06/09/2017 

ku subjekti do të kryej detyrën e Nd/Specialiste në Sektorin e Inspektimit të Ankesave pranë 

Drejtorisë së Inspektimit dhe Ankesave. Kontrata i shtrin efektet nga data 05/09/2017 e deri në 

kthimin e punonjëses me leje lindje të cilën zëvendëson. Për periudhën 04/09/2017-31/12/2017 

paraqitet një raport i vlerësimit të rezultateve individuale të punës për subjektin ku vlerësimet nga 

eprorët paraqiten si shumë të mira. 

 
 

3. Kopje e Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së nr. 1256 datë 08/08/2018 për lirimin 

nga detyra të një punonjësi të SHÇBA-së ku bazuar në nenin 21 pika 3 gërma (d), neni 149 pika 1 

të “Kodit të Punës”, në nenin 3 gërma a, në nenin 21 pika 4 të Ligjit nr. 70/2014 “Për Shërbimin e 

Brendshëm dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendëshme”, neni 55 pika 3 dhe 5 I 

Rregullores nr. 829 datë. 03/12/2014 së “Shërbimit të Brendshëm dhe Ankesat në Ministrinë e 

Punëve të Brendëshme”, bazuar në Urdhërin nr. 55 datë 21/03/2017 “Mbi miratimin e strukturës 

dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendëshme dhe Ankesat” si dhe bazuar në Kontratën 

e përkohëshme të punës me nr. 1330/1 datë 04/09/2017 të Drejtorit të Përgjithshëm të Shërbimit 

urdhërohet që Znj. Suela Bulku, aktualisht punonjëse me kontratë me afat të caktuar e SHÇBA-së, 

me detyrë Nd/Specialiste në Sektorin e Inspektimit të Ankesave të lirohet nga kjo detyrë me 

motivacionin “Përfundon afati i kontratës me afat të përcaktuar”. Marrëdhëniet administrative dhe 

financiare i ndërpriten më datë 09/08/2018. 

 

4. Kopje e Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së nr. 1337/2 dt. 01/10/2018 për 

Punonjësin në periudhë prove ku bazuar në nenin 3 gërma (a), neni 84 të Ligjit nr. 70/2014 “Për 

Shërbimin e Brendshëm dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendëshme”, si dhe bazuar në 

nenin 82 të Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendëshme dhe Ankesat nr. 829 datë 

03/12/2014 urdhërohet që punonjësja Suela Bulku të caktohet si punonjës që mbikqyret dhe 

kontrollohet në veprimtarinë e saj në kohë prove nga z. Sterjo Golloshi. 

 
 

5. Kopje e Kontratës Individuale të Punës nr. 263/1 datë 11/02/2019, mes punëdhënësit Drejtorit të 

Përgjithshëm të SHÇBA-së dhe znj. Suela Bulku ku citohet se i punësuari pranon të punojë në 

detyrën Specialiste (Operatore) në Sektorin për Trajtimin e Ankesve pranë Drejtorisë së 

Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA-së. Kontrata nis më datë 11/02/2019 dhe ka afat deri më 

02/10/2019, në përfundimin e periudhës së provës ku punëdhënësi vendos konfirmimin si punonjës 

i SHÇBA-së ose lirimin si punonjës i SHÇBA-së. 
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6. Kopje e urdhërit Nr. 234, datë 11/02/2020, lëshuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit, ku 

urdhërohet që znj. Suela Bulku me detyrë Specialiste (Operatore) në sektorin e Inspektimit të 

Ankesave në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave sipas propozimit të eprorit të drejtpërdrejtë 

dhe vlerësimit individual të punës, konfirmohet si punonjës i SHÇBA-së. 

 

7. Kopje e Urdhërit të drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së nr. 350 datë 02/03/2020 për emërimin 

dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së ku citohet: “Znj. Suela Bulku me detyrë 

Specialiste në Sektorin e Trajtimit të Ankesave të SHBA-së, për shkak të ndryshimeve strukturore, 

transferohet dhe caktohet në detyrë specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e 

Vlerësimit Kalimtar në Drejtorinë e Përgjithëshme të SHÇBA-së. Të drejtat administrative i 

fillojën më datë 01/03/2020. 

 

8. Kopje e Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së nr. 1003 datë 05/06/2020 për emërimin 

dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së ku citohet: “Znj. Suela Bulku aktualisht 

specialist pranë sektorit të Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar e Periodik, 

transferohet dhe caktohet në detyrë Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së. 

 

9. Kopje e Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm Nr.1792, datë 9.10.2020 “Për emërimin dhe caktimin 

në detyrë të një punonjësi të SHÇBA” ku citohet se “ Znj. Suela Bulku aktualisht në detyrë 

Specialist, Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm, transferohet dhe caktohet në detyrë Specialiste, 

në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SHÇBA-së. Të drejtat administrative e financiare i fillojnë me datë 16/10/2020. 

Trajtimi finnaciar të bëhet sipas lidhjes nr. 2 të VKM nr. 176, datë 8/3/2017, Kategoria e pagës 

IV/a, shtesa e pozicionit 49,000, Paga e Grupit 2, shtesa për vjetërsi 2%.  

 

PËRPUTHJA E ARSIMIT LIDHUR ME POZICIONET E PUNËS 

 

1. FUNKSIONI SI ND/SPECIALISTE NË SEKTORIN E INSPEKTIMIT TË ANKESAVE 

(04/09/2017-10/02/2019) 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Komisioni konstaton se subjekti i vlerësimit, sipas dosjes së personelit si edhe deklaratës së vetingut, në 

momentin e fillimit të detyrës datë 04/09/2017 mbante funksionin Nd/Specialiste në Sektorin e Inspektimit 

të Ankesave.  

Në referim të ligjit Nr. 70/2014 Për shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Punëve të Brendshme, neni 75, Personeli pa gradë përcaktohet se:  

“1. Klasifikimi i pozicioneve të personelit pa gradë të Shërbimit bëhet sipas klasifikimit të parashikuar në 

ligjin për nëpunësin civil. 2. Përveç klasifikimit të parashikuar në pikën 1, të këtij neni, në radhët e 

personelit pa gradë të Shërbimit janë edhe punonjësit e nivelit zbatues”. 
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Në referim të nenit 77, pika 3 lidhur me Kriteret e arsimit sipas natyrës së punës shprehet se:  

- Punonjësit e shërbimeve mbështetëse në nivelin zbatues duhet të jenë me arsim të mesëm, të 

përgjithshëm ose profesional”.  

Në referim të nenit 79 të ligjit 70/2014 “Pranimi i drejtpërdrejtë”: për punonjësit e nivelit zbatues me 

specialitet të vecantë në punë, pranimi kryhet pa konkurrim, me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm. 

Neni 60 pika 1 e Rregullores së Shërbimit: i njëjtë me nenin 79 të ligjit 70/2014. 

Nga të dhënat që disponon Komisioni, subjekti në kohën e punësimit për herë të parë në SHÇBA, datë 

4/9/2017 , në funksionin e nd/specialistes në Sektorin e Inspektimit të Ankesave në Drejtorinë e 

Inspektimit dhe Ankesave zotëronte arsimin e mesëm dhe ishte në përfundim të arsimit të lartë, (niveli 

Bachelor provuar nga kopja e diplomës lëshuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, Dega 

Administrim Bisnesi Bachelor, mbrojtur më datën 15/12/2017), që rezulton me rreth 3 muaj e gjysëm pas 

datës së emërimit në detyrë (04/09/2017).  

Funksioni i ndihmës/specialistit sipas përcaktimeve ligjore më sipërcituar, i përket nivelit zbatues dhe 

subjekti në kohën e punësimit në këtë pozicion, ka qenë me arsim të mesëm të përgjithshëm, ende pa 

përfunduar arsimin e lartë. Referuar parashikimeve ligjore cituar më sipër, subjekti nuk është ndodhur në 

kushtet e papërshtatshmërisë së nivelit të arsimimit me nivelin e punësimit referuar ligjit të posaçëm dhe 

akteve të tjera zbatuese në ndihmë të tij pasi ky nivel arsimi (arsimi i mesëm) është i përcaktuar /përfshihet 

si kriter punësimi në SHÇBA dhe për shkak të përcaktimit ligjor, punonjësi i nivelit zbatues nuk i 

nënshtrohet as procedurave të konkurimit por merret në mënyrë të drejtpërdrejtë në Shërbim.    

Në prapsimet e tij, pas dorëzimit të relacionit, subjekti sqaron se: kur isha e punësuar në SHÇBA i kisha 

përfunduar studimet Bachelor në korrik të vitit 2017 dhe diplomën e kam marrë më tetor 2017, po jo 

fizikisht. Fizikisht diploma është prodhuar në dhjetor 2017 pasi Fakulteti Ekonomik ka pasur përherë 

vonesa në dhënien e diplomave për studentët. Pavarësisht kësaj, punësimi im në atë periudhë në atë 

pozicion pune ka qenë i pranueshëm vetëm me arsim të mesëm. Bashkëlidhur këtij deklarimi, subjekti 

ridërgon diplomën Bachelor, dokument të cilin Komisioni e dispononte dhe e ka analizuar më parë.  

Komisioni, referuar kopjes së diplomës Bachelor, evidenton se mbrojtja e mikrotezës është kryer më datën 

11/10/2017, kohë që çertifikon përmbajtësisht kryerjen e studimeve të larta Bachelor. Data e mbrojtjes së 

mikrotezës përbën detyrimin e fundit nga ana e studentit në mënyrë që të quhet i përfunduar niveli i 

arsimimit Bachelor. Për rrjedhojë, kryerja e nivelit të arsimimit Bachelor, referuar datës së mbrojtjes së 

mikrotezës (11/10/2017), daton rreth 1 muaj e 10 ditë nga data e emërimit për herë të parë të subjekti në 

strukturat e SHÇBA-së (1/9/2017).  

Pavarësisht këtij fakti, siç edhe konstatuar nga Komisioni, subjekti ka qenë në kushtet e përmbushjes së 

detyrimit të nivelit minimal arsimor (arsimi i mesëm) kur është punësuar për herë të parë në Institucion.  

Komisioni referuar bazës ligjore dhe strukturës organike të SHÇBA-së në fuqi në kohën e caktimit në 

detyrë të subjektit të vlerësimit, (dokumenta të dërguar nga SHÇBA me kërkesë të Komisionit), miratuar 

me Urdhrin e Ministrit të Brendshëm nr.55, datë 21/03/2017 “Për miratimin e ndryshimeve të Strukturës 

dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat “, si dhe në VKM 176, datë 8/3/2017 

“Për disa ndryshime ne VKM 149, datë 18/2/2015 “Për pagat e punojësve të SHÇBA, për trajtimin 

financiar të punonjësve të SHÇBA”, në përgjigjen ardhur në Komision nga SHÇBA me lëndë: Dërgim 

dokumentacioni nr. prot ****, datë 09/07/2021, SHÇBA i referohet pikërisht strukturës së miratuar nr. 

55, datë 21/3/2017 ku sipas shpjegimit të saj kanë qenë parashikuar tre poste pune “operatorë” në nivel 

ndihmës/specialist.  
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Komisioni në studim të akteve të vënë në dispozicion për praktikë ligjore/aktesh nënligjore ndër vite të 

Shërbimit, (shkresë e KJV nr. ****, datë. 3/8/2021) ka konstatuar se:       

Në Sektorin e Inspektimit të Ankesave përcaktohet struktura e organizuar në Shef Sektori dhe Specialist 

ku vendi i specialistit rezulton në nivel civil, ekzekutiv. Ky përcaktim shtrihet edhe për Drejtoritë 

Rajonale.  

Nga konfrontimi i urdhrave për miratimin e strukturave dhe organikave ndër vite të SHÇBA-së, me lidhjet 

shoqëruese nr. 1 (Struktura) dhe Lidhja 2 (Organika), në strukturën e miratuar me urdhrin nr.55 datë 

21/03/2017 të Ministrit të Brendshëm (fillimisht vënë në dispozicion Komisionit për arsye objektive gjatë 

fotokopjimit me mungesë të faqeve të kësaj organike, respektivisht faqja nr.6, ku janë cituar dhe shpjeguar 

ndarjet përkatëse të pozicioneve që përfshiheshin në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave) kanë qenë të 

miratuara 3 poste pune në nivelin e nd/specialistit në këtë Drejtori:  lidhja nr. 2 organika e Personelit 

Inspektues (pa gradë), Pika 3.3, ku rezulton i pasqyruar si funksion organik posti i Nd/Specialistit, niveli 

zbatues, nr. i punonjësve 3, kategoria e pagës klasa VIII.  

 

Rezultoi se përveç strukturave dhe organikave të ndryshuara/miratuara në periudha të caktuara kohore, në 

këtë set aktesh nënligjore, ekziston urdhëri Nr. 175, datë 29/6/2016 “Për miratimin e protokolleve të Punës 

për çdo funksion organik të Strukturave të SHÇBA (Manual i protokolleve të punës për funksionet 

organike në SHÇBA)  

 

Në këtë Manual konstatohet se ekziston përshkrim pune Zyra e Ankesave /Sektori i Inspektimit të 

Ankesave – Operatori /Ndihmës specialisti i Zyrës së Ankesave, ku përgjegjësitë janë: pritja e telefonateve 

në linjën e gjelbër dhe të qytetarëve që paraqiten në Zyrën e Ankesave), kriteret e përgjithshme dhe 

përshkrimi i detajuar i punës.  

 

Në përfundim, Komisioni konstaton se punësimi për herë të parë i subjektit si nd/specialist është kryer 

konform kësaj strukture të SHÇBA (struktura nr. 55/2017 në fuqi gjatë kohës së punësimit të subjektit) 

dhe në zbatim të ligjit 70/2014 të SHÇBA-së e akteve nënligjore të tij.   

 

Komisioni konkludon se: 

 caktimi në detyrën e ndihmës/specialistit, niveli zbatues është në përputhje me kriterin arsimor 

të kërkuar sipas ligjit të posaçëm 70/2014 neni 77, pika 3 e tij, neni 79 si dhe në përputhje me 

nenin 57, pika 1 (a), neni 58 pika 2, 59 pika 3 e Rregullores së Shërbimit miratuar me VKM 829 

dt.3.12.2014 si dhe nenit 60 të kësaj Rregulloreje.  

 

2. FUNKSIONI SI SPECIALISTE NË SEKTORIN E INSPEKTIMIT TË ANKESAVE 

(11//02/2019- 01/03/2020) 

 

Hetimi i Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit 

 

Komisioni, referuar dosjes së personelit, evidenton se gjatë ushtrimit të detyrës si specialiste në SHÇBA, 

(periudha 11/2/2019-1/3/2020) subjekti ka vijuar të: 
 

- Ndjekë studimet në vitet akademike 2017-2019, në Master Profesional në Financë, në sistemin në 

kohë të plotë, në fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, përfunduar më datë 28/08/2019. 
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Komisioni referuar dosjes së personelit konstaton se që nga data 11/02/2019 e deri aktualisht, pavarësisht 

detyrave dhe funksioneve që ka kryer realisht subjekti, ai ka qenë i emëruar me pozicionin e Specialistit.  

Gjatë kësaj periudhe, në bazë edhe të dokumnetacionit lidhur me formimin arsimor të subjektit, 

konstatohet se është ende në ndjekje të studimeve në ciklin e dytë “Master i Shkencave” pranë Fakultetit 

të Ekonomisë në programin “Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku”, sistemi me kohë të plotë, pranë 

Universiteti Metropolitan. 

Siç referuar Vërtetimit lëshuar nga Universiteti Metropolitan Tirana, nr. 1297 dt. 24/11/2020: Ndjek 

aktualisht studimet në ciklin e dytë “Master i Shkencave” pranë Fakultetit të ekonomisë në programin 

“Inxhinieri Financiare dhe Menaxhim Risku” në Universitetin Metropolitan Tirana, sistemi me kohë të 

plotë, në vitin e parë akademik 2020-2021, me datë regjistrimit 19/11/2020. Bashkëlidhur vërtetimi 

lëshuar nga Universiteti Metropolitan Tirana. 

Komisioni referuar ligjit 70/2014, neni 75, Personeli pa gradë citohet se “klasifikimi i pozicioneve të 

personelit pa gradë të Shërbimit bëhet sipas klasifikimit të parashikuar në ligjin për nëpunësin civil”.  

Klasifikimi i pozicioneve brenda niveleve sipas funksioneve bëhet me vendim të Këshillit të Ministrave. 

Bazuar në nenin 77 pika 2 e tij lidhur me “ Kriteret e arsimit sipas natyrës së punës” dhe neni 58 i  

Rregullores së Shërbimit që i referohet këtij ligji citon se: “Personeli pa gradë i Shërbimit, i nivelit të 

mesëm drejtues, nivelit të ulët drejtues dhe nivelit 
ekzekutiv, duhet të ketë diplomë universitare “Master i shkencave” në drejtësi, ekonomik-financë, 

informatikë ekonomike dhe inxhinieri elektronike”. 

Bazuar në VKM 149, datë 18/2/2015 ndryshuar me VKM 176, dt.8.3.2017 lidhja 2 Struktura dhe nivelet 

e pagave për punonjësit pa grada dhe mbështetës të Sherbimit, parashikohet se për funksionin organik të 

specialistit në Drejtorinë e Inspektimit, klasifikimi i nivelit është punonjës ekzekutiv, me kategori page III-

b shtesa e pozicionit 61.000 lekë, vështirësi pune 5,000 lekë. 

Komisioni, referuar ligjit të Shërbimit (neni 77 pika 2, e ligjit 70/2014) konstaton se pozicioni i specialistit 

në Drejtorinë e Ankesave dhe Inspektimit kërkon si kriter ligjor të pranimit/rekrutimit dy kushte: 

 1) të ketë diplome universitare Master i Shkencave në Drejtësi/ Ekonomi-Financë, dega Financë/ 

Informatikë Ekonomike/ Inxhinjeri Elektronike; 

 2) si dhe të ketë përvojë pune jo me pak se dy vjet në shërbime të specifikuara në administratën shtetërore 

me natyrë të ngjashme pune sipas vendit të punës. 

Elementi i tretë që përcaktohet në legjislacionin e posaçëm për pozicionin e specialistit është procesi i 

konkurrimit (neni 81 i ligjit 70/2014 në harmoni me përcaktimet e Rregullores së Shërbimit, neni 59 i saj).  

Procesi i konkurimit përcaktohet sipas neneve të rregullores së Shërbimit, përkatësisht neni 1072  “Kritere 

të përgjithshme” dhe neni 1083 “Kriteret e përgjithshme dhe procesi për ngritje në nivel më të lartë”. 

                                                           
2 Parime të përgjithshme 1. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit përzgjedh me barazi, paanshmëri dhe transparencë kandidatët 

për ngritje në nivel. 2. Këta kandidatë përzgjidhen në bazë të kritereve të pozicionit dhe aftësive të tyre për të kryer siç duhet 

detyrën në një nivel më të lartë. 3. Punonjësi i Shërbimit që plotëson kriteret ka të drejtë të aplikojë për të konkurruar në 

procesin për ngritje në nivel. 4. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet mbi bazën e një procesi përzgjedhës rigoroz dhe të plotë. 
3 1. Për të gjitha rastet e ngritjes në një nivel më të lartë, duhet të jenë shpallur vendet e lira për atë nivel dhe të përmbushen 

kriteret e përgjithshme sipas vendit e funksionit të punës. Rast pas rasti kriteret specifikohen me urdhër të brendshëm nga 

drejtori i Shërbimit. 2. Procesi i ngritjes në një nivel më të lartë i personelit pa gradë realizohet duke ndjekur procedurën e 

mëposhtme: a) hartimi i listës së vendeve të lira miratuar nga drejtori i Shërbimit; b) përshkrimi i pozicioneve për vendet e 
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Legjislacioni parashikon edhe rastet e transferimit, specifikisht neni 85 i ligjit 70/2014 pika 14 dhe 25 e tij  

dhe neni 83 e Rregullores së Shërbimit6. 

Për pasojë, Komisioni në konfrontim të të gjitha parashikimeve ligjore sa më lart, çmon se caktimi i 

subjektit në shkurt 2019, në detyrën e specialistes në Sektorin e Trajtimit të Ankesave pranë Drejtorisë së 

Inspektimit dhe Ankesave në SHÇBA, është kryer në mospërputhje të kriterit arsimor për këtë pozicion 

në këtë Drejtori pasi subjekti nuk kishte përfunduar Masterin e Shkencave dhe kishte ende edhe 6 muaj 

për të përfunduar ciklin e dytë të studimeve të Masterit Profesional i cili pavarësisht se cilësohet si diplomë 

e ciklit të dytë nuk është në përputhje me  ligjim e posaçëm që normon si kriter vetëm Masterin Shkencor, 

për specialistët në këtë Drejtori. Ky kriter jo vetëm i referohet dhe mbështetet në dispozitat e ligjit të 

posaçëm 70/2014 dhe Rregullore së Shërbimitcituar më lart por edhe VKM përkatëse cituar më lart 

176/2017, dhe lidhjes nr.3 të VKM 149/2015 “Vlera e pagave të paga e grupit “1” e cila si grup diplome 

kërkon llojin e diplomës “Master i Shkencave”. Pra kriteri minimal i kualifikimit arsimor ( lloji i diplomës) 

për pranim në këtë pozicion është Masteri Shkencor me drejtimet përkatëse, me pagë grupi 61,000 lekë.  

Edhe në referim të strukturës në fuqi në atë kohë të caktimit në këtë detyrë 579/2018, specialisti në 

Drejtorinë e Inspektimit trajtohet me kategorinë e pagës III-b.  

Lidhur me kriterin e përvojës në punë, cituar më sipër (përvojën në punë jo më pak se dy vjet), Komisioni 

konstaton se ajo nuk është përmbushur (një vit pune si nd/specialist, dy muaj punë jashtë shërbimit në 

privat që nuk kanë përputhje me natyrën e ngjashme të punë, 4 muaj punë periudhë prove përsëri në 

pozicionin e nd/specilistit në Drejtorinë e Ankesave (në tërësi 1 vit e 4 muaj përvojë pune). 

                                                           
lira; c) procedurat e ngritjes në një nivel më të lartë; ç) shpallja e listës së vendeve të lira dhe mbledhja e aplikimeve; d) 

vlerësimi dhe shqyrtimi i aplikimeve; dh) përgatitja dhe zhvillimi i testeve; e) zgjedhja e kandidatëve; ë) trajnimi i kandidatëve 

dhe ngritja në një nivel më të lartë; f) shpallja e rezultateve të testimit. 3. Për ngritjet në një nivel më të lartë drejtori i 

Shërbimit, shpall numrin e vendeve të lira cakton datën e fillimit të procesit të testimit, shpall afatin për aplikim, përcakton 

rregullat, procedurat dhe fazat e konkurrimit. 4. Punonjësit që dëshirojnë të marrin pjesë në procesin e përzgjedhjes për ngritje 

një nivel më të lartë, aplikojnë pranë njësisë së personelit, brenda datës së fundit të periudhës së aplikimit. 5. Njësia e 
personelit verifikon nëse kandidatët përmbushin kriteret e përzgjedhjes, njofton me shkrim për arsyet e skualifikimit të 

ngjashme me ato të personelit operacional, cakton një numër identifikimi për secilin kandidat për formularët dhe 

dokumentacionin e procesit, si dhe njofton kandidatët për datën, orën dhe vendin e procesit të testimit për ngritje në nivel. 
4 1. Personi, i emëruar në Shërbim në përputhje me gradën/funksionin që ka, mund të caktohet me shërbim kudo, brenda 

territorit të vendit.  
5 2. Transferimi bëhet gjithmonë për pozicione, të cilat janë brenda drejtimit të punës së tyre dhe me kusht që, në këtë rast, për 

këto pozicione kërkohet e njëjta gradë/i njëjti funksion. 
6 1. Transferimi i punonjësit të Shërbimit parakupton, caktimin me një detyrë tjetër të tij, brenda strukturave të Shërbimit. 2. 

Personi, i emëruar në Shërbim në përputhje me gradën/funksionin që ka, mund të caktohet me shërbim kudo, brenda territorit 

të vendit. 3. Transferimi bëhet gjithmonë për pozicione, të cilat janë brenda drejtimit të punës së punonjësit dhe me kusht që, 

në këtë rast, për këto pozicione kërkohet e njëjta gradë/i njëjti funksion, me përjashtim të rastit të transferimit nga struktura 

e inspektimit në atë operacionale, sipas përcaktimeve të bëra në këtë rregullore. 4. Transferimi mund të bëhet në rastet e 

mëposhtme: a) Për plotësimin e funksioneve të lira organike kur punonjësit i është shkurtuar vendi organik për arsye 

ristrukturimi; b) Kur ekziston një situatë reale dhe e rrezikshme ndaj jetës dhe familjes së tij; c) Me kërkesën e punonjësit të 

Shërbimit; ç) Për zhvillim në karrierë brenda së njëjtës gradë, bazuar në vlerësimin e rezultateve individuale në punë; d) Kur 

punonjësi i Shërbimit nuk arrin nivelin e nevojshëm të kryerjes së detyrave në funksionin që mban, bazuar në vlerësimin e 

rezultateve individuale në punë; dh) Për nevoja të përmirësimit të punës, në funksionin që transferohet; e) Për shkak të 

implementimit të nenit 21, pika 1, germa “a”, të ligjit nr. 70/2014, ―Për Shërbimin për Çështje të Brendshme dhe Ankesat 

në Ministrinë e Punëve të Brendshme për rregullimin e raporteve të personelit pa gradë dhe personelit me gradë, parashikuar 

në nenin 96, pika 6 të po këtij ligji. 5. Punonjësi njoftohet me shkrim jo më vonë se një muaj para ekzekutimit të vendimit 
për transferimin dhe caktimin në detyrë jashtë rrethit ku ai banon. 6. Në rast transferimi me kërkesën e tij, punonjësi nuk 

përfiton të drejta financiare që lindin nga ky transferim, por gëzon të drejtat që ka përfituar më parë. 7. Punonjësi i Shërbimit, 

kur caktohet në punë jashtë vendbanimit të vet, përfiton pagesë për kompensim udhëtimi sipas normave të miratuara. 



45 

 

Konstatohet gjithashtu se edhe pse ligji i posaçëm dhe rregullorja e Shërbimit përcaktojnë kritere 

procedurash në rastet e ngritjes në pozicion për nivel më të lartë të përmendura më sipër (subjekti kaloi 

nga pozicioni i Nd/specialistit në specialist), që rezultoi menjëherë edhe në një shtim efektiv të pagës së 

subjektit, ky emërim nuk u krye në pëputhje me kualifikimin arsimor. Nga ekstrakti bankar rezultoi se 

subjekti ishte paguar me pagën kategoria III-b me 61,000 lekë për një kohë të caktuar ndërkohë që nuk i 

takonte kjo nivel page dhe më pas është paguar me kategorinë IV-a, si pasojë e mungesës të kriterit arsimor 

(diploma Master Shkencor), që përputh kategorinë e pagës dhe pagën e grupit sipas parashikimeve të 

VKM së pagave (lidhja 2 ) dhe lidhja 3: vlera e pagës së grupit për grupet e diplomave të arsimit universitar 

149/2015, ndryshuar me VKM 176/2017. 

Në prapsimet e saj pas dorëzimit të relacionit, subjekti deklaron se “duke qenë se kam qenë me kontratë 

të përkohëshme dhe diploma e masterit nuk ishte e nevojshme në atë periudhë dhe në atë pozicion pune, 

zgjodha të ndiqja masterin profesional në Financë me një periudhë 2 (dy) vjeçare. Pas lirimit nga detyra 

në gusht 2018 me përfundimin e kontratës së punës, jam rikthyer në SHÇBA në të njëjtin pozicion pune 

ku arsimi ishte i pranueshëm. Në atë periudhë isha në vitin e dytë të përfundimit të masterit profesional. 

Me ndryshimet që u bënë në strukturën e SHÇBA në vitin 2019, pozicioni që kisha u kthye nga nd/specialist 

në specialist. Për këtë arsye, me përfundimin e masterit profesional vendosa të kryej konvertim të 

studimeve nga master profesional në master shkencor në një universitet tjetër dhe për këtë arsye jam në 

prag të përfundimit të këtij masteri pasi nuk kërkohet një kryerje e masterit nga e para por vetëm një 

konvertim i tij. Kërkoj mirëkuptimin e Komisionit pasi formimi im është i vazhdueshëm. 

Gjatë seancës dëgjimore, Komisioni ritheksoi faktin e mospërmbushjes ende aktualisht të kushtit të nivelit 

arsimor për pozicionin e specialistit (mungesa e kualifikimit të masterit shkencor) dhe pyeti subjektin për 

mënyrën e vënies në dijeni për këtë fakt si edhe për mungesën e mbështetjes me prova të deklarimeve të 

kryera në prapësimet e tij, pas dorëzimit të relacionit. 

Subjekti u shpreh se “jam vënë në dijeni të këtij fakti në momentin që unë kam marrë emërimin dhe nuk 

marr më pagën III-B por marr pagën IV-a, si dhe me VKM nr. 176 që jam njohur po në atë periudhë. Më 

parë, merrja pagën III-B pasi nuk përdorej VKM nga ana e Shërbimeve Mbështetëse. Për mungesën e 

kualifikimit të duhur arsimor jam vënë në dijeni nga Shërbimi dhe më është kërkuar nga ata që të kryhej 

Master Shkencor për të ruajtur vendin e punës. Vetë nuk kam qenë në dijeni që duhet një Master Shkencor 

por më kanë orientuar nga puna që me krijimin e strukturës së re të SHÇBA-së do të ndyshonte ligji dhe 

do të ishte e nevojshme Masteri pa përcaktimin shkencor apo profesional. Kjo gjë më ka penalizuar duke 

zgjatur kohën e konvertimit të masterit”.  

Komisioni, gjatë seancës dëgjimore, i bëri përsëri me dije subjektit se gjatë kohës që ishte pjesë e 

strukturës së Inspektimit, Ligji i Shërbimit i vitit 2014 e kishte të përfshirë kushtin e Masterit Shkencor si 

edhe përvojën 2 vjeçare të punës.  
 

Subjekti deklaroi se ishte dakort me arsyetimin e Komisionit por ky ishte orientimi që i dhanë dhe kjo gjë 

e kishte penalizuar duke shtuar edhe faktin e penalizimit më tej pasi kërkonte të konvertonte Masterin 

Profesional në atë Shkencor, edhe më herët.  

Subjekti deklaroi më tej se “periudha e Masterit Profesional në Universitetin e Tiranës nuk është 1 vit, 

siç e kanë disa universitete, por 2 vite të plota si Masteri Shkencor. Këtë lloj masteri e kam zgjedhur me 

koshiencë të plotë pasi kam qenë nd/specialiste dhe në këtë kohë kam qenë në pozicion me kontratë të 

përkohëshme. Masterin e kam nisur në Nëntor dhe pasi kam bërë 1 vit në SHÇBA (pasi jam larguar në 

fillim të Gushtit), personi i tretë që ishte nd/specialist do të emërohej në një strukturë tjetër duke mbetur 

vendi vakant. Qëlloi që unë kisha përfituar eksperiencën e punës si nd/specialist dhe kur të bëheshin 
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emërimet apo, ai vend të bëhej vakant, mund të kandidoja apo të riemërohesha sërisht, siç edhe ndodhi 

që u emërova në po të njëjtin vend për shkak dhe të eksperiencës prej 8- 9 muaj në SHÇBA si operatore. 

Përsëri u riemërova operatore dhe kisha filluar masterin profesional dhe  isha në pozicionin e 

nd/specialistes. Struktura e re e SHÇBA-së është bërë vetëm vitin e ardhshëm (viti 2019) kur isha në 

përfundim të masterit profesional. Kjo është arsyeja pse po kryej konvertimin e diplomës master pasi nuk 

mund të lija përgjysëm dhe të regjistrohesha për master shkencor”.  

Komisioni duke konfrontuar aktet e Institucionit me kuadrin ligjor të posaçëm konstatoi parregullsi të 

shumta dhe mungesë në kryerjen e procedurave të duhura nga ana e institucionit të SHÇBA për të 

përshtatur pozicionin e punës/funksionin, me përcaktimet në strukturë dhe me përputhshmërinë e kritereve 

ligjore për çdo pozicion nga SHÇBA. 

Komisioni, referuar kontratës individuale të punës të sipërcituar, evidenton se gjatë vitit 2019 kur subjekti 

vijonte të mbante pozicionin e Specialistit në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave në Sektorin e 

Trajtimit të Ankesave, kishte hyrë në fuqi struktura e re nr. 579, datë 26/10/2018 e cila nuk parashikon 

funksionin e ndihmës/specialistit dhe as funksionin specialist (operatore). Edhe në strukturën e ndryshuar 

më tej me nr.581 datë 19/11/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin 579, dt.26.10.2018”, 

rezulton i njëjti fakt. Ky cilësim (specialist (operatore)) vihet re edhe në urdhërin Nr. 234, datë 11/02/2020, 

lëshuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Shërbimit, ku subjekti konfirmohet si punonjës i SHÇBA-së. 

Lidhur me këtë situatë, përgjatë seancës dëgjimore, Komisioni i evidentoi subjektit se nga shkurti 2019 

kur është emëruar si Specialiste në Sektorin e Ankesave pranë Drejtorisë së Inspektimit të Ankesave pranë 

SHÇBA-së ishte në fuqi struktura nr. 579/2018 ku përcaktohej që funksioni i specialistit paguhej me pagën 

III B, zotëronte kriteret e tij të posaçme dhe nuk kishte përcaktimin (Operator).  Edhe në VKM 176, datë 

08/03/2017, ku përcaktohen lidhja e pagave për çdo nivel apo funksion, nuk ka emërtesë 

Specialist/Operator në Drejtorinë e Ankesave. Në shkurt të 2019 (emërimi për herë të parë i subjektit si 

specialist me emërtimin “Operatore”) rezulton i paguar për një vit me pagë 61,000 lekë (sipas ekstraktit 

bankar,) që korrespondon me pagën III-B të Specialistit, i cili sipas akteve nuk është i përcaktuar me 

titullin “Operator”. Nga të dhënat, rezulton se subjekti është paguar me një pagë shumë më të lartë nga 

funksioni që kryente (nga paga 36.000 lekë apo 39.000 lekë), që ka qenë paga e nivelit zbatues duke 

përfituar një trefishim të pagës, si edhe ka ushtruar një funksion (Operator) që nuk ishte i parashikuar në 

strukturë (specialist me emërtimin “Operatore”). 

Gjatë seancës dëgjimore, subjekti deklaroi se “në vitin 2019 është bërë ndryshimi i strukturës së SHÇBA-

së dhe funksioni i nd/specialistes nuk ishte më në sektorin e Inspektimit të Ankesave në Drejtorinë e 

Ankesave. Në funksionin e nd/specilistit kam punuar edhe me orare të reduktuara, diku te 4 orë.  Ky 

emërtim (specialist (operator)) është konstatuar edhe nga unë por këtë shënim e kanë bërë Shërbimet 

Mbështetëse ndoshta për të cilësuar vendin e punës si specialiste, edhe pse vazhdoja të isha akoma 

operatore. Edhe pse nuk ekzistonte më si vend pune nd/specialiste vazhdoja të kryeja detyrën e 

nd/specialistit.  Për të plotësuar orarin e punës prej 8 orë e gjysëm që duhet të plotësonte një punonjës 

me gradën specialist (orarin javor) kam punuar gjithmonë si operatore. Ende sot funksioni i operatores 

është funksional në Linjën e Gjelbër që kemi për shërbimin ndaj klientëve për ankesat. Është pjesë e 

sektorit të Trajtimit të Ankesave. Në 2019 unë isha realisht operatore dhe një specialist në Drejtorinë e 

Ankesave ishte i dedikuar vetëm si operator dhe nuk bën asnjë detyrë tjetër, edhe sot aktualisht. 

Gjatë seancës dëgjimore, Komisioni i drejtoi përsëri pyetje subjektit lidhur me trajtimin me pagë më të 

lartë se funksioni që kryente si operatore përgjatë 1 viti (kategoria III-B) e ku më pas trajtimi financiar 

është bërë sipas një page më të ulët (kategoria IV-A) referuar VKM nr. 176, datë 08/03/2017 

Subjekti deklaroi se “në periudhën 2019 nuk ishte përdorur VKM nr. 176 por VKM nr. 187 ku , nga 

Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, edhe pse kam qenë me Master Profesional përfshihesha te grupi i 
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parë që duhej të merrja pagën III-B por paguhesha me shtesën e pagës që kisha me Master që ishte diku 

te 11,000 lekë të reja” 

 

Në përfundim:  

Komisioni konstaton se institucioni nuk ka parashikuar, në strukturën e Drejtorisë së Insepektimit dhe 

Trajtimit të Ankesave, funksionin e specialistit të Trajtimit dhe Ankesave dedikuar vetëm për 

funksionin e operatores. Ky pozicion duke qenë se rezulton si funksion i posaçëm, me natyrë thjesht 

mbështetëse ose i njëjtë me të njëjtin përshkrim pune me atë të parashikuar më herët në strukturnë 

55/2017 me nivel zbatues nd/specialiste, duhej të ishte i veçuar dhe i parashikuar me pagën përkatëse 

sipas natyrës së punës, nivelit të kategorisë së pagës në përputhje edhe me arsimin përkatës, pra të ishte 

i shprehur në strukturë dhe organikë.  

 

Funksionet e tjera të subjektit lidhur me përmbushjen e kritereve ligjore 

 

 Funksioni si Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar 

(02/03/2020- 04/06/2020) 

 Funksioni si Specialiste, Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së (05/06/2020- 

08/10/2020) 

 Funksioni si Specialiste në Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinën e Vlerësimit 

Kalimtar (09/10/2020- aktualisht) 

Komisioni konstaton se gjatë periudhës 2020-aktualisht rezulton se subjekti ka patur emërime dhe 

riemërime në funksione të ndryshme, pas hyrjes në fuqi të strukturës së re 31/2020, ku përcaktohet edhe 

struktura e re për Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar. Kjo strukturë është përfshirë në mënyrë 

analoge/paralele me Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave, e organizuar gjithashtu në dy sektorë, 

përkatësisht: Sektori i Poligrafit dhe Sektori i vlerësimit Kalimtar/Periodik. Kriteret e përzgjedhjes në 

Sektorin e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, të dedikuar tërësisht në këtë process, kryen përmes konkurrimit 

në pëpruthje me ligjin 70/2014 si dhe me kriteret e përgjithshme dhe të veçanta si ato të parashikuara për 

të rekrutuarit në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave.  

Ndërkohë 31 specialistë të tjerë që i ngarkohen kësaj strukture si ndihmës të procsesit të vlerësimit 

kalimtar, sipas edhe vet informacionit me shkresën nr.1417/1, datë 3/8/2021 instituciomit të SHÇBA, kanë 

qenë përzgjedhje nga specialistë-personel pa grada të Shërbimit (SHÇBA) duke u bazuar në mbi kapacitete 

profesionale individuale të gjithësecilit.  

Subjekti i vlerësimit Suela Bulku bën pjesë në grupin e 31 specialistëve të brendshëm të SHÇBA ku është 

caktuar/përzgjedhur nga vet SHÇBA për të kaluar me transferim në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar, me 

funksionin specialiste në këtë Drejtori. Kjo faktohet me urdhërin nr. 350, datë 2/3/2020 i Drejtorit të 

Përgjithshëm të SHÇBA që cakton, për shkak të ndryshimeve strukturore, transferimin e Subjektit nga 

funksioni i specialistes në Sektorin e Trajtimit të Ankesave në funksionin e Specialites në Sektorin e 

Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar në Drejtorinë e Përgjithshme në SHÇBA. 

Këto proceduara duken të përputhuara edhe me parashikimin e ligjit 70/2014 neni 83 i tij, pika 1 dhe 2, 

që parashikon mundësinë e transferimit dhe pozicionet për të cilat bëhen ky transferim. 

Në momentin e caktimit në këtë dertyrë të re, subjekti i vlerësimit plotësonte kriterin e përgjithshëm 2 vjet 

përvojë pune por përsëri bie ndesh dhe është në shkelje të dispozitës ligjore që përcakton kriteret arsimore 



48 

 

sipas natyrës së punës (ligji 70/2014, neni 77 pika 2 e tij “Kriteret e arsimit sipas natyrës së punës”, 

neni 58 i Rregullores së SHÇBA-së. Në kohën e marrjes së këtij emërimi dhe ende aktualisht, subjekti 

nuk ka mbaruar ciklin e dytë të studimeve për diplomën “Master Shkencor”.  

Lidhur me këtë situatë, Komisioni evidenton se subjekti paguhet aktualisht me pagë grupi IV-a (referuar 

diplomës më të ulët se Masteri Shkencor) dhe jo pagë grupi III- B që i referohet  specialistëve të nivelit 

ekzekutiv të nivelit qendror që i korrespondojnë edhe shërbimeve mbështetëse të cilët kanë përfunduar 

masterin shkencor7. 

Në lidhje me dy emërimet e tjera, Komisioni vë re se përgjatë vitit 2020 dhe pasi është përzgjedhur në 

Sektorin e vlerësimit kalimtar, subjekti transferohet në detyrën e Asistentes së Dejtorit të Përgjithshëm, 

një funksion administrativ dhe tërësisht mbështetës, për tu riemëruar sërish në nëntor 2020, në Drejtoinë 

e vlerësimit kalimtar, funksion që e ruan ende aktualisht. 

Gjatë seancës dëgjimore, Komisioni i drejtoi pyetje subjektit lidhur me emërimin në detyrën e specialistit 

në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik për detyrash konkrete që i janë caktuar që në atë kohë dhe 

aktualisht, dhe nëse vijonte ende të ishte operatore në sektorin e Trajtimit të Ankesave. 

Subjekti deklaroi se “në momentin që është krijuar Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/ Periodik kemi qenë 4 

veta që jemi emëruar në fillim dhe ende nuk ka qenë e plotësuar Drejtoria ku edhe për shkak të periudhës 

COVID, e vetmja gjë që mund të bënim ishte të njiheshim me ligjin si dhe me gjëra të tjera që mund të na 

jepte eprori. Në Qershor të 2020 kam marrë detyrën e asistentes së Drejtorit të Përgjithshëm dhe kryeja 

detyrat që më caktoheshin prej tij ku jam marrë me protokollin, me korrespondencat etj. Në tetor të 2020 

jam riemëruar te Trupa e Vlerësimit si dhe jam marrë me detyra që na jep eprori direkt, kemi bërë 

trajnimet, jemi njohur me ligjet. Si funksion në trupën vlerësuese kam funksionin e sekretariatit teknik 

duke qenë se mund të përputhet me funksionet që kam pasur ndër vite, qoftë si asistente e drejtorit duke u 

marrë me korrespondencën, ashtu edhe me pjesën e protokollit, dhe nuk vazhdoj të jem më operatore në 

sektorin e Trajtimit të Ankesave. Që në momentin që kam kaluar në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar e 

Periodik në 2020 nuk jam marrë më me pjesën e operatorit të Drejtorisë së Inspektimit. Për këtë pozicion 

është emëruar një specialist tjetër. Për sa kohë kam qenë në Drejtorinë e Ankesave kam qenë gjithmonë 

te Linja e Gjelbër, te shërbimi ndaj klientit, duke marrë ankesat nëpërmjet telefonit dhe dhënë zgjidhje 

duke u lidhur me Drejtoritë e tjera apo me Drejtoritë Rajonale. Ndërkohë gjatë kësaj periudhe përveç 

detyrës së mbajtjen së limitit të arkës kam pasur dhe skanimin e dokmentave sekrete. 

Deklarimet e subjektit përputhen me aktet e adminsitrauar në Komision e ndër të tjera përkatësisht:  

 Kopje e Urdhërit nr. 164 dt. 07/08/2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së “Për mbajtjen 

e Limitit të Arkës” ku citohet se “Znj. Suela Bulku, me detyrë specialist në sektorin e Trajtimit të 

Ankesave, të mbajë limitin e arkës dhe të zbatojë urdhërat e Drejtorit të Përgjithshëm për dhënien 

e vlerave monetare”. 

 

 Kopje e Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së nr. 184, datë 19/09/2019 ku citohet: 

“Me qëllim respektimin e përcaktimeve ligjore, në zbatim të legjislacionit për përcaktimin e 

mënyrës së llogaritjeve të pagës së punonjësve, punonjësja Suela Bulku, me detyrë specialist 

                                                           
7 Në strukturën e organikës të vitit 2019 dhe në strukturën e re të vitit 2020 të SHCBA, aktualisht në fuqi, 

miratuar me nr.31, dt. 30.01.2020 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së SHCBA” përcaktohet se 

specialisti në Drejtorinë e Inpektimit dhe ankesave dhe Specialisti në Drejtorinë e vleresimit 

kalimtar/periodik paguhet me kategorinë e pagës III b .  
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(operatore), në sektorin për Trajtimin e Ankesave në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave e cila 

ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve, të paguhet për vlerën e pagës së grupit, për grupet e 

diplomave të arsimit universitar sipas përcaktimeve në Lidhjen 2 të VKM-së nr. 187, datë 

08/03/2017”. 

 

 Kopje e urdhërit nr. 186, datë 20/09/2019 të Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së “Urdhër për 

Vlerësimin, Skanimin dhe Sistemimin e Dokumenteve në Zyrën e Kartotekës së Shërbimit”, 

qëllimi i së cilës ka qenë realizimi i vlerësimit të dokumenteve të Kartotekës së Shërbimit, skanimi 

sistemimi dhe vënia në shfrytëzim për procesin e Vettingut sipas ligjit 12/2018, në të cilën znj. 

Suela Kujtim Bulku ka qenë pjesë e këtij procesi. 

 

 Kopje e urdhërit 1003 dt.5.6.2020 për caktimin e Suela Bulku, aktualisht specialiste në Drejtorinë 

e Vlerësimit Kalimtar, si Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të SHÇBA-së (05/06/2020- 

08/10/2020) 

 

 Kopje e urdhrit 1792, datë 9/10/2020 për emërimin dhe caktimin në detyrë të specialistes në 

Sektorin e Trupës Vlerësuese në Drejtorinë e Vlerësimti Kalimtar, paga IV-a, shtesa e poziciomit 

49.000 lek paga e grupit sipas nivelit të diplomës 2 (që i korrespondon “Master Profesional”).  

 

 Kopje e urdhrit nr. 83, datë 12/10/2020 “Për krijimin dhe përcaktimin e Trupës Vlerësuese, 

Sekretariatit Teknik, monitorimit të sistemeve të denoncimeve të publikut dhe përfaqësimit ligjor”. 

Në këtë urdhër është përcaktuar ndarja e trupave të vlerësimit dhe përgjegjësitë e tyre si dhe 

përcaktimi i sekretariatit teknik ku në përbërjen e tij figuron se subjekti Suela Bulku është 

specialiste në Sekretariatin Teknik e Trupave të Vlerësimit me detyra dhe përgjegjësi të 

përcaktuara: a) regjistron dhe numërton në regjistrin përkatës të gjitha korespondencat; b) krijon 

fashikullin e çështjes; c) merr masa për shpërndarjen e tij sipas rregullave përkatëse; d) 

administron dhe përditëson databasat e procesit të vlerësimit; e) studion dhe analizon dosjen e 

subjekteve në bashkëpunim me relatorin dhe mbështet anëtarët e trupës së vlerësimit për 

përgatitjen e relacionit për pasurinë, kontrollin e figurës dhe të aftësive profesionale të punonjësve 

që i nënshtrohen vlerësimit; f) mbështet anëtarët e trupës së vlerësimit në përgatitjen e dosjeve që 

diskutohen; g) kryen detyra të tjera, të caktuara nga drejtuesi i trupave të vlerësimit. 

 

Komisioni në përfundim arrin në konkluzionin se:  
 

1. Nga aktet e administruara më sipër si dhe referuar shpjegimeve të vet subjektit, Komisioni vëren 

se përgjatë gjithë kohës së punësimit në SHÇBA, pavarësisht emërimit në disa funksione (fillimisht 

ndihmës/specialiste në Sektorin e Trajtimit të Ankesave, më pas specialiste por me detyrë 

operatore në Sektorin e Trajtimit të Ankesave, Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm, specialiste në 

Sektorin e Vlerësimit Kalimtar me funksion Sekretariat Teknik në Trupën Vlerësuese) , detyrat e 

kryera nga ky subjekt kanë pasur fokus detyrat e një punonjësi të nivelit zbatues, të punonjësit 

administrativ, të funksioneve mbështetëse. Gjatë kryerjes së këtyre detyrave subjekti nuk ka kryer 

ciklin e dytë të studimeve të nivelit Master Shkencor, kriter ky që përcaktohet për të qenë në detyrë 

në dy Drejtoritë: atë të Inpektimit dhe Trajtimit të Ankesave si dhe atë të Vlerësimit kalimtar. 

2. Subjekti nuk i është nënshtruar procedurave të rekrutimit/konkurrimit në SHÇBA për shkak se 

pranimin për herë të parë në këtë Institucion e ka patur në funksione të nivelit zbatues i cili lejon 

pranimin e drejtpërdrejtë në Institucion pa konkurrim.  
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3. Por edhe gjatë emërimeve në funksione të tjera më pas, për subjektin janë zbatuar procedurat e 

transferimit brenda fushave/drejtimit të punëve të kryera. 

4. Nga prapsimet e dërguara në relacion, si dhe shpjegimet e dhëna në seancë, Komisioni vëren se 

subjekti ka mangësi të shumta në njohuritë dhe kuptueshmërinë e legjislacionit në fuqi dhe atij të 

posaçëm që normon aktivitetin e punës së institucionit të SHÇBA. 

5. Gjatë seancës dëgjimore, nisur nga fakti se subjekti dha disa shpjegime në seancë  lidhur me 

konvertimin e Masterit Profesional në atë Shkencor dhe Komisioni kërkoi informacion me prova 

të përditësuara zyrtare lidhur me ecurinë aktuale të procesit të konvertimit, i dha mundësinë 

subjektit t’i depozitojë ato menjëherë në përfundim të seancës dhe me vendim të ndërmjetëm sipas 

dorëzimit nga ana e subjektit 8, vendosi t’i administrojë ato9:  

6. Komisioni nga shqyrtimi i këtij dokumentacioni, dorëzuar nga subjekti pas seancës dëgjimore, 

vlerësoi se thëniet e subjektit gjatë kësaj seancë10 konfirmohen nga dokumentat e dorëzuara nga ai 

në Komision por kushti i përmbushjes së kualifikimit arsimor mbetet aktualisht i papërmbushur.  

7. Me kriteret e deritanishme të paplotësuara të formimit arsimor, të faktit se gjatë punësimit në 

SHÇBA nuk i është nënshtruar asnjëherë procesit të konkurimit/testimit (kjo edhe për faktin se ka 

qenë kryesisht në kryerje detyrash të nivelit zbatues/mbështetës/administrativ (protokolll, skanim, 

arkiv, korrespondencat në institucion, shumëfishim dokumentacioni, operatore /linja e gjelbër, 

arkëtare), të  mungesës së trajnimeve të thelluara që mund të rrisin nivelin e njohurive profesionale 

në përputhje me vendin e punës, si dhe të vet vlerësimit të Komisionit bazuar në nivelin e ulët të 

                                                           
8 Më datë 31/08/2021 dhe datë 02/09/2021, subjekti dorëzon dokumentat si më poshtë:  
9 Vërtetim notash i datës 02/09/2021 lëshuar nga Universiteti Metropolitan Tirana (prot. nga KJV me 

nr.*****, datë 02/09/2021) ku citon se znj. Suela Kujtim Bulku ndjek studimet në ciklin e dytë “Master 

i Shkencave pranë Fakultetit të Ekonomisë në programin “Inxhinjeri Financiare dhe Menaxhim Risku”, 

sistemi me kohë të plotë, ku gjatë periudhës së studimeve prej vitit akdemik 2020-2021, viti i parë, me 

datë regjistrimi 19/11/2020 ka shlyer 10 lëndë me një total kreditesh prej 60 ECTS. 

Dokument “Vendim njohjesh kreditesh”, i datës 13/11/2020, lëshuar nga Universiteti Metropolitan 

Tirana (prot. nga KJV me nr.*****, datë 02/09/2021) miratuar nga Rektori i këtij Universiteti, me 

titullin “Vendim Njohjesh Kreditesh” ku citohet se: “Komisioni i ngritur posaçërisht nga ky institucion, 

bazuar në statutin dhe rregulloren e “Universitetit Metropolitan Tirana” duke u mbështetur në të dhënat: 

Lënda, nota e kreditet, sipas dokumentit “Listë Notash/Vërtetim i dhe në planprogramet/ syllabuset 

përkatëse, lëshuar më parë nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, pas shqyrtimit dhe krahasimit 

të tyre me planprogramet/ syllabuset e lëndëve të planit mësimor “Master shkencor në Inxhinjeri 

Financiare dhe Menaxhim Risku” që ofron Universiteti Metropolitan Tirana, në përputhje me vendimin 

e marrë nga Komisioni i vlerësimit dhe transferimit të krediteve për student njeh dhe ekuivalenton 36 

kredite nga 84 të mundshme dhe 11 lëndë si detyrim për ty shlyer (përfshirë praktikën dhe tezën e 

diplomës)”. 

Vërtetim i datës 02/09/2021 lëshuar nga Universiteti Metropolitan Tirana (prot. nga Komisioni me 

nr.*****, datë 02/09/2021) ku citon se znj.  Suela Kujtim Bulku, student në vitin akademik 2021-2022 

ka për të shlyer 3 (tre) lëndë, praktikën dhe diplomën. 

 
10 Nga detyrimet e mia arsimore nuk e kam të plotë programin dhe nuk bëj të gjitha lëndët, programin e 

kam të përgjysmuar. Për shkak të programit të përgjysmuar edhe pagesën e bëj të përgjysmuar. Kam 

paguar vetëm një vit shkollor vetëm për shkak të këtij konvertimi. Lidhur me përfundimin e programit kam 

edhe tre provime të pashlyera por kjo mbetet në dorë të rregullave të universitetit. Për pak kohë mbroj 

diplomën, nëse mund të më njihet nga ky program diploma që kam kryer Universiteti i Tiranës.  

 

 



51 

 

kuptueshmërisë së zbatimit të ligjit, nivelit të dobët të argumenteve dhe shpjegimeve që paraqiti 

subjekti në prapsime dhe seancë dëgjimore për gjetjet e Komisionit në vlerësimin e pasurisë dhe 

veçanërisht kriterit profesional, Komisioni konkludon se subjekti nuk është i aftë për të kryer 

aktualisht funksione në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar në kushtet edhe të mungesës së përgatitjes 

së kualifikimit përkatës arsimor i nevojshëm dhe në përputhje me pozicionet e punës në këtë 

Drejtori.  

8. Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, detyrohet të përshtasë 

sipas përvojës së deritanishme dhe profilit arsimor, funksionin përkatës në shërbim të subjektit të 

vlerësimit.  

9. Referuar ligjit 12/2018 i ndryshuar, neni 47, pika b, subjekti lidhur me aftësitë profesionale 

rezulton me mangësi në zbatim të përshkrimeve të punës të përcaktuara për funksionin e 

specialistit për shkak të kushtit të nevojshëm të papërmbushur të formimit arsimor. 

 

ECURIA DISIPLINORE E SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

Në plotësimin e pikës 6 të formularit të vetëvlerësimit profesional të deklaratës Veting, lidhur me 

vlerësimin e aftësive individuale të punës, për periudhën e përcaktuar, subjekti deklaron se ka një vlerësim 

pune 6 mujor, në vitin 2018 vlerësuar me 4 pikë, me cilësimin “Shumë mirë”. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

SHÇBA me shkresën protokolluar nga Institucion me nr. ***** datë 16/02/2021 dërgon kopje të 

vlerësimeve profesionale që ndodhen në dosjen e personelit. Për subjektin në vlerësim znj. Suela Bulku 

ndodhen dy vlerësime profesionale përkatësisht: 

 Vlerësim i rezultateve Individuale të punës, periudhë prove, për subjektin Suela Bulku, me 

funksion specialiste, grada Civil, në Sektorin e Trajtimit të Ankesave pranë Drejtorisë së 

Inspektimit dhe Ankesave, për periudhën 01/10/2018-01/04/2019, firmosur nga Drejtori i 

Përgjithshëm, ku subjekti është vlerësuar me 26/28 pikë. Komentet janë pozitive. 

 Vlerësim i rezultateve Individuale të punës, për subjektin Suela Bulku, me funksion specialiste, 

grada Civil, në Sektorin e Trajtimit të Ankesave pranë Drejtorisë së Inspektimit dhe Ankesave, për 

periudhën 01/01/2019-31/12/2019, firmosur nga Drejtori i Përgjithshëm, ku subjekti është 

vlerësuar me 29/32 pikë. Komentet janë pozitive. 

Përsa i përket aftësive profesionale në dosjen e personelit për subjektin Suela Bulku ndër vite vlerësimet 

e eprorëve gjatë ushtrimit të detyrës kanë qenë kryesisht si shumë të mira. 

Në dokumentacionin dërguar nga SHÇBA, Komisioni evidenton edhe një kopje e Urdhërit nr. 227 datë 

12/11/2019 me cilësimin “Dhënie Shpërblimi” lëshuar nga drejtori i SHÇBA-së ku znj. Suela Bulku i 

është dhënë shuma e shpërblimit në masën 20.000 lekë me motivacionin “Për realizimin me sukses të 

procesit të skanimit të dokumentacionit të administruar në Shërbim nga viti 1992 dhe në vazhdim”.  
 

Komisioni konstaton se për periudhën 01/01/2019-31/12/2019 dhe 01/01/2020-08/12/2020 paraqitet një 

raport i vlerësimit vjetor të rezultateve individuale të punës për subjektin ku vlerësimet nga eprorët 

paraqiten kryesisht si shumë të mira/mira. 
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TË DHËNA PËR KUALIFIKIMET PROFESIONALE,  

TRAJNIMET, KONFERENCAT SHKENCORE 
 

Në pikën 4 dhe 7 të formularit të vetëdeklarimit profesional në deklaratën e Vettingut lidhur me 

kualifikimet dhe pjesëmarrjen në seminar e kurse trajnimi brenda dhe jashtë vendit, subjekti nuk deklaron 

të dhëna. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 
 

Komisioni vëren se në dosjen e personelit të subjektit dërguar nga SHÇBA, protokolluar nga Institucioni 

me nr.  **** datë 16/02/2021 evidentohet kopje e një çertificatë trajtinimi lidhur me “Aspektet e punës 

me informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror” lëshuar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar (DSIK), më datë 23/04/2019 

 

Për të kërkuar më shumë të dhëna për kualifikimet profesionale apo pjesëmrrje në trajtnime dhe 

konferenca nga ana e subjektit, Komisioni i kërkoi informacion shtesë SHÇBA-së. 
 

SHÇBA me shkresën protokolluar nga Institucioni nr. **** datë 09/07/2021 dërgon kopje të një certificate 

lëshuar nga Akademia e Sigurisë më datën 23/02/2021 ku provohet se subjekti ka përfunduar me sukses 

“Trajnimin bazë të personelit të vlerësimit kalimtar dhe periodik” në Shërbimin për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat. 

 

ECURIA NË KARRIERË  

 

Në bazë të nenit 45 të këtij ligji 12/2018 i ndryshuar, lidhur me formularin e vetdeklarimit profesional të 

deklaratës së Vetingut, pika 2, ku renditen veprimtaritë e shumta profesionale në nivelin menaxherial dhe 

operacional, subjekti i ka lënë të paplotësuara. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

Komisioni vëren se në dosjen e personelit të subjektit dërguar nga SHÇBA, protokolluar nga Institucioni 

me nr.  **** datë 16/02/2021 mungonin dokumentat të përgatitur nga subjekti gjatë ushtrimit të funksionit. 

Për të marrë më shumë të dhëna komsioni i është drejtuar SHÇBA e cila me shkresën protokolluar nga 

Institucioni me nr. **** datë 15/02/2021 ka dërguar informacion për 3 dokumenta/punë të kryera nga 

subjekti si më poshtë: 
 

1. Urdhër për vlerësimin, skanimin dhe sistemin e dokumentave në zyrën e kartotekës së shërbimit 

me nr. **** datë 20/09/2019, qëllimi i të cilës ka qenë realizimi i vlerësimit të dokumentave të 

Kartotekës së Shërbimit, skanimi, sistemimi dhe vënia në shfrytëzim për procesin e Vetingut, ku 

znj. Suela Kujtim Bulku ka qenë pjesë e këtij procesi. 
 

Komisioni konstaton se në këtë urdhër lëshuar nga Drejtori i përgjithshëm i SHÇBA-së urdhërohet që znj. 

Suela Bulku që bën pjesë në grupin e dytë të punës të merret me vlerësimin, skanimin dhe sitemimin e 
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materialeve me objekt Dosarët që kanë në brendësi korrspondencë dhe informacione të Klasifikuara 

Sekret, që ndodhen në Kartotekën apo zyrën eprotokollit ndër vite. Për këtë detyrë, subjekti është i pajisur 

me Çertifikatë Sigurimi Personeli, CSP, të nivelit “Tepër Sekret” lëshuar më datë 11/11/2020 dhe e 

vlefshme deri më datë 10/11/2025, në përputhje me dispozitat ligjore. 

Me këtë rast, Drejtori i përgjithshëm i Institucionit ka lëshuar një urdhër **** datë 12/11/2019 ku udhëron 

dhënien e shpërblimit në masën 20,000 lekë për znj. Suela Bulku me motivacionin “Për realizimin me 

sukses të procesit të skanimit të dokumentacionit të administruar nga Shërbimi nga viti 1992 e në 

vazhdim”. 

 

2. “Urdhër për mbajtjen e Limitit të Arkës” me nr. **** datë 07/08/2019 ku citohet se znj. Suela 

Kujtim Bulku ka qenë përgjegjëse për mbjetjen e limit të arkës dhe për çdo lëvizje të kryer nga 

arka në vlerat monetare bazuar në urdhërat përkatës nga Drejtori i Përgjithshëm.  
 

Komisioni konstaton se në këtë urdhër lëshuar nga Drejtori i përgjithshëm i SHÇBA-së urdhërohet që z. 

Suela Bulku me detyrë specialist në Sektorin e Trajtimit të Ankesave, të mbajë limitin e arkës dhe të 

zbatojë urdhërat e Drejtorit të Përgjithshëm për dhënien e vlerave monetare. 

 

3. Z. Suela Kujtim Bulku ka projektuar dhe mbajtur nën përgjegjësinë e saj databazën e protokollit 

në lidhje me korrespondencat me institucionet e tjera ligjzbatuese si edhe me qytetarët. 

Bashkëlidhur kopjet e urdhërave përkastës.  
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KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

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

provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet me shkrim 

të dhëna nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, si dhe pasi u njoh me qëndrimin e subjektit 

të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 31/08/2021, arrin në konkluzionin se subjekti i 

vlerësimit: 

Ka plotësuar së bashku kushtet e mëposhtme:  

a) Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë;  

b) Konstatohet nivel i besueshëm në kontrollin e figurës;   

c) Konstatohet mangësi në vlerësimin e aftësive profesionale,  
 

PËR KËTO ARSYE, 

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

nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” të ndryshuar, 

pasi u mbodh në dhomë këshillimi, në mbështetje të shkronjës “b”, të nenit 59, dhe të pikës 1, të nenit 61, 

të Ligjit nr. 12/2018 të ndryshuar,  
 

V E N D O S I: 

1- Detyrimin e Subjektit të Vlerësimit Suela Bulku që brenda periudhës 1-vjeçare nga momenti i dhënies 

së vendimit, të ndjekë programin e trajnimit 2-mujor pranë Akademisë së Sigurisë si dhe të ketë 

përfunduar masterin shkencor, në përputhje me kriteret ligjore të përcaktuara në Nenin 76 pika c), 

nenin 77 pika 2, si dhe nenin 82 të ligjit 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesave në Ministrinë e Brendshme. 
 

2- Vendimi i argumentuar me shkrim u njoftohet subjektit të vlerësimit, si dhe Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme për njohje dhe zbatim 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 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. 
 

U shpall më datë 08.09.2021 në Tiranë.  
 

TRUPA E VLERËSIMIT 

 

KRYESUES 

Luljeta QOKU 

                       RELATOR                                                                          ANËTAR 

                  Ledian RUSTA                                                              Sonila KADAREJA 


