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                                                REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

 KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 103/129 Prot                       Tiranë, më  03/02/2022 

 

 

V E N D I M 

 

  Nr. 62, datë 20/01/2022 

 

 

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

 

Marjeta Gjelaj  Kryesues 

Nuhi Koldashi             Relator  

Elton Muça    Anëtar 

 

asistuar nga anëtari i Sekretariatit Teknik, znj. Ilva Mitro, më datë 20 janar 2022, ora 11.30`, në Pallatin 

e Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në Tiranë, mori në shqyrtim në seancë 

dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:     Z. Indrit Hitaj, me funksion  Specialist në Sektorin e Sigurisë së 

Personelit në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të SH.Ç.B.A-së. 

 

OBJEKTI:          Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 
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BAZA LIGJORE:        Ligji Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

      Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës,  

      Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

      e Brendshme", i ndryshuar,   

 

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

      Republikës së Shqipërisë”, 

 

                Ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e  

                                                      gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve  

      administrative”, i ndryshuar. 

 

       

TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatorit së çështjes, z.Nuhi Koldashi, mori në shqyrtim dhe 

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

çështjen, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe vlerësimin 

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

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

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

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

bazuar në 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", të ndryshuar.   

  

2. Z.Indrit Hitaj, ka filluar punë në SH.Ç.B.A. në datë 13/02/2019 dhe ka dorëzuar deklaratat për 

procesin e vlerësimit “Vetting” në date 21/02/2019 në referencë të ligjit nr.12/2018, të 

ndryshuar, në funksionin Specialist në Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtis së Figurës  dhe 

Monitorimit të Brendshëm në Drejtorinë e Përgjithëshme të Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, i 

është nënshtruar proçesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 16/11/2020, në përputhje me 

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

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 16/11/2020, u përzgjodh trupa vlerësuese. Trupa Vlerësuese 

përbëhet prej Marjeta Gjelaj – kryesuese, Elton Muça – anëtar, Kozeta Ndoi - relatore. Në 

respektim të legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua 

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

hetimit administrativ me qëllim kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit. 
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4. Trupa e vlerësimit pasi u njoh me Urdhërin Nr. *** datë 28/7/2021,1 të Kryetares së Komisionit 

të Jashtëm të Vlerësimit “Për ndërprerjen e marrëdhënieve financiare për znj. Kozeta Ndoi dhe 

për fillimin e marrëdhënieve financiare për z.Nuhi Koldashi pranë Komisionit të Jashtëm të 

Vlerësimit”, në mbledhjen e datës 27/09/2021 vendosi të pranojë relatorine trupës së vlerësimit 

z. Nuhi Koldashi që të jetë pjesë e kësaj trupe.  

 

5. Subjekti i Vlerësimit ka dorëzuar deklaratën për konfliktin e interesit Nr *** Prot datë 

29/09/20212 duke shprehur se nuk është në kushtet e konfliktit të interesit me anëtarin z. Nuhi 

Koldashi. 

 

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

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

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

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

vlerësimit dhe për personat e lidhur të tij. 

 

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

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

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

verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë 

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

 

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

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

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

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

punonjësi në përputhje me ligjin që rregullon veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat. 

 

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

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

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

administruar dokumentet shkresorë të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë 

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

 

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

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

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

aftësive profesionale. 

 

11. Trupa vlerësuese, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

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

17/01/2022 vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, z. Indrit Hitaj; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e 

 
1 Urdhëri Nr. *** datë 28/7/2021 
2 Deklarata për konfliktin e interesit Nr *** Prot datë 29/09/2021 
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dosjes; (iii) kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar 

të kundërtën e rezultateve të hetimit. 

 

12. Gjithashtu, subjekti i vlerësimit, në datën 17/01/2022, u njoftua mbi të drejtën e tijë për të 

paraqitur pretendime/shpjegime shtesë, apo të kërkojë marrjen e provave të reja lidhur me 

rezultatet e hetimit kryesisht të zhvilluar nga Komisioni.  

 

13. Subjekti i vlerësimit në datën 17/01/2022 , konfirmoi nëpërmjet e-mailit  se nuk dëshironte të  

njihej me provat  të cilat ndodhen  në  dosjen  hetimore. 

 

14. Trupa e vlerësimit me anë të mbledhjes në dhomë këshillimi të datës 17/01/2022 njihet me sa 

më sipër  dhe pas krijimit të bindjes se subjektit të vlerësimit i janë garantuar të drejtat për një 

proces të rregullt ligjor si: njoftimi për fillimin e procedurës së vlerësimit; përbërja e trupit 

vlerësues; si dhe përfundimi kryesisht i hetimit administrativ, trupa vlerësuese, vendosi të ftojë 

subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

15. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht, në datën 

20.01.2022. 

 

16. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, z. Indrit Hitaj, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

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

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

Ministrinë e Brendshme", në datën 20.01.2022, ora 11:30`, në ambientet e Pallatit të 

Koncerteve (ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

17. Në seancën dëgjimore të datës 20/01/2022, subjekti i vlerësimit u paraqit personalisht dhe mori 

të gjithë kohën e kërkuar për të shprehur dhe parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual 

në lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij. Në përfundim të shpjegimeve dhe 

parashtrimeve, subjekti i vlerësimit, kërkoi konfirmimin në detyrë. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

18. Z. Indrit Hitaj ka qenë bashkëpunuese dhe korrekt gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur 

brenda afatit të përcaktuar, sipas nenit 48 të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar. Subjekti i vlerësimit është 

përgjigjur brenda afatit, si dhe ka sjellë prova dhe shpjegime kur janë nevojitur.   

 

IV. PROCESI I VLERËSIMIT/HETIMI I KRYER NGA KOMISIONI I JASHTËM I 

VLERËSIMIT 

 

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

mbështetet në ligjin nr.12/2018, të ndryshuar. 
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20. Në bazë të nenit 32, pika 1, e ligjit nr.12/2018, i ndyshuar, 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. 

 

21. Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, Komisioni kreu hetim dhe 

vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke 

marrë në analizë:  

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

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

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

c) deklarimet e subjektit të vlerësimit me anë të komunikimit elektronik;  

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

d) deklarimet e personave të lidhur;  

 

V. 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, përmbushjen e detyrimeve financiare, 

përfshirë interest private për punonjësin dhe personat e lidhur me të, të parashikuar  në nenin 31, të 

ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar  në datë 21.02.2019, subjekti i vlerësimit z. Indrit  Hitaj , 

deklaron këto pasuri: 

 

Personi i idhur nuk  i  ka  bashkëlidhur deklaratës ‘Vetting”, dokumentacion  shoqërues. 

 

22.1.Automjet Tip Fiat, Punto Multijet 1.3, naftë, e vitit 2006, me targa ****. 
Vlera me shifra dhe me fjalë: 3,000 (tremijë) euro. 

Pjesa në zotërim është 100%.  

 

Subjekti nuk  i  ka  lidhur deklaratës ‘Vetting”, dkumentacion  shoqërues. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

22.2 Lidhur me  këtë pasuri  DPSHTRR, me shkresën nr *** prot datë 18.01.20213 e protokolluar në 

KJV me nr *** prot datë 21.01.20214, informon Komisionin se shtetasi Indrit Xhelo Hitaj ka patur të 

regjistruar në DPSHTRT, mjetin me targa aktuale AA225MZ. Aktualisht ka të rregjistruar automjetin 

me targë AA460SI, duke bashkëlidhur dokumentet për mjetin e cituar më sipër. 

 

22.3 Sipas dokumentacionit rezulton se sipas kontratës së  shitjeblerjes së automjeti nr *** Rep dhe 

nr *** Kol datë 18.05.20185. Objekti i kontratës është automjeti marka Fiat, model Punto, me targa 

AA***, Viti i prodhimit 2006. Çmimi i blerjes 3,000 euro, e paguar cash, jashtë zyrës noteriale. 

 
3 Shkresa e DPSHTRR nr *** prot datë 18.01.2021 
4 Shkresa nr *** prot datë 21.01.2021 
5 Kontrata e shitjeblerjes së automjeti nr *** Rep dhe nr *** Kol datë 18.05.2018 
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Lidhur me  burimin e  ligjshëm të financimit të automjetit:  

 

22.4 Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit hetoi burimin e ligjshëm të kursimeve familjare dhe rezultoi se 

duke u bazuar në të dhënat zyrtare të ardhura nga institucionet apo personat juridike, publike apo 

private, për subjektin Indrit Hitaj, për periudhën 2012- 2020 janë përfituar  të  ardhurat  në  shumën  

totale  6 770 433 lekë  dhe nga përllogaritjet e shpenzimeve sipas Institutit të Statistikave, familja e 

subjektit të vlerësimit në vitin 2018 të ketë kursime familjare të akumuluara që janë përdorur për 

blerjen e autoveturës. 

 

22.5 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i subjektit me  dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Subjekti  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

 

2.Llogari rrjedhëse bankare Credins Bank, (llogaria mujore e pages).  
Vlera: 68,000 (gjashtëdhjetë e tetë mijë) lekë – Pjesa në zotërim 100%  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

23.1 Credins Bank, me shkresën nr.*** prot, datë 20.01.20216, konfirmon se Indrit Xhelo Hitaj është 

klient i bankës me llogari page gjendje në datë 28.02.2019, është 39,391 lekë. Pjesa në zotërim 100%. 

 

23.2 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i subjektit me dokmentacionin e dorëzuar dhe me përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Subjekti  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

3. Shuma cash e pa derdhur në bankë, në shumën 1 500 000 lekë. 
Vlera me shifra dhe me fjalë: 1 500 000 lekë. 

Pjesa në zotërim është 100%.  

Burimi: Të ardhura nga misioni ushtarak Shqiptar në Kabul për perudhën Qershor-Dhjetor 2015. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni 

 

24.1 Nga dokumentacioni i mbërritur nga Credins Bank, me shkresë nr.*** prot, datë 20.01.20217, e 

hapur në datë 01.10.2012 dhe në vazhdim, ku rezulton se në emër  të Indrit Xhelo Hitaj ka llogari page 

me kreditim nga periudha Tetor 2012 deri 16.11.2020.  

 

Lidhur me  burimin e  ligjshëm të gjendjes cash:  

 

24.2 Nga analiza rezulton se levizjet në llogari për këtë periudhë janë kreditim page dhe shpërblime, 

me vlerë totale, në masën: 6 770 433 lekë. 

 

 
6 Shkresa nr.*** prot, datë 20.01.2021 
7 Shkresa nr.*** prot, datë 20.01.2021 
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24.3 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i subjektit me  dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Subjekti  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

 

4. Të ardhura nga paga (rroga) mujore. 
Vlera 68,000 (gjashtëdhjetë e tetë mijë) lekë. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

25.1 Hetimi i  të ardhurave të ligjëshme  për subjektin  e vlerësimit  për periudhën 01.10.2012 e në 

vijim, u bazua në  të  dhënat  e dërguara  zyrtarisht  nga  ana e bankave të  nivelit të  dytë  si Credins  

Bank  dhe  BKT, si më  poshtë: 

 

✓ Të ardhura neto  nga paga për periudhën 2012- 2013,  Repartin Ushtarak Nr.***8 në shumën 

466 447 lekë. 

 

✓ Të ardhuart neto  nga  paga për periudhën 2015- 2016,  Repart Ushtarak Nr.*** në shumën 

824 886 lekë. 

 

✓ Të ardhuart neto nga  paga për periudhën 2016-2017, Rep.Usht. Nr.*** në shumën 598 478 

lekë. 

 

✓ Të ardhuart neto  nga  paga për periudhën  2016-2018- 2019, Rep. Ushtarak Nr. *** në shumën 

712 517 lekë. 

 

✓ Të ardhuart neto nga misioni  në  Kabul, Afganistan, periudha Qershor- Dhjetor 2015, Rep. 

Ushtarak Nr.*** në shumën 2 016 000 lekë. 

 

✓ Të ardhuart neto nga paga në SHÇBA, periudha 2019- 16.11.2020 në shumën  1 602 105 lekë. 

 

25.2 Nga analiza rezulton se levizjet në llogari për këtë periudhë janë kreditim page dhe shpërblime, 

me vlerë totale në masën: 6 770 433 lekë. 

 

5. Shpenzime të deklarueshme: 

 
- Shpenzime për qera banese vjetore viti 2017: 120,000 (njëqind e njëzet mijë ) lekë. 

 

- Shpenzime për ujë, drita , internet, viti 2017: 80,000 (tetëdhjetë mijë) lekë 

 

- Shpenzime përpushime Stamboll Turqi -4 ditë, Janar 2017: 200 (dyqind) Euro. 

 

- Shpenzimet për MSC Shkencor (studime) për periudhën 2017-2019: 120,00 (njëqind e njëzet mijë) lekë. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 
8 Rep.Usht. Nr.***. 
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26.1 Subjekti i vlerësimit Indrit Hitaj në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur 

shpjegime në protokoll, dokumentacionin justifikues të shpenzimeve të shoqëruar me dokumentet e 

mëposhtme  në përgjigje të Pyetësorit nr.2, duke paraqitur, shpenzimet e vitit të fundit për ujë, drita, 

telefon dhe internet, si dhe të gjitha ato pagesa periodike për kontratat e furnizimit apo pajtimit në 

emër të tij apo të personave të lidhur, si më poshtë; 

 

- Akt Noterial  Dt. 16.03.20159 lidhur pranë Noterit A. A, Noter Publik i Shtetit të Massachusetts 

të U.S.A me qeradhënës Luljeta Tandili dhe qeramarrës Xhelo Hitaj- Qera Banese Vjetore, 

180.000 (Njëqind e tetëdhjete mije) lekë. 

 

- Libreza e Ujit në emër të Luljeta Tandili nr. kontrate ***10. Libreza e dritave në emër të Luljeta 

Tandili, me nr.kontrate *** dhe libreza e dritave në emër të Xhelo Hitaj, me nr. kontratë ***.   

 

- Për pushimet në Stamboll-Turqi 4 ditë Janar 2017,  200 (Dyqind) Euro, subjekti shpjegon se 

është përballuar nga të  ardhurat nga kursimet personale, vitet 2016-2017.   

 

- Vërtetim Universiteti Ismail Qemali Nr.*** Dt. 18.05.2021 - MSC Shkencor11.Periudha 2017 

– 2019, 120.000 (Njëqind e njëzet mij) lekë.  

 

26.2 Subjekti i vlerësimit Indrit Hitaj në përgjigje të e-mailit të dt.07.12.2021, gjatë procesit ka 

paraqitur shpjegime në protokoll si dhe dokumentacionin justifikues të shpenzimeve të shoqëruar me 

dokumentet e mëposhtme, duke shpjeguar: 

 

“Banesa ku unë banoj në rrugën “Kastriotët “Pallati Ëmra”, kati i 7-të , kthesa e Kamzës  është në 

pronësi të vajzës  së xhaxhait, znj. Florida Hektor Hitaj e cila banon në atë banesë  , por është  banuese 

në qytetin e Vlorës. Bazuar në nenin 821 të Kodit Civil, nëpërmjët nesh  nuk  ka  kontratë qeraje, por  

jemi  në marrëdhënie  mirëbesimi”. 

 

26.3 Subjekti  ka  paraqitur: 

- Çertifikatën për vërtetim të pronësisë nr.***12,që i përket ap. sip.55,3 m2 , në pronësi të 

shtetaszes Florida Hektor Hitaj, me adresë  Mëzez, Tiranë. 

- Çertifikatën familjare të familjes së shtetasit Hektor Feti Hitaj lëshuar nga ana e Zyrës së 

Gjëndjes Civile  me dt.09.12.2021, ku konfirmohet lidhja familjare mes subjektit  dhe palës 

qeradhënese. 

- Deklaratën e shtetases Florida Hitaj. 

- Dy mandate arkëtimi për pagesën  e qeras  së vitit 2019 në shumën 180 000 lekë dhe atë të 

vitit 2020 në shumën180 000 lekë. 

 

26.4 Në zbatim të ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisësë 

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

Brendshme”, neni 33, për të vërtetuar saktësinë e deklarimit të subjektit mbi udhëtimet private 

personale apo të personave të lidhur jashtë shtetit, duke specifikuar shtetin, vendin e qëndrimit, 

 
9 Akt Noterial  Dt. 16.03.2015 lidhur pranë Noterit A A. 
10 Librez e Ujit në emër të L. T nr. kontrate ***. 
11 Vërtetim Universiteti Ismail Qemali Nr.*** Dt. 18.05.2021 - MSC Shkencor 
12 Çertifikatën për vërtetim të pronësisë nr.***. 
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kohëzgjatjen dhe me përafërsi, shpenzimet e përballuara në lidhje me mjaftueshmërinë në burime të 

ligjshme për të përballuar këto udhëtime dhe shpenzimet përkatëse për to, Komisioni i është drejtuar 

DPPSH (TIMS ) për të verifikuar hyrje –daljet nga shteti shqiptar. 

 

26.5 Me shkresë nr. Nr.*** prot, datë.15 01.202113, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 

konfirmon të gjitha rrugët hyrëse dhe dalëse nga territori i vendit nga sistemi TIMS me urdhërat e 

lëshuara nga institucioni përgjegjës dhe me deklarimin e subjektit të vlerësimit. 

 

26.6 Në pasqyrën e shpenzimeve të deklarueshme në Deklaratën Vetting, subjekti i vlerësimit deklaron 

shpenzime për udhëtime Stamboll Turqi, 4 ditë, në muajin janar 2017 në vlerën 200 (dyqind) Euro e  

konvertura në vlerën 26 900 lekë. 

 

 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se: 

✓ Përputhet deklarimi i subjektit me  dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Subjekti  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

 

DEKLARATAT E  PASURISË TË  PERSONAVE TË  LIDHUR  

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar  në datë 21.02.2019, personi i lidhur me subjektin ,                   

z. Xhelo  Hita ( i ati) , deklaron këto pasuri: 

 

Personi i idhur nuk  i  ka  bashkëlidhur deklaratës ‘Vetting”, dokumentacion  shoqërues. 

 

1.Shtëpi private banimi me sip.76m2 - Velç-Vlorë.  
Me numër pasurie 1767790, 16/1-NDI, zona kadastrale nr.3729. Vlera 6,000,000 (gjashtë milion) lekë.  

Burimi i krijimit: Të ardhura nga kursimet e aktivitetit privat material ndërtimi në Vlorë gjatë periudhës 1997-2015.  

Vlera: 6,000,000 (gjashtë milion) lekë. 

Pjesa në zotërim është 100%. 

 

Personi i idhur nuk  i  ka  bashkëlidhur deklaratës ‘Vetting”, dokumentacion  shoqërues. 
 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

27.1 Komisioni, bazuar në deklarimet e subjektit të vlerësimit në “Deklaratën e Pasurisë për procesin 

kalimtar,”Vetting”, provat shkresore të administruara nga Komisioni, shpjegimeve dhe provat të 

dërguara nga subjekti i vlerësimit gjatë hetimit administrativ, konstaton se: 

 

27.2 Në lidhje me këtë pronë, rezulton se në deklaratën “Vetting” të vitit 2019, z. Xhelo Feti Hitaj, 

babai i subjektit të vlerësimit, në cilësinë e personit të lidhur, ka deklaruar se disponon shtëpi private 

banimi me sip. 76 m2,të ndodhur në Velç-Vlorë, me numër pasurie ***, 16/1-NDI14, zona kadastrale 

nr.***, me vlerë 6,000,000 (gjashtë milion) lekë. Pjesa takuese: 100 %.  

 
13 Shkresa nr. Nr.*** prot, datë.15 01.2021, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit 
14 Shtepi banimi e ndodhur në Velç-Vlorë, me numër pasurie ***, 16/1-NDI. 
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27.3 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria e Përgjithshme, me shkresën nr. *** Prot., datë 

26.01.202115, konfirmon se nga verifikimi i të dhënave kryer informacionit dixhital,  në emër të 

personit të lidhur të subjektit të vlerësimit Xhelo Hitaj, rezulton një pasuri, godinë banimi 2 kate + dy 

objekte ndihmëse 1 kat, i pajisur me leje legalizimi. 

 

27.4 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, me shkresën nr. *** Prot., datë 

16.03.202116, konfirmon se nga verifikimi i bazës së  të dhënave të vetdeklarimeve të administruara 

nga kjo agjensi, rezulton se z. Xhelo Hitaj është subjekt në regjistrin e deklaratave me nr. 796 Prot., 

date 10.102014 në Bashkinë Selenicë, i pajisur me leje legalizimi nr.210342, datë 19.03.2018, për 

pasurinë godinë banimi 2 katëshe + dy objekte ndihmëse, duke bashkëlidhur kopje me vlerë ligjore të 

Lejes së Legalizimit, ku konfirmohet sipërfaqja totale e ndërtimit për banim gjithsej 196 m2. 

 

27.5 Në lidhje me përputhshmërinë e deklarimit, nga dokumentacioni i administruar konfirmohet  se 

referuar Deklaratës Noteriale nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 17.10.201817, z Xhelo Hitaj deklaron se 

kjo banesë është ndërtuar mbi objektin e vjetër të prishur, të ndodhur në zonën kadastrale ***, me 

numër pasurie ***, mbi të cilën është ndërtuar një ndërtesë  dykatëshe e cila është legalizuar me leje 

legalizimi nr.***, datë 19.03.201818. 

 

Komisioni administroi: 

 

- Vërtetimin nr.*** Prot., datë 18.10.201819, të Njësisë  Administrative Brataj, Bashkia Selenicë, 

e cila konfirmon se Z.Xhelo Hitaj, ka ndërtuar një shtëpi banimi në Zk ***, me numër pasurie 

***, mbi rrënojat e vjetra që sot nuk ekzistojnë më. 

 

- Certifikatën e Pronësisë së Ndërteses me  numër pasurie ***, 16/1-NDI, zona kadastrale 

nr.***, fshati Velçë20, Vlorë, lëshuar nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore 

Vlorë, ku konstatohet se kjo pasuri është në emër të z. Xhelo Feti Hitaj, me sipërfaqe bazë 74 

m2. 

 

- Lejen e Legalizimit nr.***, datë 15.08.2018, për objektin godinë banimi 2 kate + dy objekte 

ndihmëse 1 kat në emër të z. Xhelo Hitaj, me adresë Velçë, Bashkia Selenicë, me sipërfaqe 

ndërtimi totale 196 m2. 

 

27.6 Nga verifikimi i dokumentacionit të administruar mbi planimetrinë e objektit  të ndërtimit, të 

vlerësuar nga Drejtoria Rajonale e Aluizni-t, Vlorë, konstatohet;  

 

▪ Godinë banimi 2 kate, me numër pasurie ***,si më poshtë; 

- Planimetria e katit përdhe me sipërfaqe ndërtimi/banimi 74 m2  

- Planimetria e katit të parë me sipërfaqe ndërtimi/banimi gjithësej 77 m2. 

▪ Objekt ndihmës 1 kat, zona kadastrale ***, me numër pasurie ***; 

 
15 Shkresa nr. *** Prot., datë 26.01.2021e ASHK. 
16 Shkresa nr. *** Prot., datë 16.03.2021. 
17 Deklarata Noteriale nr.*** Rep., nr.*** Kol., datë 17.10.201817, z Xhelo Hitaj. 
18 Leje legalizimi nr.***, datë 19.03.2018. 
19 Vërtetim nr.*** Prot., datë 18.10.2018. 
20 Certifikatë e Pronësisë së Ndërteses me  numër pasurie ***, 16/1-NDI, zona kadastrale nr.***, fshati Velçë. 
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- Planimetria e katit përdhe me sipërfaqe ndërtimi/banimi, gjithsej 31 m2. 

▪ Objekt ndihmës 1 kat zona kadastrale ***, me numër pasurie ***; 

- Planimetria e katit përdhe me sipërfaqe ndërtimi/banimi, gjithsej 14 m2. 

▪ Gjithsej, gjatë hetimit kryesisht konstatohet se vlerësimi i planimetrisësë kësaj pasurie  nga ky 

institicion, është 196 m2 sipërfaqe ndërtimi /banimi.  

 

27.7 Bazuar në praktikën e regjistrimit të Lejes së Legalizimit, nga ASHK Vlorë, konstatohet se 

subjekti i vlerësimit ka dorëzuar bashkëlidhur kësaj praktike ndër të tjera, pagesën e  taksës së ndikimit 

në infrastrukturë, lëshuar nga Bashkia Selenicë, një kopje e mandatit të arkëtimit nr.***, datë 

26.04.2018, për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e kësaj pasurie. 

 

27.8 Në mungesë të informacionit mbi vlerën e investuar si dhe bazuar në deklarimin e subjektit të 

vlerësimit se ndërtimi i kësaj godine është bërë për periudhën  2006-2018, godinë banimi me dy kate 

+ dy objekte ndihmëse 1 kat, në vlerën 6,000,000 (gjashtë milion) lekë bazuar në dokumentacionin e 

administruar, nga Agjensia Shtetërore e Kadastrës, Drejtoria Vendore Vlorë, Komisioni përllogariti 

vlerën e godinës së banimit, bazuar në periudhën e deklaruar nga subjekti si dhe në çmimin mesatar 

për sipërfaqe ndërtimi, publikuar në udhëzimet e EKB-së, për vitet 2006-2018.(shih tabelën) 

 

 
 

27.9 Vlera e përllogaritur e godinës me 2 kate + 2 objekte ndihmëse1 kat, bazuar në koston mesatare 

për sipërfaqe të ndërtimit, publikuar në udhëzimet e EKB-së për për vitet 2006-2018, është në vlerën 

5,903,324 lekë, vlerë kjo afërsisht e barabartë me vlerën e deklaruar nga personi i lidhur, z. Xhelo 

Hitaj, në vlerën 6.00,000 (gjashtë milion)  lekë. 

 

27.10 Furnizuesi i Shërbimit Universal me shkresë nr.*** prot., datë 21.01.202121, lëshuar nga 

informon Komisionin se referuar sistemit të faturimit, identifikohet një abonent në emër të Xhelo Feti 

Hitaj me kontratë furnizimi me nr.***. 

 

27.11 Komisioni administroi dokumentacionin e paraqitur nga subjekti i vlerësimit me të dhëna për të 

ardhurat neto nga paga dhe shpërblimet si më poshtë;       

 

- Dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit; vërtetim mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën 

neto mesatare nr. ***, datë 05.05.2020, lëshuar nga Repart ushtarak nr.***, i cili konfirmon se 

shtetasi Xhelo Feti Hitaj  ka të ardhurat nga paga për periudhën 01.01.1994-29.02.1996, në 

vlerën 197,462 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë. 

 

- Dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit vërtetim mbi bazën e vlerësueshme dhe pagën 

neto mesatare nr.***, datë 05.05.2020, lëshuar nga Repart Ushtarak nr.***, Vlorë, i cili 

 
21 Shkresa nr.*** prot., datë 21.01.2021 e FSHU. 

Përshkrimi Aipërfaqe m2
Kosto mesatare për sip. 

Ndërtimi/banimi (2006-2018)
Vlera Totale

Godinë banimi 2 Kate 151 30119 4,547,969                           

Objekt ndihmës 1 Kat 31 30119 933,689                               

Objekt ndihmës 1 Kat 14 30119 421,666                               

TOTAL 5,903,324                       
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konfirmon se shtetasi Xhelo Feti Hitaj i ka të ardhuraat nga paga për periudhën 01.03.1996-

01.03.1998, në vlerën 186,000 (njëqind e tetëdhjetë e gjashtë mijë) lekë. 

 

- Dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit vërtetim i lëshuar nga Instituti i Sigurimeve 

Shoqërore, Drejtoria Rajonale Vlorë, nr.***, datë 06.05.202022, i cili konfirmon se shtetasi 

Xhelo Feti Hitaj, për periudhën 01.02.1998-31.12.2001, është i siguruar si Person Fizik, me 

numër 3979, me pagë minimale. 

 

- Dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit vërtetim nr.***, datë 18.05.202123, lëshuar 

nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Vlorë në të cilin konfirmohet se z. 

Xhelo Feti Hitaj ka përfituar të ardhura të realizuara nga përfitimi i pensionit suplementar i ish 

ushtarakut. Për  periudhën 22.04.2002-21.02.2019 (periudhë e cila përkon me deklarimin e 

subjektit), të ardhurat e realizuara nga pensioni suplementar janë në vlerën 2,379,041 (dy 

milion e treqint e shtaëdhjete e nënte mije e dyzetenjë ) lekë. 

 

- Dokumentin e mbritur nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Burimit të 

Informacionit me shkresë nr.***, datë 15.01.202124, për, z. Xhelo Hitaj, nga ku konfirmohen 

të ardhurat për periudhën prill 2002 e në vijim si të ardhura neto nga pensioni i parakohshëm i 

ish ushtarakut pasqyruar në tabelat respektive të analizave financiare. Për periudhën prill 2002 

– shkurt 2019, rezulton se të ardhurat neto nga pensioni, i parakohshëm janë në vlerën 4 731 

480 (Kater milion e shtateqint e tridhjetenjë  mijë e katërqint e tetëdhjetë )lekë.  

 

- Dokumentacionin e paraqitur nga Notere S. H. - Dhoma e Noterëve Vlorë, me shkresë të datës 

21.04.2021 e protokolluar në KJV me nr 103/117, datë 04.05.2021, informon Komisionin duke 

bashkëlidhur dokumentacionint;  

 

▪ Kontratë shitblerje apartamenti banimi me nr. Repertori***, dhe nr. Koleksioni***, datë 

14/04/201525, i regjistruar në emër të palës shitëse Miranda Hitaj e Xhelo Hitaj, secili nga ½ 

pjesë ideale të pasurisë. Apartamenti ka sip. 52.30 m2 (pesëdhjetë e dy pikë tre), me adresë  

lagja “Isa Boletini”, rruga “Sadik Zotaj”, godina ***, hyrja 1, Ap.8, Vlorë. Objekti i kontratës 

është shitja e pasurisë  apartament palës blerëse, shtetases  M.Ç, në vlerën 2,257,200 (dymiljon 

e dyqind e pesëdhjetë e shtatëmijë e dyqind) lekë, e shlyer plotësisht nga blerësi nëpërmjet 

llogarisë së noterit pranë Raiffeisen Bank, me referencë nr. ***. Kjo pasuri ndodhet në zonën 

kadastrale ***, Indeksi i hartës VL-L-12, identifikuar me nr.. 4/151+1-8; regjistruar në 

volumin ***; fq. ***. Këtë pasuri Miranda Hitaj dhe Xhelo Hitaj, e  deklarojnë se e kanë 

përfituar në mënyrë të ligjshme në zbatim të ligjit 7652 datë 23.12.1992 “Për privatizimin e 

banesave shtetërore”. 

 

- Dokumentacionin lidhur  me interesat  e  obligacioneve  në  RFZ  Bank ku  rezulton  qe të  jenë 

në vlerën 210 298 ( dyqint e dhjetë mijë e dyqinte nëntëdhjetë e  tetë)lekë. 

 
22 Vërtetim i lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Vlorë, nr.***, datë 06.05.2 
23 Vërtetim nr.***, datë 18.05.202123, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Vlorë. 
24 Vertetim  nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria e Burimit të Informacionit me shkresë nr.***, datë 

15.01.2021. 
25 Kontratë shitblerje apartamenti banimi me nr. Rep. ***, dhe nr. Kol.***, datë 14/04/2015. 
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- Komisioni bazuar në ligjin nr 7703, date 11.05.1993 “ Për Sigurimet Shoqërore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar26, mbi pagën minimale në rang vendi për vitet 1998-2001, të 

ardhurat nga paga neto të z. Xhelo Hitaj për periudhën 01.02.1998-31.12.2001 (kontributi i 

sigurimeve shoqërore llogaritet dhe paguhet mbi pagën bruto në kufijtë e pagës minimale në 

shkallë vendi.) janë në vlerën 229 845 (Dyqint e njëzetet e nënt mije e tetqint e dyzete e 

pesë)lekë. 

 

Komisioni procedoi me analizën financiare për periudhën 01.01.1994 – 16.11.2020, nga ku rezultoi se 

gjithësej të ardhurat neto të përfituara nga paga, shitja e apartamentit, pensioni suplemntar dhe pensioni 

i parakohshëm të z.Xhelo Feti Hitaj janë në vlerën 10 457 20 (dhjete milion e katërqint e pesëdhjet e 

shtatë mijë e dyqint) lekë. 

 

27.12 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë 

aset: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

2.Makinë tip Benz 200 naftë e vitit 1988 me targa VL***.  
Vlera 500,000 (pesëqind mijë) lekë. 

Pjesa në zotërim është 100%.  

Burimi i krijimit: Kursime nga aktiviteti privat.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

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

administruara gjatë hetimit administrativ konstaton se; 

 

Personi i lidhur (babai) z. Xhelo Hitaj, në përgjigje të barrës së provës, gjatë procesit ka paraqitur 

shpjegime në protokoll, në përgjigje të Pyetësorit nr.2, si më poshtë: 

 

- Makina tip Benz 200 naftë e vitit 1988 me targa VL ***27 është blerë me anë të Kontratë 

   Nr.Rep.*** Kol.***, në Dt.27.09.200328, nënshkruar pranë Noteres A.Sh.  me adrese në Vlorë . 

- Vlera e makinës në kontratën e shitjes ka qënë 200,000lekë.  

- Taksat doganore të qëndrimit të makinës me targa të huaja,+ taksa qarkullimi,+ kolaudimi, + targim.   

 - Mirëmbajtje dhe ndërrim pjesësh=300.000lekë. Vlera totale e makinës është 500.000 lekë .  

 

28.2 Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor, me shkresën nr.***prot datë 18.01.202129 e 

protokolluar në KJV me nr.*** prot datë 21.01.2021, informon Komisionin se shtetasi Xhelo Feti 

Hitaj ka të regjistruar në DPSHTRT, mjetin me targa aktuale VL ***.  

 

 
26 Ligjin nr 7703, date 11.05.1993 “ Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
27 Makina tip Benz 200 naftë e vitit 1988 me targa VL *** 
28 Kontratë Nr.Rep.*** Kol.***, në Dt.27.09.2003 
29 Shkresa nr.***prot datë 18.01.2021. 



14 |  
 

28.3 Në dosjen e mjetit VL *** evidentohen; Leja e qarkullimit rrugor dhe të dhënat lidhur me të, data 

e lejes 04.04.2019, me nr serial ***, Karakteristikat e mjetit marka Fiat, model Punto, Tipi 199. 

Kontrata shitjeblerje automjeti nr.*** rep dhe nr.*** kol datë 27.09.2003 ku si palë blerëse është 

shtetasi Xhelo Hitaj e nënshkruar në zyrën noteriale A.Shyti. Objekti i kontratës është automjeti marka 

marka Gjermane, Tip BENZ 200 D, me targa ***, Viti i prodhimit 1988. Çmimi i blerjes 200,000 lekë 

nga shtetasi P.G. Bashkëlidhen gjithë dokumentacionet që shoqërojnë kontratën. 

 

28.4 Komisioni procedoi me analizën financiare për periudhën 01.01.1994 – 16.11.2020, nga ku 

rezultoi se gjithësej të ardhurat neto të përfituara nga paga, shitja e apartamentit, pensioni suplemntar 

dhe pensioni i parakohshëm të z.Xhelo Feti Hitaj janë në vlerën 10 457 20 (dhjete milion e katërqint 

e pesëdhjet e shtatë mijë e dyqint) lekë. 

 

28.5 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

3.Llogari bankare depozitë obligacione në Raiffeisen Bank. 
Vlera 4,700,000 (katër million e shtatëquind mijë) lekë. 

Burimi i krijimit: 

Të ardhura nga aktiviteti privat. Dyqan material ndërtimi. Periudha 1997-2015. 

Shitja e shtëpisë apartament 1+1, në lagjen “Sadik Zotaj”, Vlorë në vitin 2015. Vlera 2,257,200 (dy million e dyqinde 

pesëdhjetë e shtatë mijuë e dyqind) lekë. 

Pjesa në zotërim është 100%.  
 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

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

administruara gjatë hetimit administrativ konstaton  se; 

 

Komisioni administroi: 

- Dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit pranë KJV, të lëshuar nga Raiffeisen Bank 

dhe Ministria e Financës, “Vërtetim mbi shpalljen fitues”, të z.Xhelo Hitaj për obligacione 

thesari në vlerën 4,700,000 lekë me vlerë interesi 107,395 lekë, për periudhën 21.10.2015-

21.10.2017. 

- Dokumentin dokumentin e dorëzuar nga subjekti i vlerësimit pranë KJV, të lëshuar nga 

Raiffeisen Bank dhe Ministria e Financës, “Vërtetim mbi shpalljen fitues”, të z. Xhelo Hitaj 

për obligacione thesari në vlerën 4,700,000 lekë me vlerë interesi 75,905 lekë për periudhën 

23.11.2017-23.11.2019.   

- Shkresën nr.*** prot, datë 03.02.2021, nga Raiffeisen Bank, e cila informon Komisionin se në 

llogarinë depozit  me numër ***, z. Xhelo Hitaj në datat 21.10.2015 dhe 23.11.201730, ka 

investuar vlerën 4,700,000 lekë, në ankandin e organizuar për blerje obligacione thesari. 

 

29.2 Komisioni procedoi me analizën financiare për periudhën 01.01.1994 – 16.11.2020, nga ku 

rezultoi se gjithësej të ardhurat neto të përfituara nga paga, shitja e apartamentit, pensioni suplemntar 

 
30 Shkresa nr.*** prot, datë 03.02.2021, nga Raiffeisen Bank,  në datat 21.10.2015 dhe 23.11.2017. 
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dhe pensioni i parakohshëm të z.Xhelo Feti Hitaj janë në vlerën 10 457 20 (dhjete milion e katërqint 

e pesëdhjet e shtatë mijë e dyqint) lekë. 

 

29.3 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

4.Llogari bankare depozit Raiffeisen Bank.  
Vlera 400,000 (katërqind mijë) lekë. 

Burimi i krijimit: Kursime nga aktiviteti privat dyqan hidrosanitare Vlorë gjatë periudhës 1997-2015. 

Pjesa në zotërim është 100%.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

30.1 Raiffeisen Bank, me shkresën nr.*** prot, datë 03.02.202131, konfirmon se personi i lidhur z. 

Xhelo Feti Hitaj ka llogari me nr.*** të çelur në monedhë lekë të cilat rezultojnë me gjëndje financiare 

në vlerën 90,901.73, një depozitë në vlerën 250,010.60 lekë me afat maturimi në datë 05.02.2021 dhe 

një llogari me nr.*** me gjëndje 0 (zero) lekë. Gjithashtu ka patur një llogari dyemërore me znj. M. 

Hitaj, e cila aktualisht është e mbyllur, më datë 09.02.2007. 

 

30.2 Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

Në deklaratën “Vetting”, të dorëzuar  në datë 21.02.2019, personi i lidhur me subjektin,                   

znj. Miranda  Hita ( e ëma), deklaron këto pasuri:  

 

Personi i idhur nuk  i  ka  bashkëlidhur deklaratës ‘Vetting”, dokumentacion  shoqërues. 

 

1.Depozitë bankare në Raiffeisen Bank.  
Vlera 2,000,000 (dy milion) lekë 

Burimi i krijimit: Fitimet nga aktiviteti privat, materiale ndërtimi, hidrosanitare në Vlorë për periudhën tetor 1997-shkurt 

2015. 

Pjesa në zotërim është 100%.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

31.1 Raiffeisen Bank, me shkresën nr.*** prot, datë 03.02.2021, konfirmon se Miranda Hitaj ka llogari 

aktive me nr.0000965581 të celur në monedhë lekë të cilat rezultojnë me gjëndje financiare në vlerën 

2,107,755.20 lekë. Më datë 21.02.2019 (periudhë e cila përkon me deklarimin e subjektit të vlerësimit) 

vlera e kësaj llogarie depozitë  është në 2,107,396 (dymilion e njëqinde shtatë mijë e treqind e 

nëntëdhjetë e gjashtë) lekë. 

 

 
31 Shkresa nr.*** prot, datë 03.02.2021 
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31.2 Banka Kombëtare Tregëtare, me shkresën nr.119/1 prot, datë 22.01.2021, konfirmon se Miranda 

Hitaj ka patur llogari depozitë të çelur në monedhë Usd, Euro dhe lekë të cilat rezultojnë të 

mbyllura  si më poshtë; 

- Llogari depozitë në monedhën Usd, çelur në vitin 2013 në vlerën 15.19 Usd dhe mbyllur në 

vitin 2016. 

- Llogari depozitë në monedhën Euro çelur në 23.05.2017 në vlerën 15 Euro dhe mbyllur në 

vitin 2018. 

- Llogari depozitë në monedhën lekë, çelur në 28.05.2014 në vlerën 100,000 lekë dhe mbyllur 

në 04.11.2015. 

- Llogari depozitë në monedhën lekë, çelur në 25.03.2015 në vlerën 500,000 lekë dhe mbyllur 

në 21.02.2019. 

 

31.3 Komisioni bazuar në provat shkresore të administruara, dhe provat të dërguara nga subjekti i 

vlerësimit gjatë procesit të hetimit kryesisht, konstaton se: 
 

✓ Komisioni administroi dokumentacionin e ardhu nga Banka Kombëtare Tregëtare, me 

shkresën nr.*** prot, datë 22.01.202132, e cila konfirmon se Miranda Hitaj ka llogari page në 

monedhën lekë, për periudhën priill 2004 –dhjetor 2014, me të ardhura të realizuara në vlerën 

1 426 391(një milion e katërqint e njëzet e gjashtë mijë e treqint e nëntëdhjet një) lekë. 

 

✓ Komisioni administroi dokumentacionin e ardhur  nga Alpha Bank, me shkresën nr.*** prot, 

dt.12.01.202133, konfirmon se shtetase Miranda Hitaj, ka patur llogari bankare pranë kësaj 

banke të mbyllur më datë 08.08.2020, duke vënë në dispozicion informacionin nga data 

02.03.2009, llogari page monedha lekë. Nga analiza e kryer për periudhën nentor 2014 – 

shkurt 2019 në llogari, vlera e të ardhurave nga paga është 3 381 234 (tre milion e treqint e 

tetëdhjete një mijë e dyqint e tridhjet e katër ) lekë. 

 

31.4 Komisioni administroi Ekstraktin Historik të Regjistrit Tregtar Për të dhënat e Subjektit Tregtar 

“Person Fizik” Miranda Hitaj me  numur  identifikimi (NUIS) ***, data e regjistrimit 23.07.201034, 

fusha e veprimtarisë: Tregti me pakicë materiale të ndryshme dhe  çregjistruar me dt.12.04.2011. 

 

31.5 Subjekti i vlerësimit Indrit Hita, në përgjigje të e-mailit të datës 07.12.2021, lidhur  me  të ardhurat  

e  deklaruara nga ana e personit të lidhur znj.Miranda Hitaj (e ëma), ka paraqitur në  Protokollin  e  

Komisionit  të  Vlerësimit  të Jashtëm  shkresën e Drejtorisë Rajonale  Tatimore Vlorë (Sektori i 

Shërbimit Ndaj Tatimpaguesit)  me Nr.***,Prot. datë 29.12.202135, nga e  cila  rezulton  se : 

- Fitimi nga  aktiviteti  privat  i shtetases Miranda Hitaj ka qëne si më  poshtë: 

- Viti 2010 , fitimi 1 030 700 lekë. 

- Viti 2011, fitimi     883 500 lekë. 

- Fitimi  total         1  919 200 lekë. 

 

 
32 Shkresa nr.*** prot, datë 22.01.2021e BKT. 
33 shkresën nr.*** prot, dt.12.01.2021e Alpha  Bank. 
34 Ekstraktin Historik të Regjistrit Tregtar Për të dhënat e Subjektit Tregtar “Person Fizik” Miranda Hitaj me  numur  

identifikimi (NUIS) ***, data e regjistrimit 23.07.2010. 
35 Shkresa e Drejtorisë Rajonale  Tatimore Vlorë (Sektori i Shërbimit Ndaj Tatimpaguesit)  me Nr.***,Prot. datë 

29.12.2021. 
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Komisioni procedoi me analizën financiare për periudhën 01.01.1994 – 16.11.2020, nga ku rezultoi se 

gjithësej të ardhurat neto të përfituara nga paga dhe aktiviteti privat të znj.Miranda Hitaj janë në vlerën 

9 097 119 (nëntë milion e nëntëdhjet e shtatë mijë e njëqin e nentëmbedhjete )lekë. 

 

 

 

 

31.6  Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

2.Depozitë bankare në BKT.  
Vlera 1,600,000 (një milion e gjashteqint mijë) lekë 

Burimi i krijimit: 

-1 000 000 lekë shuma që më ka dhuruar djali, të ardhura prej misionit në Kabul, viti  2015. 

- 600 000 lekë janë pensioni i babait Pëllumb Manka që ndodhet në USA. 

Pjesa në zotërim është 65.5 %.  

 

Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

32.1 Komisioni konstaton se më datë 12.02.2018, është kryer transferimi i vlerës 1,000,000 ( 

njëmilion) lekë, nga shtetasit Indrit Hitaj  në vlerën 800 000 lekë dhe shtetasi D.D. në vlerën 200 000 

lekë në llogarin  e  nënës së subjerktit Miranda Hitaj, me objekt kthim borxhi.  

Më datë 21.02.2019 (periudhë e cila përkon me deklarimin e subjektit të vlerësimit) vlera e kësaj 

llogarie depozitë është në 1,648,290 (njëmilion e gjashtëqind e dyzet e tetë mijë e dyqind e 

nëntëdhjetë) lekë. 

 

32.2 Komisioni administroi edhe  statementin e BKT e  cila  konfirmon si më sipër. 

 

32.3 Komisioni administroi vërtetimin me Nr.*** prot. Dt.18.05.202136, lëshuar nga Instituti i 

Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Vlorë, Dega e Informatikës, me  të cilin konfirmohet se 

shtetësi Pëllumb Rexhep Manka i dtl.29.12.1932 ka përfituar pension pleqërie + Suplementar nga 

DRSSH Vlorë dhe  paguhej në qëndrën Arka Shtëpi.Për periudhën 1.08.2019-31.12.2020 ka përfituar 

shumën 720 960 lekë. 

 

32.4  Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se për këtë aset: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

3.Llogari Rrjedhëse Alpha Bank.  
Vlera 40,000 (dyzet mijë) lekë. 

Burimi i krijimit: 

Të ardhura nga paga si mësuese në shkollën 8 vjecare “24 Maj”, Vlorë. 

Pjesa në zotërim është 100%.  

 

 
36 Vërtetimi me Nr.*** prot. Dt.18.05.202136, lëshuar nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, Drejtoria Rajonale Vlorë. 
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Hetimi i kryer nga Komisioni  

 

33.1 Alpha Bank, me shkresën nr.*** prot, datë 12.01.202137, konfirmon se shtetase Miranda Hitaj ka 

patur llogari page në lekë pranë kësaj banke të mbyllur më datë 06.08.2020.  

 

33.2 Më datë 04.02.2019, vlera e kësaj llogarie është kredituar në vlerën 40,449 (dyzet mijë e katërqind 

e dyzet e nëntë) lekë, si e ardhur nga paga, nga punësimi.  

 

Në përfundim të hetimit Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit arrin në konkluzionin  se: 

✓ Përputhet deklarimi i personit të lidhur me dokmentacionin e dorëzuar dhe me  përgjigjet e 

institucioneve përkatëse. 

✓ Personi i lidhur  ka burime financiare të ligjëshme për krijimin e këtij aseti. 

 

 

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë  

 

34. Bazuar  në hetimin e kryer nga ana e  Komisionit, subjekti  i velerësimit dhe personat e lidhur me 

të , nuk kan krijuar pasuri  të  luajtshme  dhe të  palujtshme  pas datës 13.02.2019 , kur z. Indrit  Hitaj  

është punësuar  me  funksionin Specialist në Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtis së Figurës  dhe 

Monitorimit të Brendshëm në Drejtorinë e Përgjithëshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat.  

 

35. Të gjitha pasuritë që subjekti  dhe personat e lidhur me të që kan deklaruar në deklaratën “Vetting” 

të pasurisë, të dorëzuar në datë 21.02.2019, janë krijaur  para  fillimit të detyrës. 

 

Bazuar në pikën 1, të nenit 32, të ligjit nr.12.2018, i ndryshuar ku citohet: “Punonjësi deklaron çdo 

pasuri, të luajtshme apo të palujtshme, të fituar, poseduar, përdorur apo tjetërsuar që nga data e  

fillimit të marrëdhënjes së punës në institucionin përkatës, pavarësisht  datës së emrimit 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 marrëdhënjes së punës”. 

 

36. Siç u evidentua më sipër, Komisioni analizoi, vlerësoi dhe mori në konsideratë qëndrimin e 

subjektit të vlerësimit dhe personave të lidhur në harmoni me provat e administruara në dosje, duke 

pranuar dhe reflektuar të gjitha efektet e shpjegimeve bindëse dhe të bazuara në dokumentacion 

justifikues ligjor dhe në rezultatet financiare të viteve respektive. 

 

37. Në përfundim të hetimit, trupa vlerësuese konkludon se subjekti i vlerësimit ka arritur të shpjegojë  

bindshëm burimin e ligjshëm të pasurisë së saj, ka të ardhura financiare nga burime të ligjshme për 

të justifikuar pasuritë, nuk rezulton të ketë kryer fshehje pasurie, deklarim të rremë, si dhe nuk gjende 

 në kushtet e konfliktit të interesit. 

 

38. Për sa më sipër, trupa vlerësues gjykon se subjekti i vlerësimit, z.Indrit Hitaj, ka arritur një nivel 

të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas parashikimit të pikës 1, gërma “a”, e nenit 60, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

 
37 Shkresa nr.*** prot, datë 12.01.2021e  Alpha  Bank. 
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VI. KONTROLLI I FIGURËS  

 

39. Për kontrollin e figurës së subjektit të vlerësimit Komisioni kreu një hetim administrativ të 

thelluar, duke bashkëpunuar me institucionet ligjzbatuese, për të administruar informacionet që ato 

kanë për subjektin e vlerësimit dhe duke i krahasuar ato me deklarimet e subjektit të vlerësimit, me 

qëllim verifikimin e vërtetësisë dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin nëse është i 

përfshirë apo ka kontakte të papërshtatshme me personat e përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

40. Kontrolli i figurës për subjektin e vlerësimitIndrit Hitaj, është kryer bazuar në përcaktimet e nenit 

4, pika 1, gërma b dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara në ligjin nr.12/2018  “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.   

 

41. Procedura për kontrollin e figurës është kryer sipas përcaktimeve të nenit 36-37 për bashkëpunimin 

me institucionet publike dhe ato ligjzbatuese, informuese dhe verifikuese në vend dhe jashtë tij, 

verfikimit të informacioneve nga publiku në lidhje me aktivitetin apo veprimtarinë e punonjësit apo 

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

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

rënduese dhe lehtësuese, bazuar në ato që parashikohen në nenin 38-41 të ligjit.     

 

Nga Hetimi adinistrativ i kryer nga Komisioni rezulton se: 

 

42. Subjekti Indrit Hitaj në zbatim të nenit 36 pika 2 e ligjit nr. 12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe 

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, ka dorëzuar deklaratën për kontrollin e figurës 

në datën 21.02.2019, brenda afatit ligjor.   

 

43. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, me shkresën Nr.*** prot. Dt.26.01.202138 

konfirmon se shtetasi Indrit Xhelo Hitaj, është pajisur me Çertifikatë sigurie Personelit (CSP) të nivelit 

“Tepër sekret”, me datë lëshimi 22.09.2020, i vlefshëm deri në datën 21.069.2025. 

 

44. Institucion Ligjzbatues, me shkresën nr.***prot. e datës16/02/202139, konfirmon se pas 

verifikimeve të kryera për subjektin Indrit Hitaj, nuk disponon të dhëna për përfshirjen në veprimtari 

që cënojnë sigurinë kombëtare, apo aktivitete të kundraligjshme. 

45. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile me shkresë nr.***Prot., datë 18.02.202140, pas 

verifikimeve të kryera konfirmon të dhënat e subjektit të vlerësimit sipas Regjistrit Kombëtar të 

Gjendjes Civile të vitit 2010, të njëjta me atë që ka deklaruar vetë subjekti i vlerësimit në formularin 

e vetëdeklarimit. 

 

 
38 Shkresa nr.*** prot. dt.26.01.2021. 
39 Shkresa nr.***prot. datës16/02/2021. 
40 Shkresa nr.***Prot., datë 18.02.2021. 



20 |  
 

46. Ministria e Drejtesisë, Drejtoria Përgjithshme e Burgjeve, me shkresë nr.***, Prot., datë 

13.01.202141, informon Komisionin se në bazë të verifikimeve të kryera në regjistrin e gjendjes 

gjyqësore me të dhënat e dërguara për subjektet e vlerësimit pranë KJV, shtetasit Indrit Hitaj, Xhelo 

Hitaj dhe Miranda Hitaj, rezultojnë të padënuar. 

  

47. Prokuroria e Përgjithshme, Drejtoria Gjyqësore, nëpërmjet përgjigjeve nga prokuroritë pranë 

gjykatave të rretheve gjyqësore me shkresë nr.*** Prot., datë 24.03.202142, për verifikimin e pastërtisë 

së figurës së subjekteve të vlerësimit në KJV, ka informuar se nuk ka filluar proçedim penal apo të 

jetë regjistruar kallëzim apo procesim penal, në ngarkim të shtetasve Indrit Xhelo Hitaj, Xhelo Feti 

Hitaj dhe Miranda Pëllumb Hitaj. 

 

48. Avokati i Popullit me shkresë nr.*** Prot. datë 14.01.202143, pas verifikimeve të kryera konfirmon 

se për subjektin e vlerësimit Indrit Hitaj dhe personat e lidhur me të, nuk rezulton të ketë pasur ankesa 

të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht. 

 

49. Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave  me shkresë Nr.*** Prot. datë 

05.02.202144, pas verifikimeve të kryera konfirmon se për subjektin e vlerësimit Indrit Hitaj dhe 

personat e lidhur me të, nuk rezulton të ketë pasur transaksione të tjera nga  ato që janë deklaruar nga 

ana  e tyre. 

 

50. Drejtoria e Pergjithshme e Policisë së Shtetit me shkresë nr.*** Prot. datë 15.01.202145, referon të 

dhënat nga  sistemi TIMS, me  detaje levizjesh  nga  viti 2005 deri në vitin 2020,  ku  subjekti ka 

deklaruar vetem njërin  prej  udhetimeve ne Stamboll, i cili korespondon me të dhënat e  përcjella nga 

sistemi TIMS  referuar parashikimimeve të nenit 33/1/c te Ligjit 12/2018, i ndryshuar. 

 

51. Pas verifikimeve të kryera konfirmon se për subjektin e vlerësimit Indrit Hitaj, nuk rezulton të ketë 

pasur ankesa të trajtuara apo hetime administrative të nisura kryesisht. 

 

52. Pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, nuk janë paraqitur denoncime nga publiku ndaj 

subjektit të vlerësimit Indrit Hitaj, për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës 

në Policinë e Shtetit, sipas parashikimit ligjor të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

53. Në përputhje me nenin 38, pika 2 e ligjit 12/2018, të ndryshuar, subjekti iu nënshtrua testit 

psikologjik të personalitetit.  

 

Bazuar në Raportin e Vlerësimit Psikologjik, Nr.*** datë 17/01/2022 i depozituar në Komisionin e 

Jashtëm të Vlerësimit me Nr.*** Prot datë 17/01/202246 rezulton se: 

 

-Z. Hitaj paraqet funksionim të mirë ditor dhe tipare të një personaliteti të qëndrueshëm, të cilat bëjnë 

të mundur aktualisht arritje të kënaqshme në të gjitha fushat e jetës. 

 

 
41 Shkrea nr.***, Prot., datë 13.01.2021 
42 Shkresa nr.*** Prot., datë 24.03.2021. 
43 Shkresa nr.*** Prot. datë 14.01.2021. 
44 Shkresa nr.*** Prot. datë 05.02.2021 
45 Shkresa nr.*** Prot.  datë 05.02.2021 
46 Raport Vlerësimi Psikologjik, Nr.*** datë 17/01/2022 i depozituar në KJV me Nr.*** Prot datë 17/01/2022. 
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-Shfaq aftësi të mira në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale dhe aftësi të mira resiliente në tërësi. 

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figures, në përputhje me pikën 2, të nenit 42, të ligjit 

nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

54. Trupa e vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit,pasi shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar 

nga  subjekti i vlerësimit, deklaratën për kontrollin e figurës, informacionet  nga organet 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. 

  

55. Në përfundim të hetimit administrativ nuk u gjetën elementë që të vërtetojnë ekzistencën e 

kontakteve të papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të 

parashikuara në nenin 39, pika 4, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar, dhe nuk rezultoi që subjekti të ketë 

probleme të personalitetit që e pengojnë në ushtrimin e aktivitetit profesional.  

 

56. Për sa më lart, trupa vlerësuese konkludon se subjekti i vlerësimit, z. Indrit Hitaj, ka arritur një 

nivel të besueshëm në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të germës “b”, pika 1 e nenit 60, të ligjit 

nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

VII. VLERËSIMI I AFTËSIVE PROFESIONALE 

 

57. Vlerësimii aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit është kryer në përputhje me nenin 43, 

pikën3, të nenit 45, si dhe pikën 1, të nenit 46, të ligjit 12/2018, i ndryshuar, në ligjin nr.70/2014 “Për 

Shërbimin  për Çështjet e Brendshme  dhe Ankesat ne Ministrinë e Punëve të Brëndshme” si  dhe në 

Rregulloren  e Shërbimin  për Çështjet e Brendshme  dhe Ankesat, miratuar me VKM nr.829,datrë 

3.12.2014. 

 

Hetimi i kryer nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit 

 

58. Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional me date 21/02/2019 në 

funksionin Specialist në Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtis së Figurës  dhe Monitorimit të Brendshëm 

në Drejtorinë e Përgjithëshme të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat brënda afatit ligjor. 

 

59. Nga data 12.02.2019 deri më 01.03.2020 subjekti i vlerësimit, ka funksionin Specialist në 

Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm të SH.Ç.B.A-së. 

Subjekti ka lidhur kontratën individuale pune më dt. 12.02.2019, pa afat deri në përfundim të periudhës 

së provës ku dhe punëdhënësi vendos konfirmimin ose lirimin si punonjës i SHÇBA-së.  

 

60. Me Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm, Nr.***, datë 12.02.201947, Për Punonjësin në periudhë 

prove caktohet z. K. Ç, si punonjësi që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë në kohë prove të z. Indrit 

Hitaj.   

 

 
47 Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm, Nr.***, datë 12.02.2019. 
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Baza ligjore: nenin 3 gërma “a”, nenin 84, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, si dhe bazuar në nenin 82 të 

Rregullores së Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Nr. 829, datë 03.12.2014.  

 

61. Nga data 02.03.2020 subjekti i vlerësimit në KJV, për shkak të ndryshimeve strukturore, 

transferohet dhe caktohet në detyrë Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në Drejtorinë e 

Analizës dhe Kartotekës të SHÇBA-së. Kjo bëhet me Urdhërin Nr.***, datë 02.03.2020 48të Drejtorit 

të Përgjithshëm, “Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”.  

 

Baza ligjore: nenin 3 gërma “a”, nenin 85, pika 1 dhe 2, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, dhe 83 pika 1, 2, 3, 4 gërma 

(dh) të “Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, miratuar me Vendimin nr. 

829, datë 3.12.2014, Urdhërin e Ministrit të Brendshëm Nr.31, datë 30.01.2020 “Për miratimin e 

Strukturës dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”. Të drejtat 

administrative e financiare i fillojnë me datë 01.03.2020. 

 

 

A. ARSIMIMI 

 

62. Në lidhje me Vlerësimin e nivelit të arsimimi të subjektit të vlerësimit rezulton se:   

Subjekti i vlerësimit është diplomuar:   

- Viti 2017-2019, është diplomuar MSC, Marëdhëniet Ndërkombëtare. Universiteti Ismail 

Qemali Vlorë. 

- Viti 2013-2017 është diplomuar Bachelor për drejtësi. Universiteti Ismail Qemali Vlorë. 

- Vit 2012-2013, është diplomuar Master për Xhandarmëri në Ankara. 

- Viti 2008–2012, është diplomuar, Oficer për Xhandarmëri/Akademia e Forcave Tokësore 

Ankara. 

- Viti 2004-2008, është diplomuar në Liceun Ushtarak Kukeli Stamboll. 

 

63. Subjekti i vlerësimit është pajisur me çertifikata për kryerje kursesh, shkollime dhe 

trajnime brenda dhe jashtë vendit si më poshtë: 

- Kurs për hetimin e krimeve. Akademia e sigurisë SAUK. 

- Kurs për nënpunësin e inteligjencës. AISM Tiranë. 

 

64. Komisioni konstaton se në kuptim të ligjit nr.80/2015, “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin 

Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenit 124, pika 2 

subjekti i vlerësimit:  

Përmbush kriterin e nivelit arsimor për funksionin që ushtron subjekti. 

 

65. Ministria e Arsimit dhe Sportit, Komisioni i njohjes së diplomave me shkresën Nr.Regjistri 

1379, Tiranë, më datë 04.10.2013 vërteton njohjen e diplomës së z.Indrit Hitaj, lëshuar nga 

Akademia Ushtarake, Turqi, me program 4-vjeçar, në Inxhinieri e Sistemeve. Kjo diplomë 

njehsohet si Master Profesional në Republikën e Shqipërisë.  

 

 
48 Urdhëri Nr.***, datë 02.03.2020 . 
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Në nenin 44, pika 2 dhe 3 e ligjit 12/2018, përcaktohet se: “Periudha e vlerësimit për aftësitë 

profesionale, për efekt të këtij ligji, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën 

dhe/ose pozicionin që mban, por jo më shumë se 7 (shtatë) vjet”.   

 

B. PËRVOJA NE PUNË 

 

Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit, rezulton se është 

emëruar për herë të parë në SHÇBA më 15.02.2019 dhe ndër vite ka pasur këtë ecuri në karrierë:  

 

Nga hetimi administrativ, nga dokumentacioni i konstatuar në dosjen e dërguar nga Drejtoria e 

Burimeve Njerëzore, me nr.72/1 prot., datë 13.01.2021 u konfirmua se:  

 

66. Nga data 12.02.2019 deri më 01.03.2020 subjekti i vlerësimit, ka funksionin Specialist në 

Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm të SH.Ç.B.A-

së. Subjekti ka lidhur kontratë individuale pune më dt. 12.02.2019, pa afat deri në përfundim 

të periudhës së provës, ku dhe punëdhënësi vendos konfirmimin ose lirimin si punonjës i 

SHÇBA-së.  

 

67. Me Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm, Nr.***, datë 12.02.2019, Për Punonjësin në 

periudhë prove caktohet z.Kastriot Çako si punonjësi që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë 

në kohë prove të z. Indrit Hitaj.   

 

Baza ligjore: nenin 3 gërma “a”, nenin 84, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, si dhe bazuar në nenin 82 të 

Rregullores së Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat “ Nr. 829, datë 03.12.2014.  

 

68. Nga data 02.03.2020 subjekti i vlerësimit në KJV, për shkak të ndryshimeve strukturore, 

transferohet dhe caktohet në detyrë Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në 

Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës të SHÇBA-së. Kjo bëhet me Urdhërin Nr.***, datë 

02.03.2020  të Drejtorit të Përgjithshëm,“Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SHÇBA-së”.  

 

Baza ligjore: nenin 3 gërma “a”, nenin 85, pika 1 dhe 2, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, dhe 83 pika 1, 

2, 3, 4 gërma (dh) të “Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, 

miratuar me Vendimin nr. 829, datë 3.12.2014, Urdhërin e Ministrit të Brendshëm Nr.31, datë 

30.01.2020 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat”.  

Të drejtat administrative e financiare i fillojnë me datë 01.03.2020. 

C. TRAJNIME 

 

            Në dosjen e personelit dërguar nga Ministria e Brendshme konstatohen edhe fotokopje të 

           trajnimeve të zhvilluara dhe që lidhen me detyrën aktuale të z. Indrit Hitaj: 
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69. Prej datës 20.02.2017 – 20.03.2017, Z. Indrit Hitaj, ka përfunduar me sukses kursin “Për 

hetimin e krimit” të zhvilluar për oficerët e Policët Ushtarakë, në Akademinë e Sigurisë në 

Shqipëri. Në përfundim të tij subjektit i është dhënë një Certifikatë pjesëmarrjeje.  

 

70. Nga data 27.04.2015 – 29.05.2015, N/Toger Indrit Hitaj, ka përfunduar me sukses Kursin 

Bazë të Nëpunësit të Inteligjencës zhvilluar nga Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së 

Mbrojtjes, Ministria e Mbrojtjes, Republika e Shqipërisë.  

 

71. Nga hetimi administrativ konstatohet se në dosjen e personelit gjendet edhe Medalja për 

shërbime me NATO-n në lidhje me Misionin në  Afganistan gjatë periudhës 9 qershor 2015 

deri në 23 dhjetor 2015.   

 

▪ Fotokopje e certifikatës së sigurisë e kategorisë “C” – Tepër Sekret. 

▪ Vlerësim i përgjithshëm me 3 (tre) pikë për periudhën e provës. Niveli i vlerësimit me pikën 3 

(mirë) – do të thotë që punonjësi ka realizuar mirë objektivat dhe detyrat, ka treguar një sjellje 

dhe qëndrim profesional të kënaqshëm.  

 

        D. VLERËSIMI NË PUNË 

         72. Në formularin e vetëvlerësimit profesional subjekti ka  deklaruar se është vlerësuar si 

          më poshtë: 

Vlerësimi i aftësive individuale të punës, për periudhën e përcaktuar në nenin 44 të Ligjit të 

vlerësimit (Vlerësimi me pikë) 

 

Viti 2015   119 Pikë  

Viti 2016  119 Pikë 

Viti 2017   118 Pikë 

Viti 2018   118 Pikë 

 

E. ECURIA NË KARIERË  

 

73. Nga data 12.02.2019 deri më 01.03.2020 subjekti i vlerësimit, ka funksionin Specialist në 

Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshëm të SH.Ç.B.A-

së.Subjekti ka lidhur kontratë individuale pune më dt. 12.02.2019, pa afat deri në përfundim 

të periudhës së provës, ku dhe punëdhënësi vendos konfirmimin ose lirimin si punonjës i 

SHÇBA-së.  

 

74. Me Urdhërin e Drejtorit të Përgjithshëm,Nr.***, datë 12.02.2019, Për Punonjësin në periudhë 

prove caktohet z.K.Ç si punonjësi që mbikqyr dhe kontrollon veprimtarinë në kohë prove të z. 

Indrit Hitaj.   

 

Baza ligjore: nenin 3 gërma “a”, nenin 84, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, si dhe bazuar në nenin 82 të 

Rregullores së Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat Nr. 829, datë 03.12.2014.  
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75. Nga data 02.03.2020 subjekti i vlerësimit në KJV, për shkak të ndryshimeve strukturore, 

transferohet dhe caktohet në detyrë Specialist në Sektorin e Sigurisë së Personelit, në 

Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës të SHÇBA-së. Kjo bëhet me Urdhërin Nr.***, datë 

02.03.2020  të Drejtorit të Përgjithshëm,“Për transferimin dhe caktimin në detyrë të një 

punonjësi të SHÇBA-së”.  

 

Baza ligjore: nenin 3 gërma “a”, nenin 85, pika 1 dhe 2, të Ligjit Nr.70/2014, “Për Shërbimin 

për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, dhe 83 pika 1, 

2, 3, 4 gërma (dh) të “Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, 

miratuar me Vendimin nr. 829, datë 3.12.2014, Urdhërin e Ministrit të Brendshëm Nr.31, datë 

30.01.2020 “Për miratimin e Strukturës dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat”.  

Të drejtat administrative e financiare i fillojnë me datë 01.03.2020. 

 

Vlerësimi i tre dokumenteve të përgatitura nga subjekti i vlerësimit:   

 

76. Në bazë të nenit 44, pika 2 e ligjit nr. 12/2018, i ndryshuar, periudha e vlerësimit të aftësive 

profesionale, përfshin periudhën që nga data e emërimit të punonjësit në gradën dhe/ose 

pozicionin që mban, por jo më shumë se shtatë vjet. Bazuar në nenin 45 pika 2, e ligjit 

nr.12/2018, objekt i vlerësimit të aftësive profesionale janë dokumentat e përgatitura nga vetë 

punonjësi, sipas përcaktimit në këtë nen. 

 

Nga hetimi administrativ u konstatua se subjekti i vlerësimit ka marrë pjese dhe kontribuar në 

grupet e punës të deklaruara prej tij. Por në mbështetje të nenit 46, pika 2 e ligjit nr. 12/2018, 

indryshuar, trupa e vlerësimit i kërkoi subjektit të përzgjedhë dhe sjellë në KJV, për vlerësim 

tri dokumente zyrtare të përgatitura prej tij. 

 

Nga ana e Shërbimit Për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat me shkresën Nr. 153/1 Prot., datë  

18.11.2021 janë dërguar bashkëlidhur gjithsej 3 (tre) dokumenta zyrtare, të cilat për shkak të 

natyrës konfidenciale nuk po i paraqesim me detaje( dosja e administruar e subjektit të 

vlerësimit). 

- Shkresa  Nr.*** Prot. Dt.02.07.202149,  drejtuar Ministrit të Brendshëm . 

- Shkresa  Nr.***  Prot. Dt.22.04.202150,  drejtuar Drejtorit të  DSIK. 

- Shkresa  Nr.***  Prot. Dt.07.07.202151,  drejtuar Drejtorit të DSIK. 

 

Në të treja këto materiale vërehet se subjekti i vlerësimit ka aftësi për të përpiluar qartë akte 

formale sipas natyrës së kërkuar gjatë punës së tijë. Njeh dhe orienton saktë bazën ligjore dhe aktet 

juridike që rregullojne dhe organizojnë SHÇBA. Nxjerr konkluzione dhe propozon rekomandime 

të bazuara vetëm në prova dhe në ligj.  

 

Respektimit i rregullave të etikës:  

 

77. Nga verifikimi i dosjes së personelit ardhur nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore në Policinë e 

 
49 Shkresa  Nr.*** Prot. Dt.02.07.2021. 
50 Shkresa  Nr.***  Prot. Dt.22.04.2021. 
51 Shkresa  Nr.***  Prot. Dt.07.07.2021. 
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 Shtetit, u konstatua se subjekti ka patur vlerësim maksimal të punës së mirë, në përmbushjen 

cilësore të detyrave.  

F. ECURIA DISIPLINORE 

78. Ndaj subjektit të vlerësimit nuk është dhënë masë disiplinore dhe nuk ka filluar asnjë hetim 

disiplinor për shkelje në detyrë. 

 

      G. BASHKËPUNIMI I SUBJEKTIT GJATË PROCESIT TË VLERËSIMIT 

 

79. Gjatë të gjitha fazave të hetimit, trupa vlerësuese ka komunikuar me anë të postës elektronike 

me Subjektin e Vlerësimit, duke i bërë pyetje dhe ka kërkuar sqarime, me qëllim vlerësimin e 

të gjitha fakteve dhe rrethanave, si dhe krijimin e bindjes së brendshme. Trupa Vlerësuese 

konstaton se Subjekti ka qenë bashkëpunues gjatë të gjithë proçesit në përputhje me pikën 2 të 

neni 48 të ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

            Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 

 

80.  Në përfundim të vlerësimit të aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit, z. Indrit Hitaj, 

trupa vlerësuese konkludon se subjekti ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të 

përcaktuara për funksionin që mban, gjatë punës së saj respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, 

është bashkëpunuese dhe efektive në punë. 

 

81. Trupa vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, z.Indrit Hitaj, ka arritur një nivel të 

mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas parashikimit të germës “c”, pika 1 e 

nenit 60, të ligjit nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

 

                                   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, si dhe mori në shqyrtim të 

gjitha shpjegimet dhe provat e parashtruara nga subjekti i vlerësimit, konstaton se subjekti ka burime 

financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, ka nivel të besueshëm në kontrollin e figurës dhe 

nivel të mirë të aftësive profesionale për zbatimin e përshkrimeve të punës për funksionin që mban.  

 

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

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

nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të germës “a”, “b”, “c” të pikës 

1 të nenit 60, të ligjit nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së 

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

Brendshme", të ndryshuar,  

 

V E N D O S I: 
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1.Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, z.Indrit Hitaj, Specialist në Sektorin e Sigurisë së 

Personelit, në Drejtorinë e Analizës dhe Kartotekës  të SH.Ç.B.A-së. 

 

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

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

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

 

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

gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.  

 

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 20.01.2022.  

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

 

Marjeta Gjelaj 

 

Kryesues 

 

Nuhi Koldashi                                                                                                          Elton Muça 

                             

      Relator                                                                                                                     Anëtar 

              


