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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. 130/127 Prot        Tiranë, më 29.12.2021 

          

 

 

V E N D I M  
 

Nr. 57, datë 15.12.2021 
 

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

Alban Laska   Kryesues 

Elida Liko   Relator  

Ana Kapaj   Anëtar 
 

asistuar nga anëtare e sekretariatit teknik, me datë 15.12.2021, ora 10:00, në Pallatin e Koncerteve 

(Ish-Pallati i Kongreseve), Salla B, Kati 0, mori në shqyrtim në seancë dëgjimore publike çështjen 

që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT: Z. Henri Edmond Naqellari, me funksion Specialist në 

Sektorin e Inspektimit, pranë Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. 

  
OBJEKTI: Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit. 
  

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

Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme", i ndryshuar; 

 

Ligji nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të 

Republikës së Shqipërisë”; 

 

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

Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve 

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

 

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

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

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

analizoi çështjen në tërësi, 

 

VËREN: 

 

I. RRETHANA TË ÇËSHTJES 

 

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

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

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

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

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

 

2. Z. Henri Naqellari, është punësuar pranë SHÇBA –së, në datë 28.03.2017, në funksionin 

Specialist në Sektorin e Inspektimit të Përgjithshëm në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave. 

Për këtë shkak, bazuar në nenin 6, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, i është nënshtruar procesit 

të vlerësimit, duke u shortuar me datë 16.11.2020, në përputhje me “Rregulloren për Proceduat 

e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit”. 

 

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

hedhur për z. Henri Naqellari, kryesues i trupës u zgjodh Alban Laska, relator Elida Liko dhe 

anëtar Ana Kapaj. Në respektim të ligjit nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për Parandalimin e 

Konfliktit të Interesave në Ushtrimin e Funksioneve Publike”, i ndryshuar, u deklarua 

mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e trupës së vlerësimit, si dhe u vendos fillimi i 

hetimit administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. 

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

 

4. Më datë 07.12.2020, subjekti i vlerësimit, ka dorëzuar në Zyrën e Protokollit të Komisionit të 

Jashtëm të Vlerësimit, deklaratën e nënshkruar që nuk ndodhet në kushtet e konfliktit të 

interesit me asnjë nga anëtarët e Trupës së vlerësimit. 

 

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

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

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

të tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e 

vlerësimit dhe për personat e lidhur me të. 

 

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

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

verifikimin e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim 
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verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë 

përfshirë apo kanë kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 

 

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

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

nenin 43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimit dhe trajnimit në përputhje 

me gradën dhe/ose pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe përmbushjes së 

detyrave nga punonjësit e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

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

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

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

e vlerësimit. 

 

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

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

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

aftësive profesionale. 

 

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

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

07.12.2021, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për të tria këto kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Henri Naqellari; (ii) dërgimin e relacionit paraprak subjektit të vlerësimit; (iii) 

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

 

11. Subjekti i vlerësimit z. Henri Naqellari, pasi u njoh me rezultatet paraprake të hetimit 

administrativ, në datë 09.12.2021, ka shprehur dakortësinë me gjetjet e relacionit paraprak. 

 

12. Trupa e vlerësimit, vendosi të ftojë z. Henri Naqellari në seancë dëgjimore.  

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

13. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit z. Henri Naqellari, u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, në datën 15.12.2021, ora 10:00, në 

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

 

14. Subjekti i vlerësimit z. Herni Naqellari, u paraqit pa përfaqësues ligjor, në seancën dëgjimore 

të datës 15.12.2021. Në lidhje me procesin e vlerësimit, subjekti i vlerësimit kërkoi nga 

Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit konfirmim në detyrë. 
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III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

15. Subjekti i vlerësimi z. Henri Naqellari ka qenë bashkëpunues gjatë gjithë procesit të vlerësimit 

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

 

16. Subjekti i vlerësimit ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur, ka qenë korrekt dhe i 

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

dëgjimore. 

 

IV. VLERËSIMI KALIMTAR ËSHTË BAZUAR NË: 

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

ndryshuar. Trupa e Vlerësimit kreu hetim dhe vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të 

nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke marrë në analizë: 

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

vlerësimit; 

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

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

 Shpjegimet me shkrim dhe dokumentacionin mbështetës të paraqitur nga subjekti i vlerësimit. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

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

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

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

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

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar në datë 30.04.2018, subjekti i vlerësimit z. Henri 

Naqellari, deklaron këto pasuri të luajtshme, të paluajtshme dhe likuiditete: 

 

1. Apartament banimi me Sip. 50m2, Rr. “***”, Kuçovë, blerë në datë 15.12.2011 
Pjesa takuese: 100% 

Vlera: 1,671,400 lekë 

Burimi: Kursimet periodike nga të ardhurat familjare të prindërve që kur kanë filluar punë në vitin 

1982 deri në vitin 2011 

Kursimet nga pensioni i gjyshit dhe gjyshes nga ana e babait 

 

Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin: 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, zk. *** nr. i pasurisë ***, vol. ***, fq. ***, zyra e 

regjistrimit Kuçovë; 

 Kontratë shitblerje e pasurisë së paluajtshme, nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 15.12.2011. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

Agjensia Shtetërore e Kadastës, Drejtoria Vendore Kuçovë1, konfirmon pronësinë e apartamentit 

nga subjekti i vlerësimit dhe nga dokumentacioni i vënë në dispozicion konstatojmë se, subjekti i 

                                                           
1 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.7.2021 
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vlerësimit e ka blerë apartamentin në vlerën 1,671,400 (një milion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e 

një mijë e katërqind) lekë me kontratë shitblerje të pasurisë së paluajtshme me nr. *** Rep., nr. 

*** Kol., datë 15.12.2011 nga shtetasi E. Q., i përfaqësuar me prokurë të posaçme me nr. *** 

Rep., nr. *** Kol., datë 30.11.2011. Palët kanë deklaruar se blerësi e ka likujduar plotësisht 

shumën e shitblerjes sipas kësaj kontrate, shumë e cila është marrë në dorëzim nga shitësi. 

 

Në lidhje me burimet e deklaruara për financimin e këtij apartamenti, Komisioni me email –in e 

datës 12.10.2021, i është drejtuar subjektit të vlerësimit dhe i ka kërkuar vënien në dispozicion të 

Komisionit të dokumetave justifikues për të ardhurat e deklaruara. 

 

Subjekti i vlerësimit me shkresën nr. *** Prot., datë 20.10.2021, ka vënë në dispozion të 

Komisionit dokumentacionin justifikues si më poshtë: 

- Vërtetim page të prindërve nga viti 1982 deri në fund të vitit 2005; 

- Shkresën nr. *** Prot., datë 13.10.2021 nga Agjensia e Sigurimeve Shoqërore Kuçovë; 

- Shkresën nr. *** Prot., datë 13.10.2021 nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat; 

- Shkresën nr. *** Prot., datë 18.10.2021 nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat; 

- Shkresën nr. *** Prot., datë 15.10.2021 nga kompania “***”; 

- Vërtetim nga zyra vendore e punësimit Kuçovë; 

- Dokumentacion nga Banka “***”; 

- Shkresën nr. *** Prot., datë 13.10.2021 nga Agjesia e Sigurimeve Shoqërore Kuçovë; 

- Shkresën nr. *** Prot., datë 13.10.2021 nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Berat; 

- Vërtetim nr. *** Prot., datë 18.10.2021 nga Drejtoria e Shërbimit Social, Bashia Kuçovë. 

 

Bazuar në dokumentacionin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit dhe verifikimi i të dhënave 

nga Komisioni, rezulton se: 

 

- Z. E. Naqellari, ka qenë i punësuar që nga viti 1982 dhe në vijim, konfirmuar nga Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Berat2. Komisioni disponoi kopje të librezës të 

punës, vërtetim nga kompania “***” për pagat për periudhën 1982-1984, si dhe vërtetim të 

pagave për periudhën janar 1994- prill 2005. 

- Znj. M. Naqellari, ka qenë e punësuar që nga viti 1986 dhe në vijim, konfirmuar nga Instituti 

i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Berat. Komisioni disponoi kopje të librezës të 

punës, vërtetim nga kompania “***” për pagat për periudhën 1986-1993, si dhe vërtetim 

pagash për periudhën shtator 1999- mars 2005. 

- Instituti i Sigurimeve Shoqërore3, konfirmon se z. A. Naqellari ka përfiruar pension pleqërie 

duke filluar nga data 16.06.1998 dhe znj. P. Naqellari ka përfiruar pension pleqërie duke filluar 

nga data 08.12.1994. 

- Bashkia Kuçovë, Drejtoria e Shërbimit Social4 konfirmon se znj. P. Naqellari nga muaji mars 

i vitit 2007 dhe në vijim, përfiton pagesë nga statusi i ***. 

 

Banka “***”, me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2011, konfirmon se prindërit e subjektit të 

vlerësimit, z. E. Naqellari që nga muaji korrik i vitit 2005 dhe znj. M. Naqellari që nga muaji maj 

                                                           
2 Me shkresën nr. *** Prot., datë 13.10.2021 
3 Me shkresën nr. *** Prot., datë 12.10.2021 
4 Me shkresën nr. *** Prot., datë 18.10.2021 
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2005 dhe në vijim, kanë llogari “page” pranë kësaj banke me status aktiv, duke vënë në dispozion 

të dhënat bankare që nga data e hapjes së llogarive.  

 

Në lidhje me kontributin specifik të familjarëve për blerjen e apartamentit, subjekti i vlerësimit z. 

Henri Naqellari, ka dhënë këto shpjegimet datë 20.10.2021: 

“Apartamenti është blerë nga kursimet e jetës të familjarëve të mi, konkretisht prindërve dhe 

gjyshërve nga ana e babait, të cilët kanë vlerësuar që këtë apartament ta vendosin në emrin tim. 

Kontrata e blerjes datë 15.12.2011, përcakton çmimin e blerjes në shumën 1,671,400 lekë. Kjo 

shumë ka qenë kontribut i përbashkët e familjarëve” 

 

2. Apartament banimi me Sip. 66.70 m2, Rr. “***”,Tiranë, blerë në datë 20.05.2015 
Pjesa takuese: 100% 

Vlera: 37,000 euro 

Burimi: Kursimet periodike nga të ardhurat familjare të prindërve që kur kanë filluar punë në vitin 

1982 deri në vitin 2015. 

Kursimet nga pensioni i gjyshit dhe gjyshes nga ana e babait. 

Huamarrje që ka marrë babai nga burri i motrës në SHBA 15,000 dollar nëpërmjet një 

transferte me bankën “***” me mirëbesim. 

 

Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklaratës dokumentacionin: 

 Certifikatë për vërtetim pronësie, zk. ***, nr. ***, vol ***, fq. ***, Tiranë; 

 Kontratë për premtim shitje të pasurisë së paluajtshme apartament, nr. *** Rep., nr. *** Kol., 

datë 20.05.2015; 

 Të dhëna nga llogaria bankare pranë bankës “***”, për znj. M. Naqellari, nr. klienti ***, llogari 

page institucionet buxhetore, çelur në datë 16.03.2005, monedha lekë; 

 Të dhëna nga llogaria bankare pranë bankës “***”, për z. E Naqellari, nr. klienti ***, llogari 

në dollar, për periudhën 3.10.2014-28.01.2016. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

 Komisioni administroi, kontratë shitje (pasuri e paluajtshme apartament), nr. *** Rep., nr. *** 

Kol., datë 27.12.2016. Shitësi është shoqëria “***” sh.p.k. dhe blerësi z. Henri Naqellari. 

Shitësi “***” sh.p.k., është pronar i pasurisë së paluajtshme nr. ***, apartament në “***” me 

sipërfaqe 66.70m2. Ky fakt vërtetohet nga dokumentat hipotekorë të lëshuara nga Z.V.R.P.P. 

Tiranë. Çertifikatë për vërtetim pronësie me nr. serial *** lëshuar në datë 22.07.2016.  

Pala shitëse shoqëria “***” sh.p.k., ka lidhur kontratë sipërmarrje me pronarin e truallit z. K. K., 

me nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 29.03.2010, sipas të cilës pala pronare e truallit në këmbim të 

pjesës të tij takuese në truall do të përfitonte sipërfaqe ndërtimore në objekt ndër të tjera edhe 

apartamentin B32. Në datën 28.08.2010 pala pronare e truallit ka lidhur marrëveshjen nr. *** Rep., 

dhe nr. *** Kol., datë 28.08.2010, me palën blerëse shtetasin M. N., dhe ky i fundit ka lidhur 

kontratë premtim shitje me z. Henri Naqellari, nr. *** Rep., dhe nr. *** Kol., datë 20.05.2015, 

kontratë në të cilën ka nënshkruar edhe pala pronare e truallit z. K. K. 

Në përfundim të ndërtimit dhe në realizim të kontratës së shkëmbimit ndërmjet shoqërisë “***” 

sh.p.k. dhe palës pronar i truallit z. K. K., ky apartament nuk është bërë pjesë e kësaj kontrate por 

në marrëveshje ka mbetur në pronësi të shoqërisë ndërtuese “***” sh.p.k. Ky fakt vërtetohet me 

deklaratën noteriale të nënshkruar nga pala pronar i truallit z. K. K., nr. *** Rep., nr. *** Kol., 

datë 24.11.2016.  
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Ky apartament është objekt i kësaj kontrate shitje përfundimtare e cila nënshkruhet nga palët, pasi 

shoqëria “***” sh.p.k, ka realizuar regjistrimin e godinës në Z.V.R.P.P. Tiranë dhe ndër të tjera 

edhe apartamentin nr. ***, vol. ***, fq. ***, zk. ***. 

Çmimi i shitjes është 37,000 (tridhjetë e shtatë mijë) euro, vlerë e cila është likujduar në 

përmbushje të kushteve të kontratës së premtim shitjes nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 20.05.2015. 

 

 Komisioni administroi deklaratë noteriale, nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 24.11.2016. 

Deklarues z. K. K., deklaron si më poshtë vijon: 

“Në cilësinë e bashkëpronarit të truallit, kam vënë në dispozicion të shoqërisë “***” sh.p.k. 

Tiranë, sipërfaqe trualli prej 933 m2, pasuria nr.***, zk. ***, Tiranë. 

Me shoqërinë “***” sh.p.k. kemi nënshkruar deklaratën noteriale nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 

06.07.2016, sipas të cilës kemi deklaruar se kemi marrë në dorëzim sipërfaqe ndërtimore që na 

takojnë si pronarë trualli. 

Në datën 20.05.2015, unë deklaruesi K. K., kam nënshkruar në kontratën nr. *** Rep., nr. *** 

Kol., datë 20.05.2015 në cilësinë e dhënësit të pëlqimit në shitjen që kanë realizuar z. M. N., dhe 

zj. L. N., si shitës dhe Henri Naqellari si blerës të apartamentit B-32 me sipërfaqe 74.43 m2, kati i 

gjashtë, në objektin e ndërtuar nga shoqëria “***” sh.p.k. në Tiranë. 

Meqënëse në rakordimin përfundimtar që kam realizuar me shoqërinë “***” sh.p.k., ky 

apartament (i cili ka qenë pjesë e imja takuese), nuk është përfshirë në sipërfaqet takuese që na 

takon ne pronarëve të truallit dhe konkretisht mua deklaruesit K. K., unë deklaroj nën 

përgjegjësinë time se jam dakord që shoqëria “***” sh.p.k. të realizojë shitblerjen për këtë 

apartament në emër të z. Henri Naqellari. 

Deklaroj gjithshtu se nuk kam dhe nuk do të kem në të ardhmen asnjë lloj pretendimi lidhur me 

këtë apartament si dhe çdo lloj marrëdhënie financiare lidhur me të”. 

 

 Komisioni administroi, kontratë për premtim shitje të pasurisë së paluajtshme apartament, nr. 

*** Rep., nr. *** Kol., datë 20.05.2015. Pala e parë: M. N. jep pëlqimin bashkëshortja L. N. 

dhe Pala e dytë: Henri Naqellari jep pëlqim pala e tretë z. K. K. 

Pasi është konstatuar statusi juridik i palëve, është rënë dakord për hartimin e kësaj kontrate për 

premtim shitje të pasurisë së paluajtshme duke u mbështetur në parashikimet e Kodit Civil të 

Republikës së Shqipërisë sipas kushteve që vijojnë më poshtë: 

Në bazë të Akt Marrëveshjes Paraprake Nr. *** Rep., dhe nr. *** Kol., datë 28.08.2010 nëpërmjet 

të cilës z. M. N. ka blerë nga z. K. K., një apartament të ndërtuar nga shoqëria “***” sh.p.k., në 

truallin e z. K. K. (pronar trualli), me të dhënat si vijon: Apartament B-32, me Sip. 75.43 m2 nga 

të cilat 67.35 m2 është sipërfaqe banimi, i përbërë nga një dhomë e kuzhinë dhe ambjente të tjera 

ndihmëse, të ndodhur në Tiranë. Palët në këtë kontratë kanë rënë dakord si më poshtë vijon: 

Pala e parë z. M. N. dhe znj. L. N. i premton palës së dytë z. Henri Naqellari apartament B-32, me 

sip. 75.43 m2 nga të cilat 67.35 m2 është sipërfaqe banimi, i përbërë nga një dhomë e kuzhinë dhe 

ambjente të tjera ndihmëse, të ndodhur në Tiranë. Pala shitëse në marrëveshje me palën blerëse 

kanë rënë dakord që çmimi i shitjes së këtij apartamenti të jetë në vlerën 37,000 (tridhjetë e shtatë 

mijë) euro. Në datën e nënshkrimit të kontratës pala blerëse (subjekti i vlerësimit) ka likujduar 

vlerën 33,000 euro, në llogarinë e palës shitëse përmes bankës “***”. Vlera e mbetur prej 4,000 

euro është likujduar brenda afatit kohor 6 mujor nëpërmjet bankës “***”, sipas përcaktimve të 

kontratës. 
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 Komisioni administroi dhe shqyroi të gjithë dokumentacionin e kalimit të pronësisë të truallit 

nga pronarët tek firma ndërtuese dhe akt marrëveshjen paraprake që pronari i truallit ka 

nënshkruar me shtetasin M. N, si më poshtë:  

1. Akt marrëveshje paraprake për shitjen e pasurisë së palujtshme, nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 

28.08.2010. Pala shitëse K. K., dhe pala blerëse M. N. Pala e parë z. K. K., ka nënshkrua 

kontratë sipërmarrje në cilësinë e pronarit të truallit, me sipërmarrësin shoqërinë “***” sh.p.k., 

nr. *** Rep., nr. *** Kol., datë 17.07.2006, nëpërmjet të cilës i ka vënë në dispozicion të kësaj 

shoqërie truall me sip. 934 m2 i ndodhur në Tiranë dhe në këmbim do të përfitonte 25% 

sipërfaqe ndërtimore. 

2 Kontratë sipërmarrje, ndërmjet pronarëve të truallit dhe sipërmarësit, nr. *** Kol., Nr. *** 

Rep., datë 29.03.2010. Sipërmarësi “***” sh.p.k., dhe porositësi K. K.  

3 Kontratë sipërmarrje ndërmjet pronarëve të truallit dhe sipërmarrësit me nr. *** Rep., nr. *** 

Kol., datë 17.07.2006,Tiranë.  

 

Nga të dhënat e administruara, Komisioni konstaton se: 

 

Në llogarinë në dollar pranë bankës “***”, babai i subjektit të vlerësimit z. E. Naqellari, ka marrë 

një transfertë në datën 06.10.2014, nga shtetasi J. Sh. në shumën 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë) 

dollar. Në datë 8.10.2014 kjo shumë është tërhequr nga llogaria bankare.  

 

Subjekti i vlerësimit z. Henri Naqellari nga llogaria në euro pranë bankës “***”, ka kryer pagesën 

e këstit të parë për blerje shtëpie në datë 20.05.2015, në shumën 33,000 euro dhe këstit të dytë datë 

28.12.2015 në shumën 4,000 euro. Para kryerjes së këtyre pagesave ka depozituar cash në datat 

19.05.2015 dhe 28.12.2015 në llogarinë bankare, respektivisht shumat 33,000 euro dhe 4,000 euro. 

 

Komisioni i ka kërkuar subjektit të vlerësimit, dokumentacion justifikues për burimin e ligjshëm 

të të ardhurave prej 15,000 (pesëmbëdhjetë mijë) dollar, të përdorura për blerjen e apartamentit në 

Tiranë. 

 

Subjekti i vlerësimit me shkresën nr. *** Prot., datë 20.10.2021, ka dorëzuar pranë Komisionit, 

dokumentacionin si më poshtë: 

- Të ardhura për vitet 2011-2015 të z. J. Sh. dhe znj. A. Sh., (halla dhe burri i hallës i subjektit 

të vlerësimit); 

- Dokument i lëshuar nga banka ***. 

 

Nga verifikimi i të ardhurave, Komisioni konstatoi se për vitet 2011-2015, familjarët e subjektit të 

vlerësimit, kanë pasur të ardhura nga burime të ligjshme për të financuar transfertën. Paratë kanë 

qenë gjendje në llogarinë bankare z. J. Sh., në bankën “***”, në SHBA.  

 

 OSHEE5, informon se subjekti i vlerësimit ka kontratë furnizimi me nr. ***, në Rr. “***”, në 

Tiranë.  

 

                                                           
5 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.1.2021 
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 UKT6, informon se subjekti i vlerësimit, është abonent me nr. kontrate ***, në Rr. “***”. 

Bashkëlidhur është Certifikata e pronësisë, të apartamentit si dhe kartela e pasurisë të 

paluajtshme. 

 

Konkluzione për pasuritë e paluajtshme të subjektit të vlerësimit 

 

 Bazuar në hetimin e kryer nga Komisioni, subjekti i vlerësimit këto pasuri të paluatshme i ka 

krijuar para datës 28.03.2018, kur z. Henri Naqellari është pranuar në strukturat e SHÇBA –

së, dhe është caktuar me detyrë Specialist në Sektorin e Inspektimit të Përgjithshëm në 

Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave. 

Bazuar në pikën 1, të nenit 32, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar: “Punonjësi deklaron 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”.  

 

 Komisioni ka kryer verifikim e burimeve të ligjshme financiare për këto pasuri të paluajtshme. 

Bazuar në dokumentacionin e administruar rezultoi se, subjekti i vlerësimit ka bërë deklarim 

të saktë, në përputhje me ligjin. 

 

 Komisioni ka kryer kontrollin e figurës, të personave të lidhur me subjektin e vlerësimit në 

institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese. Bazuar në dokumentacionin e administruar, personat 

e lidhur nuk rezultojnë të jenë të përfshirë në veprimtari të kundraligjshme, si dhe të kenë pasur 

apo të kenë pasuri të fituara në mënyrë të kundraligjshme të cilat nuk janë deklaruar në organet 

kompetente. 

 

3. Llogari bankare në Bankën “***” me gjendje më datë 30.04.2018 shumën 300,000 lekë. 
Pjesa takuese: 100% 

Shuma: 300,000 lekë 

Burimi: Të ardhurat nga pagat (1.04.2017-30.04.2018) 

 

Subjekti i vlerësimit i ka bashkëlidhur deklaratës, të dhëna nga llogaria bankare pranë bankës 

“***”, nr. klienti ***, llogari page institucionet buxhetore, çelur në datë 28.04.2017. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

Nga të dhënat e dërguara nga banka “***” me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021, konfirmohet 

se subjekti i vlerësimit ka pasur gjendje në llogarinë e tij në lekë, në datë 30.04.2018 shumën e 

deklaruar. 

 

Analiza financiare e mundësisë për kursimi. 

 

Tabela nr. 1: Analiza financiare 
Viti Të ardhura Pasuri Ndryshim 

likuiditeti 

Shpenzime Mundësia për 

kursim 

2017 516,320  140,099 235,092 141,129 

                                                           
6 Me shkresën nr. *** Prot., datë 21.1.2021 
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1.1.2018-

30.4.2018 

258,373   78,642 179,731 

Totali 774,693  140,099 313,734 320,860 

 

Bazuar në analizën financiare, Komisioni konstaton se, të ardhurat e ligjshme të deklaruara, janë 

të mjaftueshme për të justifikuar gjendjen e depozitës në datë 30.04.2018. 

 

TË TJERA NGA HETIMI ADMINISTRATIV 

 

Subjekti i vlerësimit ka në pronësi automjetin SEAT ALTEA, me targë *** 
Pjesa takuese: 100% subjekti 

Shuma: 3,360,000 lekë 

Burimi: Kursimet nga paga 

 

Subjekti i vlerësimit, ka dorëzuar pranë Komisionit 

 Kontratë shitje, me kompaninë “***” sh.p.k. datë 28.12.2018; 

 Faturë tatimore shitje, datë 28.12.2018. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

Pronësia e automjetit nga subjekti i vlerësimit është konfirmuar nga DPSHTRR7, e cila ka dërguar 

pranë Komisionit dosjen e automjetit me targë ***. Në dosjen e automjetit ndodhet 

dokumentacioni: 

 Leje qarkullimi për mjetin me nr. identifikimi ***, datë 31.12.2018; 

 Certifikatë e kontrollit teknik; 

 Faturë tatimore shitje nr. *** datë 28.12.2018. Vlera e blerjes së automjetit është 336,000 

(treqind e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë. 

 

Analiza financiare e mundësisë për kursimi. 

 

Tabela nr. 2: Analiza financiare 
Viti Të ardhura Pasuri Ndryshim 

likuiditeti 

Shpenzime Mundësia për 

kursim 

2017 516,320  140,099 235,092 141,129 

2018 778,112.68 336,000 198,930 235,926 7,257 

Totali 1,294,433 336,000 339,029 471,018 148,386 

 

Bazuar në analizën financiare, Komisioni konstaton se, të ardhurat e ligjshme të deklaruara, janë 

të mjaftueshme për blerjen e automjetit. 

 

Konkluzioni për vlerësimin e pasurisë, në përputhje me pikën 6 të nenit 34 të ligjit nr. 

12/2018, të ndryshuar.  

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

barazisë përpara ligjit, si dhe duke garantuar të drejtën e subjektit të vlerësimit për një proces të 

rregullt ligjor arriti në përfundimin se: 

                                                           
7 Me shkresën nr. *** Prot., datë 6.1.2021 
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- Deklarimi i subjektit të vlerësimit përputhet me dokumentacionin e administruar dhe përgjigjet 

e ardhura nga institucionet; 

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

krijimit të kësaj pasurie në momentin e fitimit; 

- Nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

- Nuk ka kryer deklarim të rremë; 

- Subjekti i vlerësimit nuk gjendet në kushtet e konfliktit të interesave. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

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

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

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

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

veprimtari kriminale. 

 

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

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

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

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

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

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

zbatim të nenit 36, pika 3, gërma (ë), e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar. 

 

Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, rezulton se: 

 

Subjekti i vlerësimit ka plotësuar saktë dhe me vërtetësi formularin e deklarimit për kontrollin e 

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

 

Subjekti i vlerësimit është i pajisur me Certifikatë Sigurimi Personeli (CSP) të nivelit “Tepër 

sekret”, e lëshuar në datë 2.10.2017 dhe e vlefshme deri në datë 1.10.2022, bazuar në 

informacionin e dërguar nga Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar8. 

 

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

deklaratën për kontrollin e figurës. 

Të dhënat e deklaruara për vendbanimin aktual nga subjekti i vlerësimit, janë konfirmuar nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile9. 

 

Për subjektin e vlerësimit Avokati i Popullit10, informon se, nuk rezulton të ketë pasur ankesa të 

trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht.  

                                                           
8 Me shkresën nr. *** Prot., datë 8.1.2021 
9 Me shkresën nr. *** Prot., datë 16.02.2021 
10 Me shkresën nr. *** Prot., datë 6.1.2021 
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Ministria e Drejtësisë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve11, informon se në bazë të verifikimit të 

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

 

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

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

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

 

Institucionet ligjzbatuese121314, informojnë se subjekti i vlerësimit nuk figuron i evidentuar për 

veprimtari kriminale që cënojnë sigurinë kombëtare, nuk administrohen informacione ose 

materiale mbi përfshirjen në aktivitete të kundraligjshme. 

 

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

apo cënim të figurës. 

 

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

www.kjv.al. 

 

Prokuroria e Përgjithshme15 informon se për subjektin e vlerësimit nuk ka nxjerrë urdhër ndalimi, 

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

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

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

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

nenit 287 të Kodit të Procedurës Penale. 

 

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

kryer testin psikologjik të personalitetit16. Në bazë të rezultateve të përfituara gjatë realizimit të 

vlerësimit psikologjik, është konkluduar se: 

 

- Z. Henri Naqellari paraqitet në gjendje të qetë psikologjike pa problematika të shfaqura. Ka 

funksionim shumë të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qendrueshëm, të cilat bëjnë të 

mundur aktualisht arritje të kënaqshme në fushat kryesore të jetës; 

 

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

aftësi të mira për të menaxhuar emocionet; 

 

- Aktualisht nuk shfaq probleme të shëndetit mendor dhe as nevojën për konsulta individuale 

apo ndihmë nga specialistë të fushës. 

 

                                                           
11 Me shkresën nr. *** Prot., datë 15.1.2021 
12 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.1.2021 
13 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.1.2021 
14 Me shkresën nr. *** Prot., datë 20.1.2021 
15 Me shkresën nr. *** Prot., datë 30.3.2021 
16 Me shkresën nr. *** Prot., datë 7.11.2021 

http://www.kjv.al/
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Konkluzion për vlerësimin e kontrollit të figurës, në përputhje me pikën 2, të nenit 42, të 

ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar.  

 

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

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

ligjzbatuese, dokumentacionin e administruar gjatë hetimit, arriti në përfundimin se: 

- Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të 

saktë dhe me vërtetësi; 

- Nga hetimi administrativ i kryer nga Komisioni, nuk u gjetën elementë që të vërtetojnë 

ekzistencën e kontakte të papërshtatshme me persona të përfshirë në krimin e organizuar apo 

përfshirjen e subjektit të vlerësimit në veprime korruptive; 

- Subjekti i vlerësimit z. Henri Naqellari, ka arritur një nivel të besueshëm në kontrollin e figurës.  

 

 

C. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

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

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

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

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

me VKM nr. 829, datë 3.12.2014.  

 

Objekt i raportit të vlerësimit të aftësive profesionale janë: (i) vlerësimi i nivelit të arsimimit dhe 

trajnimit në përputhje me gradën dhe/ose pozicionin e subjektit të vlerësimit; (ii), respektimi i 

rregullave të etikës, si dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti i vlerësimit; (iii) tre dokumente 

të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, në zbatim të nenit 45, pika 2, dhe 46, pika 3, e ligjit 12/2018, 

i ndryshuar. 

 

Arsimi dhe trajnimet e subjektit të vlerësimit 

 

Tabela nr. 3 

Periudha Arsimi i subjektit të vlerësimit 

2003-2007 Shkolla e Mesme e Përgjithsme Kuçovë. 

2007-2011 Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti Ekonomik. Diplomë e integruar e 

nivelit të dytë në Financë Kontabilitet. 

Nëntor 2012 Certifikatë nga Instituti i Modelimeve në Biznes, prodhues i programit financiar 

ALPHA, në përfundim të kursit “ALPHA Platinum”. 

Prill 2018 Certifikatë nga Akademia e Sigurisë, në përfundim të kursit mbi “Hetimin e 

krimeve nga punonjësit e SHÇBA –së”. 

Janar 2021 Trajnim në kuadër të bashkëpunimit me Projektin PAMECA, “Për pastrimin e 

parave, hetimin e krimit pasuror dhe veprat penale që lidhen me detyrën”. 
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Bazuar në dokumentacionin e administruar nga dosja personale1718, Komisioni konstaton se: 

 

Diploma e integruar e nivelit të dytë në Financë Kontabilitet, për periudhën 01.10.2007-

20.07.2011, nga Universitetit Aleksandër Xhuvani, Elbasan, bazuar në ekuivalentimin e 

diplomave të sistemit të vjetër, është ekuivalente me masterin shkencor. Arsimi i subjektit të 

vlerësimit është në përputhje me përcaktimet e pikës 2, të nenit 77, të ligjit nr. 70/2014.  

 

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

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

nr. 275, datë 20.02.2017 “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurim në strukturat e Drejtorisë 

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

Brendshme”; 

 

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

punës është botuar në dy gazeta kombëtare “***” dhe “***”, me tirazh të madh, në datë 21 shkurt 

2017, sipas përcaktimeve të pikës 1, gërma “a”, të nenit 81, të ligjit nr. 70/2014. Pranimi në 

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

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

verifikimin e figurës, nga komisioni i vlerësimit i ngritur me Urdhër nr. 275/2, datë 24.2.2017 “Për 

procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për tu pranuar në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme 

të SHÇBA-së”. Subjekti i vlerësimit ka marrë pikët maksimale në konkurim; 

 

Bazuar në Urdhërin nr. 484 datë 28.03.2017, “Për emërimin dhe caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SHÇBA –së”, z. Henri Naqellari, pasi është shpallur fitues nga konkurimi i zhvilluar, 

është pranuar në strukturat e SHÇBA –së, dhe është caktuar me detyrë Specialist në Sektorin e 

Inspektimit të Përgjithshëm në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave; 

 

Sipas dokumentacionit të administruar, para punësimit pranë SHÇBA –së, subjekti i vlerësimit ka 

pasur eksperiencë pune në sektorin privat për periudhën 03.12.2011-12.05.2014. 

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

Rregullorja e SHÇBA –së e miratuar me VKM nr. 829, datë 3.12.2014, në pikën 2, të nenit 59, 

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

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

publike me natyrë të ngjashme pune, sipas vendit të punës”.  

 

Respektimi i rregullave të etikës dhe i përmbushjes së detyrave 

Nga verifikimi dosjes së personelit, rezulton se ndaj subjektit të vlerësimi nuk ka masa disiplinore, 

për shkelje të rregullave të etikës, sipas përcaktimeve të nenit 43 të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar; 

                                                           
17 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
18 Me shkresën nr. ***Prot., datë 9.8.2021 
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Nga verifikimi i dosjes së personelit dërguar nga SHÇBA19, arrihet në konkluzionin se: 

 Vlerësimi i përgjithshmëm i rezultateve individuale të punës, i bërë nga eprori i drejtpërdrejtë 

për periudhën 01.01.2020 -31.12.2020 dhe 01.01.2019-31.12.2019, është shumë mirë.  

 Në të gjitha rastet, inspektimi është bërë me korrektësi, profesionalizëm dhe brenda afatit 

ligjor; 

 Subjekti ka realizuar në kohë detyrat e ngarkuara në përmbushje të detyrës funksionale që ai 

kryen; 

 Ka shfaqur integritet gjatë kryerjes së detyrës dhe në marrëdhëniet me publikun, kolegët dhe 

drejtuesit e shërbimit; 

 Ka ndërtuar marrëdhënie pune korrekte me eprorët dhe kolegët; 

 Ka aftësi të mira komunikuese në raport me qytetarët dhe kolegët. 

 

Vlerësimit i dokumentave të paraqitura nga subjekti i vlerësimit 

 

Në bazë të nenit 46, pika 3 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, punonjësi ka të drejtë të zgjedhë e të 

paraqesë për vlerësim tri dokumente zyrtare të përgatitura nga ai. 

 

Subjekti i vlerësimit me shkresën nr. *** Prot., datë 20.10.2021, ka dorëzuar pranë Komisionit: 

 

 Raport inspektimi me tematikë “Vlerësim i performancës dhe veprimtarisë së Sektorit të 

Forcës së Posaçme Shqiponja dhe strukturave menaxhuese të shërbimit për rendin dhe sigurinë 

publike në Policinë e Shtetit”. Materiali është hartuar në janar 2021 dhe përmban 27 faqe. 

Subjekti i vlerësimit është një nga katër anëtarët e grupit të inspektimit. 

 

 Raport inspektimi me tematikë “Zbatimi i procedurave standarte të punës për trajtimin e 

shtetasve që shoqërohen, ndalohen/arrestohen në ambjentet policore të DVP Vlorë”. Materiali 

është hartuar në maj 2021 dhe përmban 30 faqe. Subjekti i vlerësimit është një nga katër 

anëtarët e grupit të inspektimit. 

 

 Raport inspektimi me tematikë “Evidentimi i veprimtarisë dhe performancës së shërbimit për 

mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimin në Qarkun Durrës”. Materiali është hartuar në tetor 2020 

dhe përmban 41 faqe. Subjekti i vlerësimit është një nga gjashtë anëtarët e grupit të punës për 

hartimin e këtij materiali. 

 

 Shkresë nr. *** Prot., datë 29.01.2020 me objekt “Dërgojmë materialet e administruara në 

lidhje me ankesën e shtetasit T. Gj., Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë”. 

Materiali përmban 2 faqe. Subjekti i vlerësimit është hartuesi i kësaj shkresë. 

 

 

                                                           
19 Me shkresën nr. *** Prot., datë 11.02.2021 
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Nga analiza e dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit, konstatohet se: 

 

Dokumentet e përgatitura nga subjekti i vlerësimit janë në përputhje me dispozitat ligjore dhe 

nënligjore që normojnë kuadrin ligjor të SHÇBA -së dhe informacionin e klasifikuar; 

 

Raportet janë të shkruara qartë, në përputhje me etikën profesionale të punonjësit të SHÇBA -së, 

të kuptueshme dhe të strukturuara logjikisht; 

 

Në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, është lënë detyrë për strukturat e inspektuara, që 

të njoftojnë SHÇBA –në brenda 30 ditëve mbi masat e marra në zbatim të rekomandimeve të lëna. 

 

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

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

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit arrin në përfundimin se: 

- Subjekti i vlerësimit z. Henri Naqellari është i aftë për vendin e tij të punës, duke treguar cilësi 

të larta në punë; 

- Ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të përcaktuara për funksionin e mbajtur; 

- Ka respektuar liritë dhe të drejtat e njeriut; 

- Është i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

Trupa vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, dëgjoi subjektin e 

vlerësimit në seancë dëgjimore publike, si dhe mori në shqyrtim të gjitha shpjegimet e dhëna nga 

subjekti i vlerësimit, arrin në përfundimin se subjekti i vlerësimit z. Henri Naqellari, në përputhje 

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

Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e pasurisë; 

Konstatohet nivel i besueshëm në vlerësimin e kontrollit të figurës; 

Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

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

dhe të pikës 1 dhe 2, të nenit 60, të ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, 
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V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z. Henri Naqellari, me funksion Specialist në 

Sektorin e Inspektimit, pranë Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj seance dhe publikohet në faqen zyrtare të 

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

ndryshuar. 

 

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

gjykatën administrative dhe gjykim të mosmarrëveshjeve administrative. 

 

Ky vendim u shpall në Tiranë në datë 15.12.2021. 

 

 
 

TRUPA E VLERËSIMIT 
 

Alban Laska 
 

Kryesues 

 
Elida Liko 

Relator 

Ana Kapaj 

Anëtar 

 


