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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.137/232 Prot.                                Tiranë, më 15/3/2022 

      

                                                                     V E N D I M 

 Nr.63, datë 25.2.2022 

 

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

  KRYESUES :   Luljeta   QOKU  

            RELATORE:   Sonila    KADAREJA 

                                                         ANËTAR:         Ledian   RUSTA  

 

asistuar nga anëtarja e Sekretariatit Teknik, Suela Pashaj, më datë 25/02/2022, ora 09:30, në Tiranë, në 

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

që i përket:   

 

SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT: Enton Rodolf Radovani, datëlindja 26.02.1983, lindur dhe banues  

               në Tiranë,  me funksion, Specialist në Sektorin e Poligrafit në  

               Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/Periodik, në Drejtorinë e  

               Përgjithshme të SHÇBA, aktualisht  (Agjensia e Mbikqyrjes   

                                                          Policore (AMP), emëruar në këtë detyrë më datë 02/03/2020  

 

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);                                                          

 

Legjislacioni i posaçëm që ka normuar punën e Shërbimit për 

Çështjet e  Brendshme  dhe Ankesat në MB” dhe aktet nënligjore 

të tij; Ligji Nr.10002/2008;Ligji Nr.70/2014. 

       Ligji Nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative   

                                                             të  Republikës së Shqipërisë” (i ndryshuar);  

       Ligji Nr.49/2012 “Per Organizimin dhe Funksionimin   
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e Gjykatave Administrative dhe Gjykimin e Mosmarrëveshjeve  

Administrative” (i ndryshuar); 

Rregullorja e Brendshme e Komisionit të Jashtëm të  Vlerësimit, 

Rregullorja për Miratimin e Hapave Procedurialë të Unifikuar për 

Procesin e Vlerësimit. 

 

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

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

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

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

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i ndryshuar) (këtu e në vijim Ligji i Vlerësimit 

12/2018 (i ndryshuar). 

 

TRUPA E VLERËSIMIT TË KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT 

 

pasi dëgjoi gjetjet bazuar në arsyetimin ligjor si dhe rekomandimin e relatores së çështjes Sonila 

Kadareja, vlerësoi shpjegimet dhe dokumentacionin justifikues të subjektit të vlerësimit dhe analizoi 

provat shkresore të institucioneve publike dhe private, të administruara në vijim të rezultateve të 

hetimit; pasi dëgjoi subjektin e vlerësimit Enton Rodolf Radovani, i cili në seancë dëgjimore publike 

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

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

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

V Ë R E N 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

  

1. Në zbatim të përcaktimeve të neneve 2, 3 pika “17” dhe “18” dhe neneve 4 e 6 të Ligjit nr. 

12/2018 “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 

Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (i 

ndryshuar), shtetasi Enton R.Radovani është subjekt i vlerësimit kalimtar nga Komisioni i 

Jashtëm i Vlerësimit, për arsye të funksionit të saj “Specialist në Sektorin e Poligrafit Drejtoria e 

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

Brendshme dhe Ankesat” në Ministrinë e Brendshme.  

 

2. Në kohën e dorëzimit të deklaratës “Vetting”,  subjekti Enton R. Radovani mbante funksionin e 

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

SHÇBA. Në kohën e shortimit dhe daljen me vendim në seancë dëgjimore, subjekti Enton Rodolf 

Radovani mban funksionin e Specialist në Sektorin e Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik në Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 

Brendshme (sot Agjensia e Mbikqyrjes Policore (AMP).  
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3. Subjekti i vlerësimit, Enton R. Radovani, iu nënshtrua procedurave të vlerësimit duke u shortuar 

në shortin e zhvilluar në datën 16.11.2020, nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit në përputhje me 

nenin 5, pika 4 dhe pika 7, të ligjit të Vlerësimit Nr. 12/2018, (i ndryshuar) si dhe Rregulloren 

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

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

dokumentacionit të depozituar nga subjekti në zbatim të Ligjit 12/2018, (i ndryshuar),  konstatoi 

se subjekti ka paraqitur në datën 05.05.2018, konform ligjit dhe në afatin e përcaktuar në këtë 

ligj, të tre deklaratat që parashikon Ligji 12/2018, për kontrollin e pasurisë, kontrollin e figurës 

si dhe atë të vlerësimit të aftësive profesionale. 

 

4. Formulari i pasurisë ka Indeks Nr.75, viti 2018. Në zbatim të legjislacionit në fuqi mbi 

parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të interesit nga anëtarët e 

trupës së vlerësimit e përbërë nga Luljeta Qoku (Kryesuese), Sonila Kadareja (Relator) dhe 

Ledian Rusta (Anëtar). Trupa e vlerësimit në përputhje me Ligjin e vlerësimit 12/2018 (i 

ndryshuar) si edhe në bazë të Rregullores së Brendshme të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit 

(miratuar me Vendimin nr.17 datë 31.5.2019 “Për Hapat Procedurialë të Unifikuar gjatë 

Vlerësimit të Subjekteve nga Trupa e Vlerësimit”), me Vendimin Nr.17, datë 11.12.2020, 

vendosi fillimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Enton R.Radovani. 

 

5. Relatori i çështjes, nëpërmjet komunikimit elektronik zyrtar datë 14.12.2020 ka njoftuar 

subjektin e vlerësimit për fillimin e procesit të vlerësimit kalimtar dhe i është bërë e njohur 

përbërja e Trupës së Vlerësimit, duke i kërkuar subjektit të vlerësimit të deklarojë nëse është në 

kushtet e konfliktit të interesit me anëtarët e trupës së vlerësimit. 

 

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

21.12.2020, protokolluar me Nr.***/* Prot, pranë KJV, duke shprehur se nuk është në kushtet e 

konfliktit të interesit me asnjë nga anëtarët e trupës së vlerësimit. 

 

7. Relatori i çështjes në vijim ka ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3 të nenit 25, të 

Ligjit 12/2018 (i ndryshuar), duke kryer një hetim të plotë mbi tre kriteret e vlerësimit kalimtar. 

 

8. Procesi i vlerësimit kalimtar të punonjësve bazuar në nenin 4, të Ligjit të vlerësimit 12/2018, (i 

ndryshuar) ka për objekt: 

 

  a) vlerësimin e pasurisë;  

b) kontrollin e figurës;  

c) vlerësimin e aftësive profesionale. 

 

9. Për të realizuar procedurat e vlerësimit kalimtar të punonjësve, trupa e vlerësimit është bazuar në 

parimin e ligjshmërisë, të barazisë përpara ligjit dhe të proporcionalitetit, duke garantuar të 

drejtën e punonjësit për një proces të rregullt ligjor. 

 

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

Nr.12/2018 (i ndryshuar), Ligjin nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës 
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së Shqipërisë” (i ndryshuar), duke verifikuar dhe vlerësuar të gjitha faktet dhe rrethanat e 

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

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

   - Deklarata e Pasurisë, 

   - Deklarata për Kontrollin e Figurës,  

   - Formulari i Vetëvlerësimit Profesional; 

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

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

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

bashkëpunimin, gadishmërinë dhe sjelljen e subjektit gjatë procesit të vlerësimit. 

11. Hetimi administrativ konsistoi në verifikimin e vërtetësisë së deklarimeve në lidhje me gjendjen 

pasurore të deklaruar, verifikimin e burimit/eve të krijimit të të ardhurave dhe shpenzimeve të 

deklaruara si edhe në mjaftueshmërinë e mbulimit të pasurisë nga burimet të ligjshme financiare, 

evidentimin e ndonjë fshehjeje të mundshme të pasurive në pronësi apo në përdorim, evidentimin 

e ekzistencës së mundshme të deklarimit të rremë apo mosdeklarimit si edhe evidentimin e rasteve 

të konfliktit të interesit, vërtetësinë e deklarimeve për kontrollin e figurës, si edhe për vlerësimin 

e aftësive profesionale të Subjektit. 

12. Trupa e vlerësimit në datën 18.02.2022 pasi dëgjoi relatorin dhe pasi krijoi bindjen se provat e 

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

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

e nevojshme për përfundimin e hetimit kryesisht për subjektin e vlerësimit Enton R. Radovani, 

me Vendimin Nr.41, datë 18.02.2022, vendosi: 

❖ Të mbyllë hetimin kryesisht për subjektin e vlerësimit Enton R. Radovani, me funksion 

aktualisht Specialist në Sektorin e Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar/Periodik në SHÇBA, 

(sot Agjensia e Mbikqyrjes Policore (AMP); 

❖ Të njoftojë me rrugë elektronike zyrtare subjektin për: 

- Përfundimin e procedurave të hetimit kryesisht; 

- Rezultatet e hetimit të pasqyruara në relacionin paraprak për të tre komponentët e vlerësimit 

pasuror, kontrollit të figurës dhe atij profesional;  

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

marrë një kopje të tyre, me përjashtim kur subjektit i kufizohet kjo e drejtë në rastet e 

informacionit të klasifikuar “Sekret Shtetëror”. Dosja i vihet në dispozicion subjektit sipas neneve 

45-47 te Kodit të Procedurave Administrative, duke respektuar të drejtat e palëve sipas neneve 

35-40 të Kodit të Procedurave Administrative.  

- Të drejtën e subjektit për të kërkuar thirrjen e dëshmitarëve apo marrjen e çdo prove mbështetëse. 

Kjo kërkesë duhet të përmbajë të gjitha informacionet e nevojshme për identifikimin dhe 

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

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

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

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

vlerësimit të subjekteve nga Trupa e Vlerësimit.  
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12. Hetimi administrativ përfshiu edhe “personat e lidhur”, në kuptim të pikës 11 të nenit 3 dhe neni 

5 i Ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike”, si dhe pika 12 e nenit 3 të Ligjit të Vlerësimit nr.12/2018 (i ndryshuar). 

 

13. Në datën 23.02.2022, trupa e vlerësimit nëpërmjet kryesuesit të seancës, njoftoi subjektin e 

vlerësimit për mbajtjen e seancës dëgjimore në datën 24 shkurt e cila për arsye të disa aktiviteteve 

shtetërore në ambientet e Pallatit të Koncerteve , u spostua më datë 25 Shkurt 2022, ora 09:30, 

(Ish –Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

II. SEANCA DËGJIMORE  

 

14. Seanca dëgjimore për subjektin e vlerësimit Enton R. Radovani u zhvillua në përputhje me 

kërkesat e nenit 56, të Ligjit Nr. 12/2018, (i ndryshuar) si dhe Kodin e Procedurave 

Administrative.  

 

15. Subjekti i vlerësimit nuk kishte zgjedhur mbrojtës ligjor.  

 

16. Gjatë seancës dëgjimore, pas fjalës së relatorit, subjekti i vlerësimit parashtroi se ishte dakort me 

gjetjet dhe vlerësimet e Komisionit mbi procesin e vlerësimit në tërësi të kryer ndaj tij (të 

regjistruar në materialin audio në seancë dëgjimore). 

 

17. Në fund të seancës dëgjimore datë 25.02.2022, subjekti i vlerësimit Enton R.Radovani kërkoi 

konfirmimin në detyrë. Trupa e vlerësimit shpalli vendimin po në të njëjtën datë 25.02.2022 ora 

10:50, për subjektin e vlerësimit.  

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT  

 

18. Subjekti i vlerësimit Enton Radovani ka qenë bashkëpunues dhe korrekt gjatë gjithë procesit të 

vlerësimit në përputhje me pikën 2, të nenit 48, të Ligjit të Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar);  

 

19. Subjekti i vlerësimit në fazën e dorëzimit të tre deklaratave ka paraqitur dokumentacion shoqërues 

për të vërtetuar të dhënat e deklaruara.  

 

20. Gjatë fazës së hetimit administrativ si dhe gjatë komunikimit dhe pyetjeve të drejtuara nga relatori, 

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

vërtetësinë e deklarimeve për ligjshmërinë e burimit të krijimit të pasurive sipas rastit dhe 

rrethanave të tjera të çështjes.  

 

  IV – VLERËSIMI I PASURISË 

21. Vlerësimi i Pasurisë është kryer bazuar në dispozitat që normon neni 31-34 i Ligjit 12/2018  i 

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

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

punonjësin dhe për personat e lidhur me të. 

23. Procedurat e deklarimit të pasurisë kryhen sipas përcaktimeve të nenit 321 dhe 33 ndërsa vlerësimi 

i pasurisë nga trupa e vlerësimit kryhet sipas përcaktimeve të nenit 34 të Ligjit të Vlerësimit 

12/2018 bazuar në të cilin trupa e vlerësimit zhvillon një procedurë kontrolli, në përputhje me 

këtë ligj, si edhe në ligjin për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të 

personave të zgjedhur dhe nëpunësve të caktuar publikë, ligjin për parandalimin e konfliktit të 

interesave në ushtrimin e funksioneve publike, ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe 

financimit të terrorizmit, si dhe Kodin e Procedurave Administrative. 

 

24. Rezulton se subjekti nuk ka qenë subjekt deklarues i interesave privatë në ILDKPKI. 

 

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

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

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

korrespondencës të rregjistruar me numër 137, ka kërkuar të dhëna në institucionet bankare në 

vend, institucionet financiare dhe jofinanciare, ASHK dhe drejtoritë vendore të saj , ALUIZNI, 

DPSHTRR, QKB, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, DPPP, ISSH, Regjistrit noterial, 

FSHU(OSHË), Ujësjellës Kanalizime, kompanitë e komunikimit telefoniks fix etj. Gjithashtu 

KJV ka mbajtur në konsideratë deklarimet e vet subjektit gjatë pyetsorit për sqarime të tjera 

financiare për burim të ardhurash apo mbulim shpenzimesh për personat e lidhur dhe të tjerë të 

lidhur. 

 

26. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit (KJV) si organ i ngritur në zbatim të Ligjit të 12/2018 të 

vlerësimit kalimtar, ka për prioritet dhe bazë thelbësore plotësimin e drejtë si dhe pasqyrimin dhe 

hetimin e çdo të dhëne pasurore, financiare, detyrime e shpenzime që i rezultojnë subjektit që nga 

koha e marrjes së detyrës në strukturat e SHÇBA , ku me hyrjen  në fuqi të Ligjit 12/2018 (i 

ndryshuar) dhe sipas kohës së marrjes së detyrës si punonjës i SHÇBA bazuar në Ligjin 12/2018 

(i ndryshuar), respektivisht neni 6 pika (c) dhe neni 32 pika 1 e 2 e tij,  i lind  detyrimi ligjor për 

të deklaruar interesat e tij privatë dhe aktet ligjore lidhur me to. Deklarimi i pasurisë përfshin 

informacione në lidhje me pasuritë e subjektit dhe origjinën e tyre, një përshkrim të të ardhurave 

dhe detyrimeve të subjektit dhe një listë të personave të tjerë të lidhur. 

 

27. Subjekti i vlerësimit dhe personat e lidhur me të, ose persona të tjerë të lidhur (neni 3 pika 14 e 

ligjit 12/2018 i ndryshuar) të deklaruar në cilësinë e dhuruesit, huadhënësit ose huamarrësit, nëse 

                                                             
1 Neni 32 “Fillimi i procedurës për deklarimin e pasurisë” 1. 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 fi llon ditën e parë të marrëdhënies së 

punës. 

 



7 
 

konfirmojnë këto marrëdhënie, kanë detyrimin për të justifikuar ligjshmërinë e burimit të krijimit 

të pasurive. 

 

28. Pasuri të ligjshme për qëllimet e këtij ligji konsiderohen të ardhurat që janë deklaruar dhe për të 

cilat janë paguar detyrimet tatimore. 

 

29. Në kuptim të nenit 32 të Ligjit të Vlerësimit 12/2018 (i ndryshuar) por edhe referuar shtojcës 1 të 

formularit të pasurisë, KJV ka konsideruar si të rëndësishme për procesin e verifikimit të 

interesave privatë të subjektit edhe interesat privatë të personave të lidhur (prindërit brenda  

çertifikatës familjare 2018) me të cilët për shkak të raportit/lidhje të ngushtë familjare (prind-

fëmijë) ka patur marrëdhënie interesi (kontrata shitblerje, kontrata bashkëkredie, kontrata qiraje 

pasurish të paluajtëshme, pagesa shpenzimesh, llogari të përbashkët bankare etj). Verifikimi mbi 

ta është përqëndruar në burimin e ligjshëm të pasurive/të ardhurave të prindërve që janë pjesë e 

përbashkët edhe e subjektit të vlerësimit dhe të cilat gjatë periudhës së hetimit nga Komisioni, 

janë në posedim/përdorim/përfitim nga ana e subjektit.  

 

30. KJV për të përllogaritur analizën e raportit të ardhura -shpenzime- mundësi për kursim/ 

mjaftueshmërinë për krijimin e pasurive në pronësi, bashkëpronësi, përdorim etj, ka marrë në 

analizë interesat privatë dhe detyrimet e subjektit  duke u fokusuar jo vetëm në përkimin e datës 

së krijimit të aseteve të lidhur me marrëdhëniet e punësimit në Shërbim por dhe burimet e krijimit 

të tyre dhe personave të lidhur me të (sipas çertifikatës familjare Nr.****, datë 14/04/2018 (në 

përbërje të gjëndjes familjare me dy prindërit, dhe motrën) dhe më pas sipas ndryshimeve të 

përbërjes së gjëndjes familjare bazuar në aktin e gjëndjes civile. 

 

31. Metodologjia e përdorur në përgatitjen e analizës financiare bazohet në evidentimin e të ardhurave 

të ligjshme që kanë shërbyer për krijimin e pasurisë/ve dhe të konfirmuara nga organet publike 

dhe jo publike, si Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve (DPT), Instituti i Sigurimeve Shoqërore 

(ISSH), bankat e nivelit të dytë, ASHK, QKB, rregjistri noterial, DPSHTRR, Ujësjellës 

Kanalizime, FSHU group etj., si dhe dokumentacioni ligjor i depozituar nga Subjekti, sipas 

parimit të njohjes në momentin “arkëtim-pagesa”, ndërsa shpenzimet e konsumit për familje janë 

përllogaritur sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave (INSTAT). Për çdo transaksion të kryer 

në monedhë të huaj është proceduar me këmbimin në monedhën Lekë në datën e kryerjes së 

transaksionit, ose nënshkrimit të aktit noterial, referuar kursit të këmbimit në faqen zyrtare të 

Bankës së Shqipërisë. 

 

32. Mbledhja, përpunimi dhe administrimi i të dhënave të paraqitura në këtë vendim për subjektin e 

vlerësimit, u janë nënshtruar rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale, sipas legjislacionit 

në fuqi si dhe sigurimit të informacionit të klasifikuar sekret. 
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IV-A.DEKLARIM I PASURIVE NGA SUBJEKTI I VLERËSIMIT ENTON R. RADOVANI 

 

  Subjekti ka deklaruar:  

 

  1.Pasuri të paluajtëshme   

 

-Apartament me sipërfaqe 62.80 m2, Nr. Pasurie:*/***+*-**, Z.K. Nr. ***, adresë Rr. “****”,   

hyrja * , ap. **, volumi **, faqe **. Vlera 6.100.200 (gjashtëmilion e njëqind mijë e dyqind) lekë,  

Pjesë takuese  100% 
-Garazhd me sipërfaqe 16.60 m2, nr. pasurie */***/G**, ZK Nr.***, adresë Rr. “****”, hyrja *,  

Volumi **, fq.***. 

  Prona të përfituara me kontratë noteriale Nr.***Rep. dhe Nr. *** Kol, përpara noterit J. ZH. 

 

  Burimi i krijimit: 

 

1. Kredi datë 03/2010,  Banka “Intesa San Paulo” në vlerën  80,000(tetëdhjetë mijë) euro 

2. Të ardhura nga Biznesi si administrator i Aktivitetit me Adresë Rr. “****”, NIPT ******, viti  

2005 - 2010. 

 

Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 

 

 Kontratë Shitje Pasuri e Paluajtëshme Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 20/12/2013, përpiluar 

përpara noterit J. Zh. 

Pala Shitëse Shoqëria “*****”shpk, Pala Blerëse: Enton Radovani 

Shitësi është pronar i pasurisë prej 62,80m2 me nr.pasurie */**+*-** e ndodhur në ZK *** me 

adresë në Tirane, Rr. “****”, hyrja *, ap.***, regjistruar volumi **, fq.**. 

Garazh me sipërfaqe 16.60 m2 me nr.pasurie */**-G*, e ndodhur në ZK **** me adresë në 

Tirane, Rr. “****”, hyrja *,  regjistruar volumi **, fq.***, çmimi i shitjes së pasurive është 

likujduar plotësisht nga Blerësi përpara nënshkrimit të kësaj kontrate dhe jashtë zyrës noterisë, 

sipas marrëveshjeve të mëparshme që kanë patur palët dhe shitësi. 

Transferimi i titullit të pronesisë mbi pasuritë Apartament dhe Garazh nga Shitësi tek Bleresat 

dhe regjistrimi i truallit të pronesisë në emër të Blerësave pranë ZRPP, realizohet menjëherë me 

nënshkrimin e kësaj kontrate. 

 Bashkëlidhur kontratës2: 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI : 

Trupa kërkoi informacion ASHK, Regjistrit Noterial, FSHU/OSHË sh.a, Ujësjellës Kanalizime,   

si dhe ju drejtua vet subjektit. 

Nga përgjigjet e administruara dhe të analizuara nga trupa e KJV, rezultoi se : 

                                                             
2 Çertifikatë Nr.****, ZRPP Tiranë, ZK ***, Nr.Pasurie */***+*-**, Volumi **, faqe **, Adresa Tiranë, Rr. “****”, hyrja *, Apartamenti **, sipërfaqe 

totale 62.80m2 në pronësi të Shoqërisë “****”shpk,-Kartelë mbi të dhënat e pasurisë,-Plan Rilevimi Apartament A-**(*+*) Kati * teknik, sipërfaqe fizike 

62.80m2,-Çertifikatë Nr.****, ZRPP Tiranë, ZK ***, Nr.Pasurie */***-G11, Volumi **, Faqe ***, Adresa Tiranë, Rr. “*****”, hyrja *, Garazhd, në pronesi 

të Shoqërisë “*****” shpk., -Kartelë mbi të dhënat e paurisë-Plan Rilevimi, Post parkimi 11, kat parkimi -*, sip fizike 16.60m2,-Prokurë e Përgjithshme 

Nr.***/*** datë 24/09/2010, mbi delegimin e veprimeve të Administratorit të Shoqërisë “****” shpk., -Ekstrakt i thjesht i regjistrit Tregtar e Shoqërisë “**** 

shpk,-Dokumentet e identifikimit,-Çertifikatë Nr.****ZRPP Tiranë, ZK **** Nr.Pasurie */***+*-**, Volumi **, faqe **, Adresa Tiranë, Rr. “*****”, hyrja 

8, Apartamenti **, sipërfaqe totale 62.80m2 në pronësi të Enton Radovani me datë lëshimi 21/01/2014. 

-Çertifikatë Nr.*****, ZRPP Tiranë, ZK ****, Nr.Pasurie */****-G11, Volumi **, Faqe ***, Adresa Tiranë, Rr. “******”, hyrja *, Garazhd, në pronësi të 

Enton Radovani, me datë lëshimi 21/01/2014. 
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32.1.Nga përgjigjet e ardhura nga Agjencitë Shtetërore Vendore Kadastrale3, rezulton se nga 

verifikimet e kryera në dokumentacion që disponohet pranë këtyre zyrave Vendore të ASHK-së, 

nuk ka të regjistruar asnjë lloj pasurie të paluajtëshme në emër të shtetasit Enton Radovani dhe as 

për personat e lidhur me të. 

Per subjektin Enton Radovani, pas kërkimeve të kryera në Arkivën Drejtoria Vendore Tirana Jug, 

rezulton e rregjistruar pasuria apartament ZK 8180 dhe Garazh, ku janë përcjell të skanuara 

dokumentet: -Kontratë Shitje pasuri e paluajtëshme, datë 20/12/2013  

 

32.2.Nga Regjistri Noterial , konfirmohet Kontratë Shitje Pasuri e Paluajtëshme, datë 20/12/2013. 

 

32.3.Nga përgjigjia e FSHU/OSHË sh.a., dhe Ujësjellës Kanalizime vërtetohet qënia abonent me 

kontratë të lidhur furnizimi në kategorinë e konsumatorëve familjarë me detyrime të likujduara. 

Çertifikata  për Vërtetimin e Pronësisë që i përket pasurisë më lart cituar. 

 

32.4.Me pyetsorin nr.1 dërguar subjektit të vlerësimit, datë 28.12.2021, në pyetjen 2.2 të relatores: “A 

ka patur kontratë të mëparshme midis jush dhe palës shitëse ? Nëse po, bashkëlidhni cila ka qenë 

marrëveshja e mëparshme që citohet në kontratë?? Bashkëlidhni cdo praktikë që dispononi”: 

32.4.a. Në përgjigje subjekti ka bashkëlidhur Kontratën e Sipërmarrjes të datës 12.10.2009 të nënshkruar 

midis sipërmarrësit dhe porositësit të përfaqësuar nga Enton Radovani”. 

- Në këtë kontratë përcaktohet se : Sipërmarrësi me mjetet e veta dhe kundrejt çmimit të përcaktuar 

në këtë kontratë, i shet porositësit dy ambientet e banimit me sipërfaqe ndërtimi në total 173.8 

m2 dhe verandë 35,11m2, ku përfshihen edhe sipërfaqe në pjesën e përbashkët të shkallëve dhe 

pjesëve të tjera në bashkëpronësi, në objektin e ndërtuar në Rr."Ali Demi" Tiranë, dhe dy poste 

parkimi me nr.11 dhe 12 në katin e parë bodrum konkretisht me këto të dhëna: 

Çmimi në total 183 000(njëqind e tetëdhjetë e tre mijë) euro. Në këtë kontratë janë   

parashikuar  kushtet e pagesës: 

Kësti i parë është paguar me nënshkrimin e kontratës së sipërmarrjes në shumën 20 000(njëzetë 

mijë) euro. Porositësi do të paguajë këstin e dytë në shumën 80 000(tetëdhjetë mijë) euro; 

Porositësi do të paguajë këstin e fundit me marrjen në dorëzim të ambientit në shumën 83 

000(tetëdhjetë e tre mijë) euro. Pagesa do të kryhet nëpërmjet bankës në llogarinë Euro në Banka 

“Intesa San Paolo”, në llogarinë  e Sipermarrësit. 

32.5.Komisioni konkludon se bazuar në të dhënat e verifikuara nga institucionet publike 

shtetërore, deklarimi i subjektit është i saktë lidhur me apartamentin në pronësi të tij. 

 

BURIMI I TË ARDHURAVE PËR BLERJEN E APARTAMENTIT :  

 

32.6.Bazuar në deklarimet e subjektit, burimi i krijimit të pasurisë rrjedh nga : 

- Të ardhurat nga biznesi,  

- Kursime familjare,  

- Kredi në vlerën 80.000(tetëdhjetë mijë) euro: 

 

 

                                                             
3 Skrapar, Peqin, Korçe, Pukë, Tropoje, Librazhd, Dibër, Has, Kurbin, Shkodër, Bulqizë, Kukës, Malësi e Madhe, Lezhë, Elbasan, Berat, Krujë, Pogradec, 

Fier, Kamëz-Vorë, Gjirokastër, Gramsh, 



10 
 

 

 HETIMI I KOMISIONIT :  

 

32.7.Komisioni administroi informacion nga Banka “Intesa San Paolo”, ku rezultoi Kredi e disbursuar 

datë 29/03/20210, në vlerën 80,000(tetëdhejtë mijë) euro në llogari dyemërore (Enton dhe N. 

Radovani (nëna e subjektit). Kjo kredi rezulton e mbyllur në këtë Bankë më datë 29/6/2011. 

 

32.8.Nga akti noterial Kontratë Kredie datë 16.03.2010, -Kredidhënës Banka “Intesa San Paolo” sh.a. 

       -Kredimarrës Enton Radovani, Bashkëkredimarrës N. Radovani (nëna e subjektit) përcaktohet se : 

       “Palët kanë rënë dakort për lidhjen e kësaj kontrate dhe marrjen e një kredie në shumën     

        80.000(tetëdhjetë mijë) euro të cilat do të përdoren për blerje apartamenti. Kredia do të paguhet në   

       120 këste mujore, për një afat 10 vjeçar”. 

 

32.9.Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/***/* Prot., datë 19.03.2021,  nga Banka “Intesa San Paolo” 

sh.a. vihen  në dispozicion kopje të gjendjeve të llogarive për subjektin e vlerësimit dhe personave 

të lidhur me të. 

32.10. Sipas tabelës më poshtë nga ekstrakti bankar janë kryer këto lëvizje në momentin e disbursimit 

dhe fillimit të shlyerjes së saj: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data/Viti Emërtesa Cash Depozite euro 
Këstet në 

Euro 

26/03/2010 cash depozit R. Radovani shpenzime për Kredinë 4.000  

29/03/2010 hyrje e kredis(disbursim) 80.000  

27/04/2010 cash depozit Enton Radovani 5.380  

29/04/2010 Kesti  997,49 

31/05/2010 Kesti  997,49 

29/06/2010 Kesti  997,49 

29/07/2010 Kesti  997,49 

29/09/2010 Kesti  997,49 

29/10/2010 Kesti  997,49 

25/11/2010 cash depozit R. Radovani për kest kredie 1.000  

26/11/2010 kesti  997,49 

data/viti emërtesa Cash Depozite euro Këestet në Euro 

06/01/2011 Pagese kest kredi . Radovani 1.000  
06/01/2012 Kesti  875,49 

14/01/2011 pagese Kest Kredie 1.000  
31/01/2011 Kesti  997,49 

25/02/2011 cash depozit, R.Radovani 1.000  
28/02/2011 Kesti  997,49 

28/03/2011 cash depozit, R.Radovani 1.000  
29/03/2011 Kesti  732,03 

21/04/2011 cash depozit, R.Radovani 1.400  
21/04/2011 Kesti  268,60 

29/04/2011 Kesti  997,49 

30/05/2011 cash depozit, R.Radovani 1.000  
30/05/2011 Kesti  997,49 

29/06/2011 Kest Kredie N. Radovani 60.000  
29/06/2011 Kest Kredie N. Rdovani 16.600  
15/07/2011 Kesti  93 

Total  83.000 5.959,27 
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31.12. Për një hetim më të thelluar në lidhje më këtë kontratë Kredie, Komisionit i përcillet informacioni:  

-Për kredinë prej 80.000(tetëdhjetë mijë) euro shfaqja e kredisë me referencë  ******, Tabelë 

përmbledhëse si dhe levizjet e llogarisë *****  për periudhën 28.03.2010-30.3.2010 e cila përkon 

me disbursimin dhe kalimin e shumës së kredisë në llogarinë përkatëse.  

-Nga statement bankar dhe njoftimi që kryen Banka firmës ndërtuese “****” shpk., “Lajmërim 

Kreditimi”4, e cila ka llogari në Bankën ******, vërtetohet përmes komunikimit të bankës se 

është kryer veprimi i kalimit të shumës 80.000(tetëdhjetë mijë) euro nga llogaria N. dhe Enton 

Radovani në llogarinë e firmës, të përcaktuar në Kontratën e Sipërmarrjes, me përshkrimin 

“Pagesë për blerje apartamenti”.  

 

Komisioni konstaton se nga ky veprim rezulton e zbatuar detyrimi kontraktor në Kontratën e 

Sipërmarrjës Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 12/10/2009, lidhur midis Sipërmarrësit  “****” shpk 

dhe porositësit Enton Radovani, specifikisht kushteve të pagesës :“Pagesa do të kryhet nëpermjet 

bankës në llogarinë Euro, në Banka *****, nr. Llogarie **** të  Sipërmarrësit “****” shpk. 

32.11. Nga institucioni raportues financiar vërtetohet e raportuar kontrata e kredisë bankare dhe              

    vlera prej 80.000(tetëdhjetë mijë) euro. 

 

32.12. Komisioni në dokumentacionin e administruar nga përgjigjet e pyetsorit dt.28.12.2021,  si dhe   

   nga dokumentacioni bankar : pagesa bankare me përshkrim - njoftim kreditimi në llogarinë e  

përfaqësuesve të firmës së Sipërmarrjes  në Bankën Intesa San Paolo  ka arritur në 

provueshmërinë se janë kryer derdhje për shlyerje të blerjes së apartamenteve përkatësisht : 

 

- Shlyerja e këstit të parë, e përcaktuar si detyrim ne kontratën e sipërmarrjes, me njoftim kreditimi 

në llogarinë e sipërmarrësit ditën e nënshkrimit të kontratës së Sipërmarrjes 12.10.2009, në shumën 

20.0005(njëzetë mijë) euro.  

- Shlyerja e kestit të dytë, 80.000(tetëdhjetë mijë) euro dt. 29.03.2010 kësti i dytë (disbursim i kredisë 

shpjeguar më lart) 

- Shlyerja e e këstit të tretë në vlerën 50.000(pesëdhjetë mijë) euro, datë 11.1.2011 me përshkrimin 

blerje apartamenti:  kësti i tretë  

- Shlyerja e këstit të katert në vlerën 22.972(njëzetë e dy mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) euro 

dt.11.04.2011 me përshkrimin kësti i katërt (tërheqje nga llogaria bankare e R. Radovani (babai i 

subjektit ) me përshkrimin “Blerje apartamenti dhe transferim në Llogarinë e firmës Sipërmarrëse. 

 

32.13. Në vijim të pyetësorëve6 , subjekti ka dhënë shpjegime lidhur me burimet e këtyre    

   transaksioneve : 

 “Burimet e transaksioneve kanë qenë: 80.000(tetëdhjetë mijë) euro nga kredia e marrë, 50.000     

  (pesëdhjetë mijë) euro nga apartamenti i shitur me adresë rruga "Zhan D'Ark" pall 5/2 ap. 12   

  dhe pjesa tjetër kursime familjare”. 

 

                                                             
4 “Lajmërim Kreditimi”, Më datë 29/03/2010 hyrje në llogari shuma 80,000(tetëdhjetë mijë) euro( disbursim kredie) dhe po në këtë datë 29/03/2010 kryer 

veprimi “Internal Transfer” me Nr.reference  **** shuma 80,000(tetëdhjetë mijë) euro.-E dhëna me Nr.Reference *****, “Lajmerim Kreditimi”, ku  shtetasit 

******, *** dhe *****, janë njoftuar mbi kryerjen e veprimeve në llogarinë e tyre: Internal Transfer Numër Llogarie: ****** Datë 29-Mars 2010, Kaluar 

nga : AL*********** N. dhe Enton Radovani , Shumën 80,000(tetëdhjetë mijë) Euro. 
5 Njoftim kredititmi, Banka ******* , dt.12.10.2009, depozitim cash në shumën 20.000(njëzetë mijë) euro R. Radovani për Enton Radovani në llogarinë e 

përfaqësuesve të firmës Sipërmarrëse “******” shpk me përshkrim: “Blerje apartament”. 

 
6 Pyetësor dt.17.12.2021, 28.12.2021, 26.01.2022, dt 7.2.2022 , dt 9.2.2022, dt. 10.2.2022
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32.14. Komisioni ka administruar akte që provojnë vërtetësinë e deklarimeve/shpjegimeve të subjektit 

për pasurinë e paluajtëshme të shitur që ka shërbyer si burim dhe për kursimet familjare që rrjedhin 

nga bizneset e nënës dhe vet subjektit si dhe përfitimet e të ardhurave nga qera, paga etj. 

 

32.15-a Burimi prej 50.000 euro likuiduar si këst i tretë në llogarinë  e firmës sipërmarrëse vërtetohet   

  se rrjedh nga shitja e apartamentit ezkistues që kishin në pronësi prindërit e subjektit, shitur  

  sipas kontratës se shitblerjes datë 6 shtator 20107, kaluar shuma në llogari bankare të palës  

  shitëse, ( prindërit e subjektit ) depozituar nga shitësi ( babai i subjektit) dhe tërhequr cash e  

  gjithë shuma nga kjo llogari në datë 10/1/2011, datë e cila përkon me të njejtën datë të kryerjes  

së veprimit të likuidimit të këstit të tretë të firmës sipërmarrëse për porositjen e dy apartamenteve 

në Rrugën “Ali Demi” me përshkrimin likuidim kësti blerje apartamenti. 

 

32.15-b Lidhur me burimin për shlyerjen e kësteve të tjera ( kesti prej 20.000(njëzetë mijë) euro shlyer  

ditën e nënshkrimit të kontratës së porosisë dhe kësti tjetër prej 22.972(njëzetë e dy mijë e   

nëntëqind e shtatëdhjetë e dy) euro shlyer datë 11.4.2011,  Komisioni u bazua në analizën e të 

ardhurave dhe shpenzimeve të familjes për periudhën 1999-2009, periudhë para fillimit të 

punësimit të subjektit në SHÇBA dhe periudhën pas punësimit 2010-2020, duke përllogaritur 

kohën e krijimit të aseteve dhe mundësinë financiare te secilës pagesë të kryer, në rastin konkret 

të pagesës së Apartamenteve të blera (porositur dy apartamente në të njëjtin ndërtim, një në 

emër të subjektit dhe një në emër të babait dhe motrës së subjektit): 

 

 Të ardhurat e përfituara ndër vite të familjes (babai, nëna, subjekti dhe motra) rezultojnë 

kryesisht nga të ardhurat nga biznesi i vet Subjektit 2005-2010 ( bar-kafe )8, biznesi i nënës së 

subjektit 1996-20099 ( përgjigje të ardhura nga Drejtoria e Tatimeve për biznes stomatologe), të 

                                                             
7 Kontratë shitje apartamenti vënë në dispozicion nga subjekti, si dhe deklaruar dhe vënë në dispozicion nga babai dhe nëna e subjektit në deklaratën e 

personit të lidhur. 
8 1. Për subjektin Elton Radovani, sipas ekstraktit historik e të dhënave për subjektin, rezulton: 

-Enton Radovani ka qënë i regjistruar pranë regjistrit tregtar sipas vendimit Nr.**** të Gjykates së Rrethit Gjyqësor Tiranë, sipas formës ligjore “Person 

Fizik”, pajisur me NUIS (nipt) ******* fusha e veprimtarise “Bar-Kafe”, në adresën Rruga “*****”, Tiranë. Më datë 11/02/2010 rezulton se Enton Radovani 

ka kryer Aplikim për ç`regjistrim si person  fizik pranë QKB. 

Bashkëlidhur janë dokumentet, licenca e ushtrimit të aktivitetit, formularët e aplikeve, ekstrakt i thjesht dhe historik i biznesit, Shkresa nr.*****/* Prot. datë 

26/09/2011 e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve Drejtoria e Përpunimit Vlerësimit & Kontabilizimi të të ardhurave, ku evidentohet nga të dhënat se 

Subjekti Enton Radovani nuk ka detyrime. Rezulton se subjekti ka status “I çregjistruar” 

Me shkresën “Kthim Përgjigje” nr.***/*** Prot datë 07/02/2022, hyrje në Protokollin e KJV, nga ana e DPT, Drejtoria e Tatim Paguesve Biznes i Vogel , 

është përcjell Informacioni: 

Bashkëlidhur të ardhurat e deklaruara për periudhën 2005-2011 nga subjekti fizik Enton Radovani  me  NIPT *******  dhe rivlersime tatimore janë: 

Bashkëlidhur: Ekstrakti Historik i Subjektit me NIPT ****** me aktivitet Bar-Kafe, kaluar në status çregjistruar më datë 29/07/2011.-Të dhëna mbi llogaritjen 

e Taksës Vendore dhe Tatimit të Thjeshtuar të Fitimit të Subjektet Biznes i Vogel për vitin 2005, për të dhënat e subjektit Enton Radovani me NIPT ****** 

me aktivitet Bar-Kafe;-Tregues mbi të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2008 për subjektin tatimpagues Enton Radovani NIPT ******** me aktivitet Bar-

Kafe. 
9 Vërtetimin Nr.***/*** Prot., datë 28.06.2010 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tirane, ku nëna e tij N. Radovani ka patur të ardhura nga punësimi i saj privat 

si Person Fizik “Stomatologe”. 

Nga personi i autorizuar, pas kërkimeve në Regjistrin elektronik të Biznesit, është gjeneruar e dhëna për subjektin N.Radovani me këto të dhena: Numri Unik 

i identifikimit të subjektit (NUIS): *****; Emri i Subjektit: N. R.(Radovani); Forma Ligjore: Person Fizik; Data e Regjistrimit: 30/03/1996; Fusha e 

veprimtarise: Dentiste; Vendi i ushtrimit të aktivitetit: Bulevardi *****, Tirane; Statusi aktual: Çregjistruar .Nga të dhënat e historikut të subjektit, rezulton i 

regjistruar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë me Nr.*****, date 15/02/1996 ne Regjistrin Tregtar. Më datë 26/04/2010 me aplikimin Nr.CN-****-

**-** prane QKB, nga subjekti është aplikuar për të kryer rinovimin e Licencese(NIPTIT) lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, dega e Tatim 

Taksave të Rrethit Tiranë që i përket Subjektit N.Radoja e pajisur me NIPT *****, pajisjen me Çertifikatë Regjistrimi pranë Qëndrëse Kombëtare të 

Regjistrimit me të dhënat e subjektit. 

Më datë 19/08/2010 me aplikimin Nr.CN-****-**-**, subjekti ka plotësuar aplikuar pranë Regjistrit Tregtar për ç`regjistrim të personit fizik (plotësuar 

formulari përkatës më datë 24/06/2010). Me shkresën Nr.**/** prot, datë 23/08/2010 nga Drejtoria e Pëergjithshme e Taksave Vendore dhe Tarifave Vendore, 

Bashkia Tiranë, rezulton se për subjektin N. (R.) Radovani nuk ka detyrime të pa likujduara. 

 

Nga pyetësori nr.2, drejtuar subjektit, protokolluar me tonën Nr.137/222 Prot, datë 26.01.2022, në pyetjen 3.3: “Sqaroni për të ardhurat e biznesit të 

mamasë suaj N.Radovani, të përfituara ndër vite gjatë ushtrimit të profesionit si dentiste dhe ambientin ku e ka ushtruar këtë profesion, si dhe detyrimet që 

mund të ketë patur ( psh qera ambienti )” 



13 
 

ardhurat nga dhënia e ambienteve me qera në pronësi të familjes (një dyqan dhe dy apartamente 

në vitet 98-2004 të dyqanit dhe 2000-2010 të apartamenteve në pronësi të trashëguara nga familja 

në Rrugën “Pjetër Bogdani” ish Bllok)  të cilat vijojnë edhe aktualisht të dhëna me qera10. 

Në përgjigjet e subjektit si dhe nga përgjigjet e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 

dt.7.2.2022, Komisioni informohet se nga të dhënat në sistemin C@ts , arshivë dhe kontabilitet 

pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë  rezulton se:  

 

 Subjekti ka qenë person fizik me Nipt në datën 28.02.2005 me aktivitet Kafene  dhe Bar-Bufe 

(bashkëlidhur ekstrakti historik i printuar nga sistemi tatimor, kaluar me Status “I Çrregjistruar 

në datën 29.7.2011) .  

Të ardhurat e deklaruara për periudhën 2005-2010 nga subjekti person fizik dhe rivlerësimeve 

tatimore janë në vlerën mbi 5.000.000 lek të ardhura me një fitim mesatar prej 800.000 -900.000 

lek/vit. 

 Nga vërtetim i Drejtorisë Rajonale Tatimore dt. 28.6.2010, Komisioni administron të dhënën se 

nëna e subjektit ka patur të ardhura nga punësimi i saj në biznesin privat si stomatologe, 

rregjistruar person fizik që në vitin 1996 dhe ç`rregjistuar në vitin 2010. Në mbështetje të 

deklarimeve e pagesave për Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetsore dhe Tatimit mbi të ardhurat 

nga punësimi të dorëzuara nga subjekti, ka deklaruar Kontribute të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetsore për vitet 2005-2009. Komisioni duke mos patur të dhëna konkrete për të ardhurat e 

biznesit ndër vite,  ka marrë në përllogaritje vetëm të dhënat sipas korrespondencës mbi pagesat 

për efekt të kontributeve shoqërore dhe shëndetsore. 

 Në përgjigjet e pyetsorit dërguar subjektit lidhur me përfitimet nga qera ndër vite, subjekti është 

përgjigjur se familja e tij ka përfituar të ardhura nga dhënia me qera e dyqanit që prej viti 1998 -

2004 me 500(pesëqind) usd në muaj, më tej këtë dyqan e ka administruar vet për biznesin e tij me 

aktiviete “Bar –Kafene” dhe nga përfitimi i qerave 800(tetëqind) usd në muaj në vitet 2000-2010 

dhënë subjekteve të huaj.  

 Pas kërkimit nga ana e relatores që të provohet përfitimi i këtyre të ardhurave përmes 

dokumenteve ligjore (kontrata /akte noteriale) apo dokumente tatimore që vërtetojnë pagesat 

tatimore në burim për qeratë, në vijim të kërkimeve të tjera nga Komisioni, Subjekti në datë 

16.2.2022 , ka depozituar kontrata qeraje për vitet nga 1999 – 2009 dhe vërtetim nga një Agjensi 

Real Estate 11 për marrëdhëniet e qerave , kontratave të lidhura me shtetas të huaj dhe vlerave 

në valute të tyre vjetore. Kompania ka ushtruar aktivitetin në qytetin e Tiranës dhe konkretisht në 

zonën e ish-Bllokut. Nga viti 1999, konfirmon se Z.R.Radovani (babai i subjektit) ka 

bashkëpunuar me kompaninë duke sjell oferta për dhënien me qera të pronave të tij në adresën 

                                                             
Në përgjigje subjekti : “Mamaja ime, znj. N. Radovani ka ushtruar profesionin privat të dentistes nga viti 1994, kohë kur gjatë ndryshimit të legjislacionit 

përkatës së kohës kaloi nga shërbim shtetëror në shërbim privat. Fillimisht sa mbajmë mend vendodhja e klinikës ka qenë e vendosur në rrugën “*********” 

ambient pronë e saj dhe më pas ka qenë e vendosur në rrugën “********”, në brendësi të bllokut të pallateve pranë Klinikës së Specialiteteve Nr.2, Tiranë, 

por nuk kemi të administruar asnjë kontratë qeraje nga koha e mbylljes së aktivitetit.  

Me datë 26.01.2022 kam depozituar kërkesë pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore, Tiranë për vënien në dispozicion të xhiros, të ardhurave, detyrimeve si dhe 

fitimin e realizuar nga ushtrimi i aktivitetit të subjektit N.R.Radovani me NUIS *******”. 

 
10 Në përgjigjet e pyetsorit dërguar subjektit lidhur me përfitimet nga qera ndër vite, subjekti është përgjigjur se familja e tij ka përfituar të ardhura nga dhënia 

me qera e dyqanit që prej vitti 1998 -2004 me 500 usd në muaj, më tej këtë dyqan e ka administruar vet për biznesin e tij me aktiviete “Bar –Kafene” dhe nga 

përfitimi i qerave 800 usd në muaj në vitet 2000-2010 dhënë subjekteve të huaj .  
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rruga “Pjetër Bogdani”, për të cilat janë gjetur qiramarrës. Konkretisht është dhënë me qera 

banesa 3+1 me adresë rruga “Pjetër Bogdani” në shumën 800(tetëqind) usd, për disa vite, këto 

prona janë deklaruar nga personat e lidhur ( nëna e subjektit e cila nga deklarimet dhe aktet ligjore 

të vënë në dispozicion, dëshmon se është trashëgimtare ligjore e tyre).   

Komisioni, përtej kërkimeve dhe përgjigjeve të administruara,  ka kryqëzuar të dhënat e deklaruara, 

shpjegimet e subjektit, vërtetimet e kompanisë private, zotërimin e pasurive pronë të trashëguara dhe 

koha e shfrytëzimit të tyre, me statement bankare dhe periudhat e përfitimit.  

Nga vërtetimet bankare del e përputhur përfitimi i të ardhurave në vitet 1999-2009 pasi faktohet edhe 

me çeljen dhe derdhjen në llogari dhe hapje depozitë në vlerë valute( dollarë dhe euro ) nga dy 

prindërit e subjektit,  në shumat që rezultojnë nga qeratë periodike mujore dhe vjetore. Rezulton se 

përkojnë datat e çeljes së hershme të llogarisë me përfitimet e qerave dhe shumat periodike vjetore 

që kanë trend  vijues dhe rritës çdo vit. 

 

32.15. Subjekti është pyetur dhe ka dhënë shpjegime12 përse midis kontratave të lidhura pranë noter  

J.ZH ( ajo e porosisë e lidhur ne 2009 dhe dy kontrata përfundimtare të shitjes cituar më sipër lidhur 

në vitin 2013 , nuk ka përputhje të çmimit të blerjes ( porosisë ) me çmimin përfundimtar (me valutë 

lek dhe vlera të ndryshme dhe më të ulta se vlerat e porosisë në valutë euro në kontratën e porosisë 

në vitin 2009). 

 

32.16. Komisioni lidhur me konstatimin e tij për mospërputhshmërinë e çmimit të apartamenteve që 

rezulton midis çmimit të vendosur tërësor ( në m2 total :në dy apartamente dhe poste parkim në 

Kontratën e Sipërmarrjes së nënshkruar datë 12/10/2009) dhe dy kontratave përfundimtare të 

shitjeve viti 201313, por që rezultojnë të likuiduara sipas kushteve të kontratës së sipërmarrjes dhe 

jo me vlerën e çmimit të shitjes së përcaktuar në to, të cilat gjithsesi referojnë se çmimi i shitjes së 

apartamenteve është likuiduar plotësisht nga Blerësi përpara nënshkrimit të secilës nga këto dy 

kontrata dhe jashtë zyrës noterisë, sipas marrëveshjeve të mëparshme që kanë patur palët dhe shitësi, 

konkludon se : 
 

-Pas shpjegimeve të subjektit dhe akteve të vënë në dispozicion nga firma sipërmarrëse ku janë 

porositur dhe blerë apartamentet,  

-nga fakti se pranohet kjo mospërputhje për arsye gabimi në përllogaritje; 

-likuidimet e kësteve të blerjes së dy apartamenteve janë të provuara përmes transferimit të 

shumave monetare në llogarinë bankare të sipërmarrësit në shumat që përkojnë me çmimin e 

tërësor në m2 të kontratës së sipërmarrjes,  

                                                             
12 Ne përgjigje subjekti ka dhënë shpjegime se: “Kontrata e porosisë është lidhur me subjektin "****" shpk.,në kohën kur pallati sapo kishte marrë lejet 

përkatëse për fillimin e ndërtimit dhe kjo kontratë është lidhur për efekt porosie dhe saktësimi të pozicionimit të apartamenteve. Gjatë kohës së ndërtimit ka 

patur disa rinegocime me ndërtuesin sipas kërkesave të ndryshme reciproke, për efekt punimesh, përshtatje për mënyrën e jetesës në projektin e ndërtimit të 

brendshëm të apartamentit. Pas kërkesës së subjektit dt.5.5.2022 drejtuar Firmës “****”shpk, në lidhje me shpjegimin e situacionit financiar mbi punimet  e 

kryera,  në përgjigjet e administruara më datë 16.2.2022 nga ana e subjektit janë vënë në dispozicion shpjegime dhe Vërtetim nga Firma “****”shpk, që 

vërteton se : “Çështja e parë ka lidhje me kontratën e porosisë ku për shkak të strukturës arkivore të pallatit (i cili nga kati i * deri në katin e * pëson ngushtim 

në strukturë) pranë ballkonit tim krijohen disa hapësira të cilat de facto shfrytezohen nga mua në formën e verandës, por de jure janë pjesë të ambienteve të 

përbashkëta të pallatit. Në këtë mënyrë këto ambiente nuk mund të blihen nga ana ime dhe të rregjistrohen në hipotekë).  

Gjithashtu në kuadër të mospërputhjes së çmimeve i kam bërë kërkesë firmës “****”shpk, për sqarim dhe kthimin e përgjigjes po  ju a vë në dispozicion, e 

cila provon thëniet e mia  (referuar përgjigjeve të pyetsorit dt.9 dhe 10 shkurt 2022) mbi ekzistencen e lapsusit në kontratën e shitblerjes” : Vërtetim nga 

Firma Gener 2 që vërteton se : Enton Radovani ka likuiduar vlerën për njësitë Ap nr. 6 Ap.nr 7 kati i 5 , parkimi nr.11 dhe 12 , kati -1, me vlerën prej 180.000 

euro që eshte cmimi i ambioenteve te prenotuara në objektin tek Rruga Ali Demi. Cmimet e vendosura ne kontraten e shitjes nr. 14589 Rep, 4631 Kol, 

dt.20.12.2013 dhe Nr. 14590 Rep, 4632 Kol, dt.20.12.2013 ) të nënshkruara përpara noterit J.Zh  janë gabim në llogaritje. 
13 ref. kontratave ****, nr. rep.**** kol, dt.20.12.2013 dhe nr. **** rep., nr. *** kol, dt.20.12.2013 
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-burimet e këtyre shumave monetare janë të provuara ligjërisht dhe me mjaftueshmëri financiare 

të familjes së subjektit,  

-këto dy apartamente janë porositur nga subjekti në emër të familjes së tij përpara kohës së 

punësimit në shërbim,  

-në vijimësi të periudhës së shlyerjes së kësteve të blerjes së apartamenteve dhe kësteve të kredisë 

ndër vite, rezultojnë se ato në pjesën më të madhe të tyre shlyhen nga familjarët e tij, (kryesisht 

nëna, babai dhe motra të cilët justifikojnë ligjërisht mundësinë e shlyerjes së kësteve), 

 

Janë fakte dhe prova të mjaftueshme për të bindur komisionin se pasuria e vendosur në familje 

është e besueshme, me burime të ligjshme dhe se referuar parimit të propocionalitetit, subjekti së 

paku nuk mund të fajësohet për gabime materiale në aktin noterial dhe të pranuara nga pala 

shitëse. 

 
Analizë Financiare 1999-2009  

 

 

Vitet Instat 
Shpenzime 

sipas instat 

Te ardhura 

nga 

qirate/shitje 

shtepie 

Te 

ardhura 

nga 

Biznesi 

E.Radov

ani 

Te ardhurat 

nga paga E. 

Radovani 

Te 

ardhura

t nga 

Paga R. 

Radova

ni 

Te 

ardhurat 

nga paga 

N.Radov

ani 

Te 

ardhurat 

nga paga 

G.Radova

ni 

Shpenzime 

blerje 

apartament

e+ shlyerje 

kest kredie 

vjetor 

Shpenzim

e blerje 

automjete  

Total 

shpenzime+ 

INSTAT 

Total i te 

ardhurave 

Diference 

te ardhura 

minus 

shpenzime 

per cdo vit  

Progresive  

1999 

               

60.000     

                

240.000     

                            

826.140  
  

        

    

                   

240.000     

826.140 586.140 586.140 

2000 

            

108.000     

                

432.000     

                            

862.260  
  

        

    

                   

432.000     

862.260 430.260 1.016.400 

2001 

            

108.000     

                

432.000     

                        

2.238.288  
  

        

    

                   

432.000     

2.238.288 1.806.288 2.822.688 

2002 

               

93.864     

                

375.456     

                        

2.186.496  
  

        

    

                   

375.456     

               

2.186.496  

              

1.811.040  

                 

4.633.728  

2003 

               

93.864     

                

375.456     

                        

1.901.172  

  

        

    

                   

375.456     

               

1.901.172  

              

1.525.716  

                 

6.159.444  

2004 

               

93.864     

                

375.456     

                        

1.603.368  

  

        
        

2.055.600  

                

500.000  

              

2.931.056     

               

1.603.368  

-             

1.327.688  

                 

4.831.756  

2005 

            

109.557     

                

438.228     

                            

986.688               

750.000      

             

144.478        

                   

438.228     

               

1.881.166  

              

1.442.938  

                 

6.274.694  

2006 

            

109.557     

                

438.228     

                            

941.760  

             

800.000    

           

144.478  

             

153.924        

                   

438.228     

               

2.040.162  

              

1.601.934  

                 

7.876.628  

2007 

            

235.968     

                

943.872     

                            

868.128  

             

882.000  141.419 792.886 

             

157.680      

           

1.000.000  

              

1.943.872     

               

2.842.113  

                   

898.241  

                 

8.774.869  

2008 

            

136.620     

                

546.480     

                            

805.344  

        

1.032.00

0  395.812 798.706 

             

167.820        

                   

546.480     

               

3.199.682  

              

2.653.202  

              

11.428.071  

2009 

            

136.620     

                

546.480     

                            

911.808  

             

800.000  460.905,16 762.706 

             

188.280    

        

2.748.000    

              

3.294.480     

            

3.123.699     

-              

170.781     

           
11.257.290     

    
           
5.143.656     

                     
14.131.452  

        

4.264.00
0  

                 
998.135,92  

      

2.498.77
6  

             
812.182  

0 
        
4.803.600  

           
1.500.000  

           
11.447.256     22.704.546 11.257.290 
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Analizë Financiare 2010-2020 

 

                   

Vitet Instat 

Shpenzime 

sipas 

instat 

Te ardhurat 

nga 

Paga 

E.Radovani 

Te ardhurat 

nga 

Paga 

R.Radovani 

Te ardhurat 

nga 

Paga 

N.Radovani 

Te ardhurat 

nga Paga + 

shitje 

automjeti 

G.Radovani 

Total i te 

ardhurave 

nga 

pagat 

Te ardhura 

nga shitje 

apartamenti 

Te ardhura 

nga 

Qirate 

Shpenzime 

udhetime 

/OSHË/UKT 

/Tel/        

Internet 

Shpenzime 

blerje 

apartamente 

+    keste 

+shpenzime 

familjare 

Shpenzime 

blerje 

automjete 

Kredite 

Shlyerjet 

e kesteve 

vjetor te 

kredive 

 

Total 

Shpenzime 

+ 

INSTAT 

Total te ardhurat 

(paga+shitje 

+blerje+qira) 

Diference te ardhura 

minus shpenzime 

per cdo vit 

Progresive 

2010 

               

136.620  

                   

546.480  

                            

535.015  
             826.236  

                         

311.739  
          1.672.990              

6.850.500          2.139.132        

           

11.136.000  

                     

958.608  

                 

1.505.088     
                     

10.662.622                     9.157.534     20.414.824 

2011 

               

136.620  

                   

546.480  

                            

715.475  
             845.784  

                         

509.371  
           267.530          2.338.160    

             753.138    

              

10.012.916    

           

11.020.620  

                 

1.642.256  

              

12.201.652     
                        

3.091.298     -               9.110.355     11.304.469 

2012 
               
141.024  

                   
564.096  

                            

715.475  
             868.140  

                         

541.490  
           714.103          2.839.208  

               749.898          
                 
1.490.405  

                 

2.054.501     
                        
3.589.106                     1.534.604     12.839.073 

2013 
               
141.024  

                   
564.096  

                            

711.160  
             385.783  

                         

550.751  
           695.942          2.343.636                 699.550  

  
                 
1.070.444      

                     
936.888  

                    

2.571.428  
                        
3.043.186                          471.759     13.310.832 

2014 

               

219.998  

                   

879.992  

                            
851.192               364.129  

                         
585.437  

      1.180.869          2.981.627                 757.674  
        

                     

786.502  

                 
1.666.494     

                        

3.739.301                     2.072.807     15.383.639 

2015 

               

224.276  

                   

897.104  

                            

880.317               369.675  

                            

92.326  
           885.141          2.227.459    

             600.000  

                   

59.727      

              

4.215.614  

                 

4.638.493  

                    

5.595.324  
                        

2.827.459     -               2.767.864     12.615.774 

2016 

               

235.092  

                   

940.368  

                            

443.927  
                           

133.504  
           975.289          1.552.720    

             960.000  

                

218.459    

                   

832.380    

                     

805.299  

                 

2.796.506     
                        

2.512.720     -                   283.786     12.331.989 

2017 
               
235.926  

                   
943.704  

                            

790.004               388.590  
                         
178.706  

           883.672          2.240.972    
             960.000  

                
160.231    

               
2.107.194    

                     
803.216  

                    

4.014.345  
                        
3.200.972     -                   813.374     11.518.615 

2018 

               

235.926  

                   

707.778  

                            

996.559               397.760  

                         

357.808  
           705.090          2.457.217    

             960.000  

                

120.000        

                     

764.821  

                    

1.592.599  
                        

3.417.217                     1.824.618     13.343.233 

2019 

               

235.926  

                   

707.778  

                            
803.560               409.335  

                         

251.370  
          1.464.265    

             960.000          

                 

1.378.160  

                 
2.085.938     

                        

2.424.265                          338.326     13.681.559 

2020 

               

235.926  

                   

707.778  

                            

927.526               440.357  

                         

262.457  
          1.630.340    

             960.000          

                        

63.343  

                     

771.121     
                        

2.590.340                     1.819.220     15.500.779 

Shk-21 

               

235.926  

                   

353.889  

                            

142.178  
             388.590  

                            

43.152  

               573.920    

             160.000            

                     

353.889     
                            

733.920                          380.031     15.880.811 

    
              

8.359.543  

                        

8.512.388  5.684.379 3.818.111       6.307.636       24.322.514  

            

6.850.500       10.659.392          558.417,00  

              

11.083.360  

               

2.939.574    

              

14.267.992  

                 

37.208.885  

                        

41.832.406                  4.623.521       
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PASURI E LUAJTSHME Nr.1:  

 

Subjekti ka deklaruar : 

 Makine tip BMË (F10) me targë AA***TG, prodhim i vitit 2013 blerë më datë  22.11.2017 në 

Gjermani. 

 Burimi i krijimit: Kursime familjare, Vërtetuar me tërheqje të hollash nga Banka 

******* 

 Vlera e blerjes 16,000 (gjashtëmbëdhjetë mijë) Euro, pjesë takuese100% 

 

33. Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 

 

 Statement Bankar llogari në emër të R. ose N.Radovani monedha Euro, lëshuar nga Banka ****** 

për veprimet e kryera nga data 1 Tetor 2017. 

 Statement Bankar llogari në emër të N. Radovani monedha Euro, lëshuar nga Banka ***** për 

veprimet e kryera nga data 1 Tetor 2017. 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI   

 

Trupa kërkoi informacion pranë DPSHTRR dhe Regjistrit Noterial 

Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve Motorrike me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr. ***/** Prot, 

datë 09/03/2021, hyrje në protokollin e KJV, dërgohet informacion, se pas kërkimeve në sistemin 

elektronik kanë rezultuar të dhënat: 

 

Enton Radovanin ka në pronësi mjetin me targë AA***TG, bashkëlidhur dokumentet14: 

 

33.1.Nga Regjistri Noterial: 
 

 Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/*** Prot., datë 27.01.2022, hyrje në protokollin e KJV, 

nga Noteri L. D është bërë me dije se: 

Në rekuiziten Nr.Rep., ***, *** dhe ***, datë 22/12/2017 rezultojnë se pranë kësaj zyre janë 

kryer veprimet e kërkuara nga Enton Radovani për përkthimin e akteve e konkretisht:  

-Faturë blerje dhe Leje Qarkullimi pjesa I-rë dhe pjesa e II-të të mjetit me targa të huaja D***E 

nga Republika Federale Gjermane. 

 

33.2.Hetimi nga Komisioni për burimin e Krijimit të pasurisë së luajtëshme: 

 

                                                             
14 Faturë shitje, datë 22.11.2017 Mill Automobile Gjermani, në gjuhen Gjermane dhe e përkthyer në gjuhën shqipe, sipas Vërtetimit Nr.**** Rep., datë 

22/12/2017 të Noterit L.D; 

-Blerësi Enton Radovani, blen mjetin BMË 530d Limuzine, nr.shasise Ë*********, në shumën 13.500 (trembëdhjetë mijë e pesëqind) euro; 

-Deklaratë Doganore  datë 27/11/2017 

-Shpenzim doganor 371.174(treqind e shtatëdhjetë e një mijë e njëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë 

-Leje Qarkullimi rrugor dhe të dhënat lidhur me të Kartela Nr.TR******* 

-Çertifikatë Kontrolli Fizik, datë 24.01.2018 

-Leje Qarkullimi datë 29.05.2013 në gjuhën Gjermane dhe e përkthyer në gjuhën shqipe, sipas Vërtetimit Nr.**** Rep., datë 22/12/2017 të Noterit L. D. 

-Dokument Identifkimi (pasaportë) E.Radovani. 
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Bazuar në deklaratën e subjektit, Komisioni verifikoi aktet DPSHTRR, me veprimet bankare të 

tërheqjes së shumave monetare nga dy llogaritë bankare të prindërve në datën 20 nëntor 2017 në 

vlerat 12.000 euro dhe 5000 euro. Këto data përkojnë me datat e udhëtimit të subjektit në shtetin 

Gjerman ku ka udhëtuar me qëllim blerjen e automjetit (nga sistemi Tims rezulton se subjekti ka 

udhëtuar në datën 22 nëntor 2017, dy ditë pas tërheqjes së parave në bankë) dhe rihyrje ne shtetin 

Shqiptar përmës pikës kufitare Murriqan në datë 25 Nëntor 2017, me automjetin me targë D **** 

E .Sipas akteve të të DPSHTRR ( praktika e blerjes së mjetit ) dhe akti noterial (vërtetim përkthimi 

Nr.****, ****,**** dt. 22.12.2017) në emër të Enton Radovanit faturë blerje dhe leje qarkullimi 

Pjesa e I dhe e II të mjetit me targa të huaja D ***E nga Republika Federale Gjermane.  

 

Sa më sipër, Komisioni konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë për pasurinë e luajtshme 

automjet me targa AA *** TG ( D *** E) pasi përputhen të provuara faktet dhe burimi i krijimit 

të ligjshëm të saj  (referoju tabelës financiare 2010-2021) 

Sa më sipër, Komisioni konkludon se subjekti ka bërë deklarim të saktë për pasurinë e luajtëshme 

automjet me targa AA *** TG ( D *** E) pasi përputhen të provuara faktet dhe burimi i krijimit 

të ligjshëm të saj  (referoju tabeles financiare 2010-2021) 

 

 

PASURI E LUAJTËSHME nr.2:  

 

Makine tip BMË (E60) me targë TR****P, prodhim i vitit 2003 blerë vitin 2007. 

 Burimi i Krijimit: Të ardhura nga Biznesi si administrator, i aktivitetit në Adresën Rr. 

“*******”,  NIPT *****, Viti 2005 - 2010. 

 Vlera e blerjes: Vlera 1.000.000(një milion) lekë, pjesë takuese 100% 

 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI 

  

Trupa kërkoi informacion pranë DPSHTRR, Regjistrit Noterial,  si dhe ju drejtua vet subjektit. 

34. Nga Drejtoria e Regjistrimit të Mjeteve Motorrike me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr. ***/*** Prot, 

datë 09/03/2021, dërgohet informacion, se pas kërkimeve në sistemin elektronik kanë rezultuar të 

dhënat: 

Enton Radovani ka patur në pronësi mjetin me targë TR *** P, bashkëlidhur dokumentet15: 

 

Burimi i krijimit : Komisioni konstaton se nga tabela e të ardhura – shpenzime rezulton se subjekti 

ka patur mjaftueshmëri financiare për të përballuar blerjen e automjetit në vitin 2007  ( referoju tabelës 

financiare 1999-2009 më sipër).  

 

 

VI-B DEKLARIMI I TË ARDHURAVE :  

 

35. Subjekti ka deklaruar: 

                                                             
15 -Çertifikate personale Nr.******, datë 19/09/2007 e E.Radovani;-Çertifikatë e Kontrollit fizik të mjetit Nr. serie *****, kryer më datë 12/12/2007; 

-Deklaratë Doganore, Dokument Hyrje leje qarkullimi provizor për mjetin BMË, data e hyrjes 15/09/2007;-Çertifikate Proneseie (në gjuhën Italiane) 

Nr.**/A*****E, mjeti në pronësi të shtetasit  M. F, Shtetas Italian, dokumenti përkthyer  në gjuhën shqipe, sipas vërtetimit Nr.**** Rep., datë 12/12/2007 të 

Noterit  F.L. -Leje Qrkullimit të Automjetit -Blerësi: Enton Radovani, lindur 26.02.1983, banues në Tiranë, blen automjetin me 11.09.2007 në vlerë 

5000(pesëmijë) euro+ paguar zhdoganimi më 19/11/2007 në total ka shpenzuar në shumën 8,750(tetëmijë e shtatëqind  e pesëdhjetë) euro. 
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-Të ardhura nga funksioni specialist pranë Drejtorisë se Inspektimit të SHKB-së nga data   

01.12.2010 - 04.12.2014; 

- Të ardhura nga funksioni Specialist pranë Sektorit të SHÇBA Dibër, nga data  04.12.2014-  

04.03.2015, shuma: 175,055(njëqind e shtatëdhjetë e pesëmijë e pesëdhjetë e pesë) lekë; 

-Të ardhura nga funksioni Specialist pranë Sektorit të SHÇBA Shkodër, nga data  01.03.2015 - 

14.09.2015, shuma: 427,677(katërqind e njëzetë e shatë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e 

shtatë)lekë; 

-Të ardhura nga funksioni specialist pranë Drejtorisë së Inspektimit dhe Ankesave të  SHÇBA datë  

14.09.2015 – aktualisht Shuma: 6,023,468( gjashtëmilion e njëzetë e tre mijë e katërqind e 

gjashtëdhjetë e tetë) lekë 

 

Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 
 

Statement Bankar Llogari në emër të Enton Radovani, llogari rrjedhëse monedha Lekë, lëshuar nga 

*****Bank më datë 30/04/2018 që i përket periudhës 31/12/2010 deri më 28/03/2018. 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI  

 

36.Komisioni kërkoi informacion pranë bankave të nivelit të dytë nga ku : 

 

Enton Radovani disponon llogaritë: 

-Llogari page me Nr.*****, monedha Lekë; 

-Llogari tërheqje Master Card me Nr.*****, monedha Euro 

-Llogari me Nr.******, monedha Euro. 

-Llogari dy emërore në emër të Enton Radovani dhe N. Radovani, e cila ka patur Numër Personal 

*****, aktualisht llogaria është e mbyllur. 

 

Komisioni ka administruar të dhëna bankare mbi llogaritë rrjedhëse në dy banka përkatësisht paga kaluar 

në dy banka të ndryshme në periudha të ndryshme kohe 

 

Sipas të dhënave të ekstraktit bankar subjektit në llogarinë bankare i akreditohet pagë duke filluar nga 

data 22.10.2007 – 3/12/2010 (i punësuar në Institucionin e Paraburgimit Nr. 313 deri më 12/2010 kur 

fillon punë në SHÇBA) ku rezulton  pagamarrës në IEVP “Jordan Misja”, Mjek Stomatolog me përfitim 

të ardhurash nga paga gjithsej 1.472.549 lek 

 

Sipas të dhënave të ekstraktit bankar subjektit në llogarinë bankare i akreditohet paga që nga data 

06/01/2011- e në vijim, periudhë në të cilën ka përfituar të ardhura për periudhën e punësimit pranë 

SHÇBA gjithsej: 7.973.665 lek paga, 523.000 lek dieta, 638.640 lek veshje. 

 

37.Te ardhura të tjera:  

Llogari rrjedhëse monedha Euro Banka ******** 39 

Nga ekstrakti i bankës rezulton se ne llogarinë monedha euro transferohen shumat: 

 

Për vitin 2010 : 5400 euro = të ardhura nga qera mujore 450 dollarë  

Për vitin 2011 : 5400 euro = të ardhura nga qera mujore 450 dollarë  
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IV.C  SHPENZIME DHE DETYRIME  

 

 Subjekti ka deklaruar shpenzime: 

 

 Shpenzime për energji elektrike, ujë, internet , tel , per  periudhën Mars 2017-Mars 2018 

 Ne total 120.000 lek  

 Shpenzimet për Udhëtime, subjekti ka deklaruar tre vitet e fundit nga koha e deklarimit: ku 

rezultojnë shpenzime për secilin udhëtim në Gjermani, në Mal te Zi, Greqi, Bruksel, Kuba , 

Prishtinë, Itali në total = 3210(tremijë e dyqind e dhjetë) euro, me kursin e këmbimit  

438.417(katërqind e tridhjetë e tetë mijë e katërqind e shtatëmbëdhjetë) leke 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI 

 

Trupa Vleresuese kërkoi shpjegime nga subjekti për udhëtimet si dhe mori informacion pranë Drejtorisë 

së Përgjithshme të Policisë së Shtetit e cila në datë 09.03.2021, ka përcjellë infomacion të detajuar mbi 

hyrje-dalje nga territori shqiptar, pikën e kalimit kufitar, automjetin, linjën e përdorur si dhe çdo të dhënë 

tjetër të regjistruar në modulet e TIMS, (e dhëna është përcjell bashkëlidhur shkresës dhe verifikuar në 

pjesën e kontrollit të figurës). 

Nga të dhenat e udhëtimeve dhe shpenzimet e kryera, në raportin të ardhura - shpenzime në tabelën 2 

financiare 2010-2020 rezulton se subjekti ka patur mundësi për të përballuar shpenzimet e udhëtimeve 

dhe kostot e qëndrimit në vendet përkatëse për vitet 2015-2017.   

 

IV.D DETYRIME:  

38. Subjekti në deklaratën Veting ka deklaruar se ka detyrime kredi (shtjelluar të pasuria për blerjen 

e apartamentit si burim) 

 

39. Kjo kredi sipas deklarimeve të subjektit në deklaratën veting dhe më tej në shpjegimet e tij gjatë 

fazës së hetimit, është transferuar në dy kredi16 të tjera në banka të ndryshme për arsye të përfitimit 

nga norma më e ulët e interesit. 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI : 
 

 

40. Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.**/***/* Prot., datë 19/03/2021, protokolluar me tonën 

Nr.***/** Prot., datë 29/03/2021, nga Banka ***** vihen në dispozicion kopje të gjendjeve të 

llogarive për subjektin e vlerësimit dhe personave të lidhur me të. 

Nga të dhënat e gjendjes së llogarive, evidentohet se më datë 29.03.2010 është kryer disbursimi i 

kredisë në shumën 80,000(tetëdhjetë mijë) euro në llogarinë dyemërore N. dhe Enton Radovani. 

Rezulton se kredia është mbyllur më 29.06.2011 (të dhënat e detajuara thënë më sipër). 

  

                                                             
16 Disbursuar në shumën 80,000(tetëdhjetë mije) euro, në vitin 2010, me afat 10 vjeçar, kaluar në Bankën “Societe General” sot OTP Bank dhe aktualisht 

kaluar në Bankën “Raiffeisen”, bashkëkredimarrës me motrën time G. Radovani, punonjëse pranë kësaj banke. Kesti i kredisë aktuale 513(pesëqind e 

trembëdhjetë) Euro. Gjendje më datë 02.05.2018.Mbetur pa u shlyer 10,694(dhjetë mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër) Euro. Aktualisht e mbyllur si 

kredi 
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41. Me shkresën “Kthim Përgjigje”, Nr.**/****/***-**** Prot., datë 05/03/2021 hyrje në protokollin 

e KJV datë 06/03/2021, nga **** Bank, janë përcjell ekstraktet bankare ku rezultojnë këto të 

dhëna për N. Radovanin: 

Llogari dy emërore N. Radovani dhe Enton Radovani (llogari e përbashket rrjedhëse)  

Llogari Nr.***** dhe Nr.Klienti *****, monedha Euro. 

 

Nga ekstrakti bankar evidentohet se më datë 29/06/2011 (datë kur mbyllet kredia në Bankën 

“Intesa San Paolo” është kryer disbursim kredie në shumën 78,000(shtatëdhjetë e tetë mijë)euro 

(Banka “Societe General” sot OTP) e cila sipas veprimeve të kryera rezulton kredi e likujduar me 

datë 19/01/2015. 

 

42. Levizjet janë kryer nga nëna e subjektit N. Radovani, sipas ekstaktit bankar ku rezulton se në 

datën 19.1.2015 nena e subjektit ka kryer derdhje cash në llogarinë 28.850(njëzetë e tetë mijë e 

tetëqind e pesëdhjetë) euro dhe shlyer kesti në Bankën OTP. Kjo derdhje përkon me veprimin 

bankar të kryer në 14.1.2015 ku është disbursuar kredia në vlerën 30.060 euro nga Banka 

Raiffeizen me qellim mbylljen  e kredisë së mbetur në Banken OTP.   

 

43. Komisioni, për të patur një hetim më të thelluar dhe të qartë në lidhje me kredinë marrë pranë 

kësaj banke, ju drejtua me shkresë sërisht OTP Bank17 dhe Noterit J. Zh. 

 

 Nga ana e Noterit J. Zh, të cilit i është kërkuar për nevoja të hetimit, dërgimi i Kontratës së Kredisë 

të përpiluar prej tij, është përcjell Kontrata e Kredisë me Nr.**** Rep., Nr.*** Kol, datë 

17/06/2011. 

 

 Me shkresën “Kthim Pergjigje”, Nr. **** Prot., datë 26.01.2022 hyrje në protokollin e KJV, nga 

OTP Bank është dërguar informacion në lidhje me Kredinë Bankare ku rezulton e dhëna: 

 

“Kontratë Kredi Bankare Afatgjatë për shtëpi” me Nr.***, datë 17/06/2011 dhe me Nr.*** Rep., 

Nr.*** Kol., Kredidhënës Banka “Societe General” sh.a., N. Radovani, Enton Radovani 

kredimarres dhe R. Radovani me cilesinë e Dorëzanesit në këtë kredi. (Banka OTP me vendimin 

Nr. 30724/13, datë 12/07/2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka kryer njohjen  e blerjeve 

të aksioneve të Bankes “******”sh.a.)  

  

44. Referuar të dhënave të dërguara nga OTP Bank, në tabelën më poshtë evidentohet historiku i 

kredisë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 “Societe General” rezulton Banka e përthithur nga Banka OTP 

 

 

 

data/viti 

Terheqje 

nga 

Llogaria 

Disbursim 

Fondesh 

Pagesa 

Këste 

Kredie 

Komisione 

29/06/2011        60.000        

29/06/2011        16.570        

29/06/2011       390 

29/06/2011          78.000      

29/07/2011     955,91   

29/08/2011     955,91   

29/09/2011     955,91   

29/10/2011     955,91   

29/11/2011     955,91   

29/12/2011     955,91   

Total        76.570         78.000      5.735,46  390 
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45. Me shkresën “Kthim Pergjigje”, Nr.***/** Prot., datë 30/03/2021 hyrje në protokollin e KJV, nga 

“Raiffeizen” Bank është përcjell e dhëna në format CD ku në përmbajtje të saj janë ekstraktet 

bankare. Në këtë bankë rezulton të ketë llogari motra e subjektit G. Radovani. 

 

46. Nga ekstrakti i Bankës “Raiffeisen”, u evidentua se më datë 14/01/2015 është kryer disbursim 

kredie në shumën 30.060(tridhjetë mijë e gjashtëdhjetë) Euro, ku sipas tabelës më poshtë janë të 

pasqyruara likujdimet vjetore të kredisë (principal +interesa). Kredia rezulton e likujduar dhe 

mbyllur më datë 14/01/2020. 

 

47. Komisioni, për të patur një hetim më të thelluar dhe të qartë në lidhje me kredinë marrë pranë 

kësaj banke, ju drejtua me shkresë zyrtare ****** Bank dhe zyrës noteriale M.M. (i cili është 

mbajtesi i arkives së noteres A. M). 

 

48. Me shkresën “Kthim Përgjigje”, Nr. ***/*** Prot., datë 24/01/2022 hyrje në protokollin e KJV, 

nga “Raiffeisen” Bank dërgohet dokumentacioni: 

 

-Kontratë Kredie Bankare dhe Hipotekë Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 03/12/2014,   përpiluar 

përpara notere A. M. ku është lidhur midis paleve: 

  Kredidhënësi /Përfitues “Raiffizen” Bank sh.a. 

  Kredimarrës: G. Radovani  

data/viti Pagesa këste Kredie 

28/01/2013   

29/01/2013        685,79  

22/02/2013          6.700  

29/03/2013        599,01  

29/04/2013        599,01  

29/05/2013        599,01  

29/06/2013        599,01  

29/07/2013        598,95  

29/08/2013        598,95  

29/09/2013        598,95  

29/10/2013        598,95  

29/11/2012        598,95  

29/12/2012        598,95  

data/viti 
Pagesa këste 

Kredie 

29/01/2012 955,91 

29/02/2012 955,91 

29/03/2012 955,91 

29/04/2012 955,91 

29/05/2012 955,91 

29/06/2012 955,91 

 10.000  

29/07/2012 826,46 

29/08/2012 826,46 

29/09/2012 826,46 

29/10/2012 826,46 

29/11/2012 826,46 

29/12/2012 826,46 

data/viti 
Pagesa këste 

kredie 

29/01/2014 598,95 

26/02/2014 6.600 

29/03/2014 502,25 

29/04/2014 502,25 

29/05/2014 502,25 

29/06/2014 502,25 

29/07/2014 502,20 

29/08/2014 502,20 

29/09/2014 502,20 

29/10/2014 502,20 

29/11/2014 502,20 

29/12/2014 502,20 

data/viti 
Pagesa këste 

kredie 

Derdhje cash 

nga N. 

Radovani për 

mbyllje 

kredie 

19/01/2015     28.850,75  

19/01/2015   27.910,04    

22/01/2015    Balanca zero 

Total   27.910,04         
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  Bashkëkredimarrës: Enton Radovani  

  Hipotekues: R.Radovani dhe N. Radovani. 

 

49. Objekti i kontratës:  

 

Banka është dakort t`i japë Kredimarrësit një Kredi në shumën 30,000 (tridhjetë mijë) euro. 

Qëllimi i kredisë është përdorim i tyre për “Konsumatorë me Hipotekë”. Kredia akordohet për një 

afat 60 muaj dhe ky afat do të fillojë që nga dita e disbursimit të kredisë. 

Për marrjen e kësaj Kredie është kryer sigurimi i Kredisë ku Kredimarrësi/Hipotekuesit, kundrejt 

kredisë dhënë nga Banka siguron këtë të fundit me anë të garancisë përfaqësuar nga hipotekimi i 

pasurisë së palujteshme apo garanci të tjera sipas mënyrës së rënë dakort midis palëve.  

Hipotekuesit për të garantuar shlyerjen e kredisë, krijon në menyrë të pakthyeshme këtë hipoteke 

mbi pasurine: Apartament me nr.Pasurie */***+*-**, ndodhur në Rr. “******”, pallati “****” 

shpk., shk.*, kati.*,ap.**, Tiranë, regjistruar në ZRPP Tiranë ZK. **** me sipërfaqe totale 91.9 

m2 volum **, faqe **, në favor të bankës e cila e pranon atë deri në vlerën e parashikuar me 

kontratën e kredisë plus interesat. 

Hipoteka është vendosur si garanci për dhe deri në përmbushjen e plotë të Detyrimeve të 

kredimarrësit. 

   

50. -Kërkesë për transfertë Fondesh nga G. Radovani me nr. llogarie *******, në Bankën Raiffeisen, 

ku është kryer transferimi i kredisë marrë në Bankën OTP. 

 

51. -Rezulton mbyllje kredie Enton Radovani në Bankën OTP (“Banka Societe General”) 

(bashkëlidhur “Kontratë Kredie Bankare afatgjatë për shtepi” Nr.***Rep., Nr.*** Kol., datë 

17.06.2011 përpiluar nga Noteri J. Zh., lidhur mididis: Banka (“Banka Societe General”) sh.a. sot 

“OTP” Bank, Enton Radovani, N.Radovani Kredimarrës, R. Radovani, Dorëzanës. Çertifikatë për 

vërtetimin e pronesisë Nr.****, që i përket Nr. Pasurie */***+*-**, ZK.****, volumi **, faqe **, 

Apartamenti **, sipërfaqe 91.90 m2, me adresë Rr. ******, Hyrja *, ap.**, Tiranë.18  

 

52. Nga pyetësori drejtuar subjektit, datë 26.01.2021, datë 28/12/2021 në pyetjet: “Sqaroni kredinë 

bankare të lidhur në bankën *****, sh.a më datë 17/6/2011 me Nr. Rep. *** dhe Nr.*** Kol., 

noter J. Zh. ku ju jeni në cilësinë e kredimarrësit dhe bashkëkredimarrrës nëna juaj Nikoleta 

Radoja Radovani ne vleren e 78.000(shtatëdhjetë e tetë mijë) euro. Për cilin apartament bëhet 

fjalë qëllimi i marrjes dhe mbulimit me këtë kredi bankare ?.A ka lidhje midis kontratave të 

kredive bankare të lidhura fillimisht në vitin 2010 në Bankën Intesa San Paolo, përsëri nga ju si 

kredimarrës në vlerën e 80.000 (tetëdhjetë mijë) eurove, me kredinë e dytë ne vitin 2011 në 

Bankën Societe General Albania në vlerën e 78.000(shtatëdhjetë e tetëmijë) eurove dhe më pas 

me kredinë e tretë në vitin 3/12/2014 në Raiffeisen Bank me bashkëkredimarrës motra juaj”? . 

                                                             
18 Kartelë e Pasurisë së Paluajtëshme Apartament me nr.Pasurie */***+*-**, ndodhur në  Rr. “*********, pallati “*****” shpk., shk.*, kati.*, 

ap.**, Tiranë, regjistruar në ZRPP Tiranë ZK ***** me sipërfaqe totale 91.9 m2 volum **, faqe **, 

 -Çertifikatë Familjare Nr.******, lëshuar më datë 06.10.2014 nga Zyra e Gjendjes  Civile Njësia Bashkiake Nr.2, Tiranë 

  -Dokumentet e identifikimit të shtetasve 

-Çertifikatë për vërtetim Pronësie nr.****, për pasurinë Apartament me nr.Pasurië */***+*-**, ndodhur në Rr. “*******”, pallati “*****” shpk., 

shk.*, kati.*,ap.**, Tiranë, regjistruar në ZRPP Tiranë ZK **** me sipërfaqe totale 91.9 m2 volum **, faqe **.,në emër të G.R.Radovani dhe R. 

E. Radovani, lëshuar kjo çertifikatë më 20/01/2014. 

  Kartelë e Pasurisë së Paluajtëshme dhe dokumentet e Identifikimit. 
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“Paraqisni kontratën e kredisë bankare për sa përshkruar si dhe sqaroni lidhur me situacionin e 

kredisë ( dokumentin bankar qe jeni bashkëkredimarres me motrën tuaj, shlyerjet periodike dhe 

gjendjen e pashlyer deri në ditën e dërgimit të këtij pyetësori)”. 

 

53. Në përgjigje subjekti: “Mbi kredinë e marrë nga ana e familjes sime me qëllim blerjen e 2 

apartamenteve të sipërcituara në pyetjet tuaja, dua të sqaroj se fillimisht kjo kredi është lidhur 

me Bankën Intesa San Paolo. Më pas për shkak të efekteve dhe uljes së Euriborit është negociuar 

më bankën Societe General Albania, ku është kaluar kredia e mbetur nga banka Intesa San Paolo 

në Bankën Societe General me kushte më optimale për familjen time, duke bërë shlyerjen e kredisë 

në bankën Intesa San Paolo dhe vazhdimin e saj me kushte të tjera më të favorshme në Bankën 

Societe General. Më pas e njëjta kredi, për të njëjtën arsye, për shkak të kushteve më të favorshme 

duke qenë se motra ime, G. Radovani ishte punonjëse e Reiffeisen Bank dhe kishte kushte të 

favorshme si punonjëse, është kryer e njëjta procedurë dhe pjesa e mbetur e kredisë është kaluar 

nga banka Societe General në Raiffeisen Bank. Pra pjesa e kredisë së mbetur, është shlyer banka 

Societe General dhe kredia është kaluar në Raiffeisen Bank në kushte më të mira ekonomike për 

familjen time. 

Pra, më lejoni të sqaroj se e gjitha është një kredi, por është kaluar në 3 banka të ndryshme për 

efekt ndryshimi euribori në vite dhe si këste më të favorshme detyrimesh” 

Deri në ditën e dërgimit të këtij pyetësori, situacioni i kredisë është i shlyer”. 
 

54. Pranë Protokollit të KJV, është depozituar Statement lëshuar nga “Raiffeizen” Bank, protokolluar 

me tonën Nr.***/*** Prot., datë 10/01/2022. 
 
 

Nga sa më sipër,  nga të dhënat e kryqëzuara të tre Bankave me kontratat e kredive bankare të 

konfirmuara nga rregjistri noterial dhe vet bankat, transferimet e tyre ndërmjet tre bankave si dhe 

shlyerjes ndër vite të tyre, rezultojnë të provuara se deklarimet dhe shpjegimet e subjektit janë të 

sakta dhe të provuara me akte zyrtare lidhur me këto detyrime, qëllimi dhe shlyerja e tyre.  

 

 

IV.DH ) Babai i Subjektit R. E. Radovani - Person i Lidhur në kuptim të Ligjit 12/2018 

Babai i Subjektit ka deklaruar: 

 

Pasuri e Paluajtëshme Nr.1: 

 

Apartament, sip. 91.90 m2, me numër pasurie */***+***, Z.K. *, adresë Rr. “*******”, hyrja *, ap. 

**, volumi **, faqe **. 

Garazh, sipërfaqe  16.60 m2 me numër pasurie */***/G12, Z.K. ****, adresë Rr. “******”, hyrja *, 

volumi **, faqe ****. 

Prona të përfituara me Kontratë Noteriale Nr.****Rep., dhe Nr. ***Kol. Përpara noterit J. Zh. 

 

 Burimi i krijimit:  Kredi Banka ******* me vlerë 80,000 (tetëdhjetë mijë) euro  

Shitje Pasuri e Paluajtëshme Apartament me sipërfaqe 61.7 m2, Nr.Pasurie */***+*-**, Z.K. 

****, Volumi **, fq.**, me adresë: Rr. “*******”, p.5/2, ap.12, Çmimi: 4.534.950 (katërmilion 

e pesëqind e tridhjetë e katër mijë e nëntëqind e pesëdhjetë) lekë. 

dhe përfitime nga qiratë. 

Shuma : 8,719,200(tetëmilion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë, pjesë 50% 
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55. Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 

 

 Kontratë Shitje Pasuri e Paluajtëshme Nr.***Rep., Nr.***Kol, datë 10.12.2013 përpiluar 

përpara noterit J. Xh. (trajtuar e njëjtë te pasuria e subjektit me Kontratën e Sipërmarrjes)  

 

  Pala shitëse: “*****” shpk. 

  Pala Blerëse R. Radovani dhe G. Radovani 

Pala shitëse i shet Blerësave në pjesë të barabarta ½ pjesë R. Radovani dhe ½ pjesë  G. Radovani 

pasuritë Apartament dhe Garazh ku çmimi i Apartamenit në shitje është 90,000 (nëntëdhjetë mijë) 

lekë metri katror dhe në vlerë të përgjithshme shitje 8,271,000(tetëmilion e dyqind e shtatëdhjetë 

e një mijë) lekë. 

 

Çmimi i Garazhit është 27,000 (njëzetë e shtatë mijë lekë metri katror) dhe në vlerë të  

përgjithshme shitje 448,200 (katërqind e dyzetë e tetë mijë e dyqind) lekë. 

Çmimi i përgjithshëm i shitjeve të të dy pasurive Apartament dhe Garazh është 8,719,200 

(tetëmilion e shtatëqind e nëntëmbedhjetë mijë e dyqind) lekë. 

Çmimi i shitjes së pasurive është likujduar plotësisht nga Bleresat përpara nënshkrimit të  kësaj 

kontrate dhe jashtë zyrës noterisë, sipas marrëveshjeve të mëparshme që kanë patur palët dhe 

shitësi shprehimisht deklaron se nuk ka asnjë kundërshtim apo rezervë lidhur me çmimin e shitjes. 

 

Transferimi i titullit të pronesisë mbi pasuritë Apartament dhe Garazh nga Shitësi tek  Blerësat 

dhe regjistrimi i truallit të pronesisë në emer të Blerësave pranë ZRPP, realizohet menjëherë me 

nënshkrimin e kësaj kontrate. 

 

 Bashkëlidhur kontratës:19 

 

56. Për burimin e të ardhurave për blerjen e kësaj pasurie subjekti ka depozituar në deklaratën veting 

ndër burimet e tjera ( kredi 80.000(tetëdhjetë mijë) euro dhe kursime ndër vite : përmendur në 

pjesën e apartamentit të subjektit)  

 

 Kontratë Shitje e Pasurisë së Paluajtëshme Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 4 Shtator 2010, 

përpiluar përpara Noterit J. Zh. 

Pala Shitese: R.E. Radovani, N. Rr. Radovani 

Pala Blerëse: S.S.B., banues Tiranë. 

 

Shitësat janë pronarë të një pasurie Apartament me sip 61.7 m2, Regjistruar në ZK *** me 

Nr.pasurie */***+*-**, Vol.**, faqe **, me adresë Rr. “******”, P.*/* sh.*, ap.**, kati *, Tiranë. 

Prona ka çërtifikatë pronesie lëshuar më 03/05/2005. 

 

 Palët deklarojnë se çmimi i shitjes është paguar në llogarinë bankare të Bankës ******. 

                                                             
 
Çertifikatë Nr.****, ZRPP Tiranë, ZK.****, Nr.Pasurie */***+*-**, Volumi **, faqe **, Adresa, Tiranë, Rruga “*****”, hyrja *, Ap.**, Sipërfaqe totale 

91.90m2 në emër të Shoqërisë “****” shpk, Kartela mbi të dhënat e pasurisë 

Plan Rilevimi, Apartamenti A-**(*+*), kati * Teknik me sipërfaqe fizike 91.90m2. 

Çertifikatë Nr.****, ZRPP Tiranë, ZK.****, Nr.Pasurie ***/***-G12, Volumi **, faqe  210, Adresa, Tiranë, Rruga “****”, hyrja *, Garazh, sipërfaqe 16.60 

m2 në emër të Shoqërisë “****”shpk.-Çertifikatë Nr.***** ZRPP Tiranë, ZK **** Nr.Pasurie */***+*-**, Volumi **, faqe  **, Adresa, Tiranë, Rruga 

“*****”, hyrja *, Ap.**, Sipërfaqe totale 91.90m2 në emër të G. R. Radovani ½ dhe R. E. Radovani ½ , më datë lëshimi 20/01/2014.-Çertifikatë Nr.****, 

ZRPP Tiranë, ZK.****, Nr.Pasurie */***-G12, Volumi **, faqe ***, Adresa, Tiranë, Rruga “****”, hyrja *, Garazh, sipeërfaqe 16.60 m2 në emër të G. R. 

Radovani ½ dhe R. E. Radovani ½ , me datë lëshimi 20/01/2014. 
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Çmimi minimal fiskal në zonën ku bën pjesë pasuria e palujteshme është 105,000 (njëqind e pesë 

mijë) lek/m2.  105,000 /70%= 73,500 (shtatëdhjetë e tre mijë e pesëqind) lek/m2. 

 

  Bashkëlidhur kontratës 20 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI : 

 

57. Nga vërtetimi bankar rezulton e dhëna:  

 

Më datë 06/09/2010 kaluar në Llogarine dyemërore R. dhe N. Radovani nga shtetasi S.B. shuma 

50.000 (pesëdhjetë mijë) euro (për blerje apartament); Më datë 10/01/2011 R. Radovani tërheq nga 

llogaria shumen 50.000(pesëdhjetë mijë) euro +265,75(dyqind gjashtëdhjetë e pesë pikë 75) principal, 

në total 50.265,69(pesëdhjetë mijë e dyqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e 69) euro. 

Vlera prej 50.000(pesëdhjetë mijë) euro të paguar në datën 11.4.2011 si pjesë e një kësti pagese nga 

çmimi i Kontratës së sipërmarrjes për dy apartamente dhe dy garazhde (kontratë sipërmarrje datë 

12/10/2009) rezultojnë se kanë burim të ardhurat e përfituara nga shitja e apartamentit ekzistues me 

blerës shtetasin S. B në vlerën 50.000(pesëdhjetë mijë) euro. Kjo e vërtetuar me kontratën e shitblerjes 

vënë në dispozicion nga subjekti.  

 

58. Kjo e dhënë është e konfirmuar edhe nga institucioni financiar ku është raportuar transaksioni me 

vlerë 50.000(pesëdhjetë mijë) euro. 

 

59. Nga veprimet bankare dhe koha e kryerjes së tyre, rezulton se përkon me kohën kur është kryer 

pagesa e këstit të shlyerjes nga kontrata e sipërmarrjes për blerjen e dy apartamenteve dhe dy 

garazhde ( këst prej 50.000(pesëdhjetë mijë) euro në datë 11.01.2011, me përshkrimin pagesë 

kësti i dytë blerje apartamenti) 

Një ndër burimet e blerjes së këtij apartamenti është i njëjti burim shtjelluar më sipër për blerjen 

e apartamentit të subjektit të vlerësimit  
 

60. Trupa kërkoi informacion ASHK dhe Zyrave Noteriale, FSHU- OSHEE sh.a dhe UKT sh.a 

 

61. Nga përgjigjet e administruara dhe të analizuara nga trupa e KJV, rezultoi e dhënë e njëjtë si për 

apartamentin e blerë nga subjekti në të njëjtën ndërtim dhe zonë kadastrale.  

 

62. Nga përgjigjet e ardhura nga Agjencitë Shtetërore Vendore Kadastrale, Skrapar, Peqin, Korçë, 

Pukë, Tropojë, Librazhd, Dibër, Has, Kurbin, Shkodër, Bulqizë, Kukës, Malësi e Madhe, Lezhë, 

Elbasan, Berat, Krujë, Pogradec, Fier, Durrës, Kamëz-Vore, Gjirokastër, Gramsh, rezulton se nga 

verifikimet e kryera në dokumentacion që disponohet pranë këtyre zyrave Vendore të ASHK-së, 

nuk ka të regjistruar asnjë lloj pasurie të paluajtëshme. 

 

63. Nga Regjistri Noterial, Noteri J. Zh.: Shkresa “Kthim përgjigje” me Nr.***/*** Prot., datë 

22.04.2021, janë përcjell dokumentet: 

                                                             
20

Çertifikatë për vërtetim pronesie ZK.***, Nr.pasurie */***+*-**, vol.**, fq.**  Rr. “******”, pallati */*, shk,*, kati *, ap.**, me sip.61.7 m2, ndodhur në 

Tiranë, Kartela e Pasurisë së Palujteshme, Kontratë Shitblerje nga Enti Banesave 26/05/1994., Vërtetim Nr.**** Rep, Nr.**** Kol, datë 13.06.1994 
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1. Kontratë Shitje Pasuri e Paluajtshme Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 20/12/2013, lidhur midis: 

Shitësi “****” shpk dhe blëresave R. dhe G. Radovani. Palët nëpërmjet kësaj kontrate Shitësi i 

shet Blerësave dhe Blerësit blejnë nga Shitësi(në pjesë të barabarta 1/2 pjesë R. Radovani dhe 1/2 

pjesë G. Radovani) pasuritë Apartament dhe Garazh të përshkruar në pikën A të hyrjes së 

kontratës kundrejt çmimit të shitjes dhe sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në këtë kontratë.  

-Apartamenti me sipërfaqe  prej 91,90 m2 me Nr.pasurie */***+*-** e ndodhur në ZK.*** Rr. 

“*******”, hyrja *, Ap.** Regj.Vol.**, Fq.**; Çmimi i shitjes së Apartamentit 

8,271,000(tetëmilion e dyqind e shtatëdhjetë e një mijë) lekë. 

-Garazh me sipërfaqe 16,60 m2 me Nr.pasurie */***-G12, Regj.Vol.***, fq.***, Çmimi i shitjes 

së garazhdit 448,200(katërqind e dyzetë e tetëmijë e dyqind) lekë. 

  -Çmimi i përgjithshëm 8,719,200(tetë milion e shtatëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e dyqind)  

              lekë. 

 

Palët kanë kërkuar përpilimin e deklaratës noteriale ku Enton Radovani dhe Shoqëria  “*****” 

shpk, ka lidhur një kontratë sipërmarrje me objekt ndërtimin e pasurive apartamente dhe garazhe 

në Rr. “******” Tiranë: Apartament me sipërfaqe 62,80 m2, me Nr.Pasurie */***+*-**, ndodhur 

në ZK. ****, ndodhur Rr. “******”, Tiranë, hyrja *, Apartamenti **, Regj.Volum.**, fq.** 

(apartament Nr.*);  -Garazh me sipërfaqe 16.6 m2, Nr.Pasurie */***-G11, Adresa, Tiranë, Rruga 

“*****”, hyrja *, Volumi **, faqe *** (garazhi 1); 

 

- Apartament nr.***, Sipërfaqe totale 91.90m2 me Nr.Pasurie */***+*-**, Volumi **, faqe  **, 

hyrja *,  ZK.**** në të njëjtën adresë (Apartamenti 2); 

-Garazh, sipërfaqe 16.60m2 me Nr.Pasurie */***-G12 ndodhur në ZK **** në të njëjtën  adresë, 

hyrja *, Regj. me Volum **, Faqe *** (garazhi 2); 

 

Në këtë deklaratë Enton Radovani ka deklaruar se : “Apartamenti nr.2 dhe Garazhi nr.2 janë  

paguar plotësisht nga babai R. Radovani dhe motra G. Radovani, për të gjitha të drejtat dhe 

detyrimet që rrjedhin nga kontrata e sipërmarrjes që është lidhur me “*****” shpk  i takon 

Apartament 2 dhe Garazh 2 i kalojnë R.Radovani dhe G.Radovani pronesia mbi këto pasuri, pra 

të njihen si pronarë të vetëm e të ligjshëm të pasurive të sipërpërmendura Apartament 2 dhe 

Garazh 2”. 

 

64. Nga përgjigjia e FSHU/OSHEE sh.a., vërtetohet se me shkresën “Kthim përgjigje” Nr.***/** 

Prot., datë 23/03/2021, hyrje në protokollin e KJV, nga FSHU-OSHEE Group, nga përgjigje e  

kësaj shkrese sqarohet se: 

 

-R.Radovani: Nr.Abonenti TR****, Adresa: Rruga “******”, Kategoria shërbim Privat, 

regjistruar  sipas kontratës 01 Korrik 1999; 

Për G.R. Radovani, referuar sistemit, nuk rezulton të jetë abonent dhe të ketë kontratë furnizimi 

me energji elektrike me furnizuesin FSHU/OSHEE. 

 

65. Nga përgjigjia e Ujësjellës Kanalizime, “Kthim Përgjigje”, Nr.***/** Prot., datë 23/03/2021, 

hyrje në protokollin e KJV, nga ana e UKT përcjell informacioni: Për shtetasit R. E. Radovani, 

N.Rr. Radovani dhe G. R.Radovani, nuk rezulton asnjë e dhënë për kontratat për Shërbimin 

Ujësjellës Kanalizmie Tiranë sh.a, nuk janë të regjistruar në sistem. 
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Mbi saktësimin e të dhënave, nga ana e Relatores së çështjes, komunikuar nëpërmjet postës 

elektronike më datë 07/02/2022 janë kërkuar sqarime (pyetësor 4)21 dhe subjekti ka vënë në 

dispozicion kontratat e UKT dhe kopje të faturave të paguara. 

Nga përgjigjia e Ujësjellës Kanalizime, dhe dokumentacioni provues të percjelle nga vet subjekti, 

rezulton e provuar se babai i subjektit është abonent në apartamentin e lartcituar.  

 

 

PASURI E PALUAJTËSHME NR.2:  

 

Babai i subjektit ka deklaruar : 

 

Apartament, sip. 51.70m2, me Nr.pasurie **/***+***, ZK. Nr.****, adresë Plazh “****, Durrës. 

Prona të përfituara me Kontratë noteriale Nr.***Rep dhe Nr.***Kol., datë 11.06.2004 përpara noterit 

M.N. 

 Burimi i krijimit: Kursime familjare dhe përfitime nga qera 

 Shuma 20 000(njëzetë mijë) USD, pjese 50% 

 

Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 

 

66. Kontratë Shitje Nr.***Rep, Nr.***Kol, datë 11.06.2004, përpiluar përpara notere M. N., 

Durrës ku midis palëve: Shoqëria “*****” shpk, Durrës (shitës) dhe R. E. Radovani dhe N. Rr. 

Radovani (blerësa), kanë blerë një apartament banimi me sipërfaqe 51.7 m2 ndodhur në Durrës, 

Lagje **, Plazh ap.*, kati *, shk.*, ZK ****, Pasuria me Nr.**/***+*-**.  

Çmimi i shitjes së apartamentit është 20,000(njëzetë mijë) USD, shumë e cila është likujduar 

plotësisht nga pala blerëse jashtë zyrës noteriale. 

 

67. Vërtetim nga Dokumentet Hipotekore Nr.***, datë 16/07/2004, në emër të R.E.Radovani dhe 

N. Rr. Radovani, figurojnë të kenë pasuri të regjistruar me Nr.**/***+*-**, ndodhur në ZK ***, 

me sipërfaqe 51,7m2, ndodhur në Plazh ap.**, apartament 5-katësh, sh.*, Nr. Hipotekë **, datë 

24/04/2002. 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI  

 

                                                             
21 Pyetje 1.Informoni në lidhje me kontraten e abonimit me FSHU-OSHË dhe kush e paguan faturimet e energjise elektrike për apartamentin 

tjetër në Rrugën “*****”, që rezulton me kontratë Shitje Pasuri e Paluajtshme Nr.*** Rep Nr.*** Kol me sipërfaqe 91.90 m2, me nr.pasurie 

*/***+*-** në emër të R. dhe G. Radovani 

Pyetje: 2. Sa më sipër, lutem shpjegimet tuaja dhe provoni me dokumente për kontratat e  lidhura / faturimet e UKT për pasuritë e paluajtëshme 

në Rrugën “*******”. 

Pyetje: 3. Shpjegimet tuaja dhe provoni me dokumente për kontratat e lidhura / faturimet  e UKT për pasurinë e paluajtshme ( OSHË dhe UKT) 

për apartamentin 91.90 m2 në Rrugën “*****”.. 

Në përgjigje subjekti: “Në lidhje me kontratën e abonentit FSHU-OSHË për  apartamentin në Rrugën “****” që rezulton me kontratë shitje 

pasuri e paluajtshme Nr.**** Rep. Nr.**** Kol. me sipëfraqe 91.90 m2 , me Nr.pasurie */*** +* -**  në emër të R. dhe G. Radovani, besoj se 

është problematika e institucionit të OSHË i cili nuk ka dhënë detaje në lidhje me kontratat e abonentëve. Kontrata në emër të R.Radovanit, ku 

aktualisht banojnë prindërit e mi mban numrin e kontratës: TR********. 

Bashkëlidhur po ju paraqes fotokopje të faturës së fundit të lëshuar nga institucioni me datë 17.01.2022 dhe fotokopje të librezës me pagesat 

përkatëse gjatë dy viteve të fundit. 

Bashkëlidhur po ju dërgoj kopje të faturave të UKT të dyqanit dhe apartamenteve nr. 9 dhe 10 në rrugën “**********” Tiranë. 

Bashkëlidhur po ju dërgoj fotokopje të faturës së fundit të lëshuar nga FSHU-OSHË  fotokopje të librezës me pagesat përkatëse gjatë dy viteve të 

fundit, në emër të R. Radovanit. 
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  Trupa kërkoi informacion ASHK dhe Zyrave Noteriale, si dhe ju drejtua vet subjektit 

68. Në vijim të kërkesës më Nr.***, datë 02/11/2021, kryer nga personi autorizues në faqen 

elektronike të ASHK, në emër të R. E. Radovani, dhe me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/*** 

Prot., datë 31.12.2021 hyrje në protokollin  e KJV, dërguar nga ASHK Drejtoria Vendore Durrës  

përcillet kopje e dokumentacionit për pasurinë Nr.**/***+*-**, ZK.***, Volumi **, faqe **. 

Bashkëlidhur shkresës praktika e regjistrimit22 : 

69. Nga pyetësori nr.3, drejtuar subjektit, protokolluar me Nr.***/*** Prot, datë 07/02/2022, në 

pyetjen 2.2. Babai juaj ka deklaruar se blerja e Apartamentit në Durrës në vitin 2004 në vlerën 

20.000(njëzetë mijë) USD është blerë nga kursime familjare dhe të ardhura qera: Shpjegoni 

burimet e kursimeve familjare dhe të ardhurat me qera deri në kohën e blerjen së këtij 

apartamenti. Cilat janë pasuritë e paluajteshme që janë dhënë për shfrytëzim qeraje, ku janë 

deklaruar ato (akte ligjore dhe tatimore) në cilat vite dhe vlerat e përfituara. 

 

70. Në përgjigje subjekti : “Burimet e kursimeve familjare kanë qënë puna e nënës dhe babait tim 

dhe gjithashtu të ardhura të përfituara nga qeraja e dyqanit, për të cilat siç kam deklaruar në 

përgjigjen e pyetjeve të drejtuara nga relatorja e çështjes, kam depozituar kërkesë me Nr.***, 

datë 26.01.2022 pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore, Tiranë për vënien në dispozicion të të 

ardhurave nga qeraja nga viti 1999 për pronat me adresë në Pallatin Nr.**/* Rr. “*****”, 

Tiranë” 

71. Nga pyetsori nr.4, drejtuar nga relatorja e çështjes dhe në vijim të përgjigjeve të subjektit: në 

lidhje me kontratat FSHU-OSHË, ka bashkëlidhur gjithashtu fotokopje të librezës FSHU-OSHË 

dhe UKT për apartamentin në Durrës të cilën e zotërojnë prindërit e subjektit.  

Bashkëlidhur: Fotokopje e Librezës FSHU-OSHË-Durrës 

Qëndra: ACC3, Nr.Kontratë ***, abonim “Familjar”, në emer të R. Radovani 

Mandat Arkëtimi Muaji Dhjetor 2021 që i përket Nr.Kontrates DU*********** 

Fotokopje e Librezës UKD sh.a.-Durrës 

Nr. Kontratë ***** në emër të R. Radovani 

 

72. Komisioni konkludon se : Nga tabela financiare periudha 1999-2010 , nga llogaritë bankare që 

rezultojnë gjatë kësaj periudhe në emër të prinderve, nga derdhjet në këto llogari, nga shpjegimet 

e subjektit dhe aktet e vëna në dispozicion për marredheniet e qerave dhe përfitimet ndër vite në 

to, nga biznesi dhe të ardhurat e përfituara, rezultati financiar i pasqyruar në tabelen financiare, 

është tregues se prinderit kanë patur mundësi të ligjshme financiare për të kryer blerjen e 

apartamentit në Durrës (sipas tabelës përmbledhëse më sipër).  

 

PASURI  E LUAJTËSHME NR.1:  

Makinë Tip Peugeot me targë TR****J, blerë ne vitin 2005.  

Burimi i krijimit: Kursime personale 

Shuma 5000 (pesëmijë) USD 

                                                             
22 Kontratë Shitje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 11.06.2004 përpiluar përpara notere M. N.; 

-Vërtetim Hipotekor Nr.**, datë 24.04.2002, mbi pasurinë Apartament ndodhur në ZK ***, me sipërfqe 51.7 m2, Ap.*, Kat*, Shkalla*, në Adresën 

Lagja ***, Plazh, Durrës.  

-Hartë Treguese e regjistrimit të pronës dhe Planimetri e katit të banimit; 

-Mandat arkëtimi Nr.***, datë 12.07.2004, në shumën 5170(pesëmijë e njëqind e shtatëdhjetë) euro arkëtuar nga Shoqëria “*****”shpk; 

-Aplikim mbi kryerjen e veprimeve nga R.Radovani për regjistrimin e pasurisë në ZK ****, me sipërfqe 51.7 m2, Ap.*, Kat.*, Shkalla *,  në 

Adresën Lagja **, Plazh, Durrës dhe Kartelë e Pasurisë së Palujtshme Nr.****, datë regjistrimi 01/06/2013. 
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 HETIMI NGA KOMISIONI  

    (burimi për blerjen trajtuar te pasuria e subjektit  për burim të ardhurash periudha 1999-2010   

     tabela financiare)  

Trupa kërkoi informacion pranë  DPSHTRR dhe Bankave të nivelit të dytë: 

73. -DPSHTRR dhe me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/** Prot., datë 09/03/2021 përcjell dosjen 

që i përket mjetit me Targa TR***J. Blerë sipas Kontratë Shitblerje Nr.***/**, datë 10.03.2004, 

përpiluar përpara noterit P.S, me palë shitese  E.H, dhe blerësi R. E. Radovani. 

74. Blerësi ka blerë automjetin lloji Autoveturë, marka “PEUGEOT” tip 307, Nr.shasise VF******, 

targa TR7***J, me  çmimin 500.000(pesëqind mijë) lekë, shumë të cilën shitësi e ka marrë të 

plotë nga blerësi. 

75. Referuar gjendjes financiare për këtë periudhe, shkresës “Kthim Përgjigje” Nr.***/** prot., datë 

29.03.2021, nga Banka *****  janë depozituar ekstraktet bankare ku R.  Radovani ka patur llogari 

dyemërore së bashku me bashkëshorten, në monedhën USD.  

 

TE ARDHURA NGA PUNESIMET E BABAIT TË SUBJEKTIT : 

 

1. Anëtar i Komisionit për Kultet në Ministrinë e Kulturës /2006-2013, 

Shuma e të ardhurave: 5.200.000(pesë milion e dyqind mijë) lekë 

2. Pension Pleqerie prej datës 01.05.2013 dhe aktualisht 

            Shuma 1.740.000(një milion e shtatëqind e dyzetë mijë) lekë 

 

 HETIMI NGA KOMISIONI  

Trupa kërkoi informacion prane Bankave te nivelit te dyte nga të cilat përcillet gjendja e llogarive 

monedha lekë në emër të R. Radovani: 

  1-Në vitin 2013 rezulton kalim i pensionit e në vazhdim; 

  2-Depozitime nga vet R. Radovani; 

  3-Më datë 12/12/2015 Blerje Bono Thesari në vlerën 497.606 lekë 

  4-Qira sipas Kontratës me afat 20/02/2015 deri 20/02/2018, me një kompani private  

 

 

IV-E )  NËNA E SUBJEKTIT N.RADOVANI  PERSON I LIDHUR NE KUPTIM TË 

LIGJIT 12/2018 

 

76. Nëna e Subjektit ka deklaruar: 

 

 Pasuri e paluajtëshme Nr.1: 

 

Apartament, sipërfaqe  140 m2 , vërtetim në regjistrin hipotekor Nr. ***, datë 20.12.1999, Nr. 

pasurie */**, ZK ***, adresë Rr. “****”, pall. **/1* ap. *. 

Prona të përfituara me kontratë noteriale Nr. *** Rep. dhe Nr.***Kol. datë 14.12.1996 përpara 

noteres P.K. 

Burimi i Krijimit: Marrëveshje ndërtimi me shoqërinë “******”shpk, duke i afruar truallin për 

ndërtim e vërtetuar me Regjistrin Hipotekor Nr.***, datë 13.07.1994, Nr. ***, datë 07.02.1996, 

Nr.***, datë 21.02.1996 në Rr. “*****” Tiranë. 
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E trashëguar në pjesë 100% 
 

 Pasuri  e paluajtëshme Nr. 2: 

 

Apartament, sipërfaqe 82m2, vërtetim në regjistrin hipotekor nr.***, datë 24.02.2003, Nr. pasurie 

*/**, Zona Kadastrale ****, adresë Rr. “*****”, pall. ***/*, ap.***. 

Prona të përfituara me kontratë noteriale Nr.***Rep. dhe Nr. *** Kol. datë 14.12.1996 përpara 

noteres P. K.. 

Burimi i Krijimit:Marrëveshje ndërtimi me shoqërinë “******” shpk, duke i afruar truallin për 

ndërtim e vërtetuar me regjistrin hipotekor nr. ****, datë 13.07.1994, nr. ***, datë 07.02.1996, 

nr. ****, datë 21.02.1996 në Rr. “*******” Tiranë. 

E trashëguar në pjesë 100% 

 

 Pasuri  e paluajtëshme Nr. 3. 

Dyqan sipërfaqe 63m2, vërtetim në regjistrin hipotekor Nr. ***, datë 20.12.1999, Nr. pasurie 

*/**, zona kadastrale ****, adresë Rr. “******”, pall.**/*, ap. **. 

Prona të përfituara me kontratë noteriale Nr.***Rep. dhe Nr.*** Kol., datë 14.12.1996 përpara 

noteres P. K. 

 

Burimi i Krijimit: Marrëveshje ndërtimi me shoqërinë “****” shpk duke i afruar truallin për 

ndërtim e vërtetuar me regjistrin hipotekor Nr.***, datë 13.07.1994, Nr.***, datë 07.02.1996, 

Nr.***, datë 21.02.1996 në Rr. “*****” Tiranë. 

E trashëguar në pjesë 100% 

 

77. Ka bashkëlidhur deklarates veting dokumentacionin provues: 

 

  1.Kontrate (Akt-Marrëveshje) vërtetuar Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 14/12/1996 

  Lidhur midis palëve:  

 

  Pronar të Truallit  

  S. S., i biri i K. dhe i L., vitl ***, lindur banues Durrës, 

  K. (K.) L., e bija e Ll. dhe M., vitl  ****, banuese Durrës 

  A. R.(K.), e bija e Ll. dhe M., vitl.****, banuese Durrës 

  A. K., i biri i S. dhe L., vitl.****, banues Tiranë 

  L. K. i biri i S. dhe L., vitl ****, banues Tiranë 

  E. K. e bija e S. dhe L., vitl ****, banues Tiranë 

 

  Shoqëria Ndërtuese “*******”shpk 

  

Referuar Regjistrit Hipotekor Nr.*** datë 13/07/1994, Nr.***, datë 07/02/1996, Nr.***, datë  

22/02/1996 në pronësi të “K. L.”, “A.R.”, që kanë ¼ pjesë secila, A. K. që ka 1/6 pjesë, E.K.që 

ka 1/6 pjesë, L. K. që ka 2/6 pjesë ose 1/8 pjesë, S. S. që ka ¼ pjesë, figuron  e regjistruar prona 

Truall i lirë parcela *** me sipërfaqe  800 m2. 

  Ky regjistrim hipotekor është kryer në bazë të: 

  Vendimit të Bashkisë Tiranë KKKPronave me Nr.***, datë 28/06/1994; 

  Dëshmisë së Trashëgimisë me Nr.****, datë 25/08/1993 të Noterisë Tiranë; 

  Kontratë Dhurimi Nr.***/***, datë 03/02/1996 të Notere V.Sh. 

  Kontratë Dhurimi Nr.***/*** datë 16/11/1995 të Notere E. P., Durrës 
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Këtë truall pronarët e saj e vënë në dispozicion të shoqërisë “*****” shpk, për të ndërtuar nga një 

pallat shumëkatësh 8(kate) sipas projektit të miratuar. 

Shoqëria si shpërblim do t`u jap pronarëve të truallit pronësi 25% të sipërfaqes së ndërtimit. 

 

Kontrata është nënshkruar nga Sipërmarresi “*****”shpk. Përfaqësusi Rr.H. dhe Pronarët “S.S”, 

“K. L”, “A.R”, “A. K.”, “L. K” dhe “E. K.”. 

 

  2.Kontrate Shitje Dyqani Nr.**** Prot., Nr.*** Kol, datë 13/12/1999 

  Përpara notere L. K. është përpiluar kjo kontratë me palë: 

   Shitës: Shoqeria “********” shpk, 

  Pala Blerëse: N. Radovani, e bija e Rr., dtl.*/*/****, lindur dhe banuese në Tiranë. 

  Rezulton se në Pronësi të Shitësit është regjistruar një dyqan dhe truall që ndodhet në 

Pallatin  Nr.**/* Rr. “******”. Dyqani me Nr.1 ndodhet në katin përdhe  të pallatit  me sipërfaqe 

** m2. 

Shitësi deklaron se këtë dyqan dhe truallin sipas planimetrisë ja shet blerësit kundrejt shumës  

përcaktuar sipas  Akt Marvëshjes Nr. Vërtetuar Nr.**** Rep., Nr.**** Kol., datë 14/12/1996. 

  Palët kanë nënshkruar këtë kontratë pa vërejte e kundërshtime. 

 (bashkëlidhur kontrata Plan Vendosje e dyqanit si dhe një Vërtetim Pronësie lëshuar nga 

Hipoteka  Tiranë 16/11/1998 me këtë përmbajtje): 

  -Vërtetim Pronësi për pronën ndodhur në Rr. “******”, (pallati nr.36/1 Tiranë). 

 

Referuar Regjistrit Hipotekor Nr.**** datë 16/11/1998, në pronësi të shoqerisë “******” shpk e 

përfaqësuar nga Rr.H. që ka 75% të objektit dhe pronarët e truallit trashëgimtarët e Ll. K.kanë 

25% figuron e regjistruar, Trualli me sipërfaqe 800m2 i cili kufizohet me parcelën Nr.*** në 

perëndim me parcelën Nr.***me veri me parcelën Nr.*** dhe jug me Rrugën “********”. 

Mbi këtë truall është ndërtuar objekti shumëkatesh banimi pallat 8 katësh me nr.**/* me këtë 

përbërje: 

1 Gazonjere, 1 Apartament 1+1; 18 Apartamente 2+1; 10 Apartamente 3+1 

 

  Nga ky objekt pronarët e truallit do të marrin23: 

 

Pjesa tjetër ndërtimore e objektit24 i ngelet shoqerise “*******”shpk. 

 

  Regjistrimi Hipotekor është bërë në bazë të25 : 

 

3.Vërtetim Pronësie, Tiranë më 13 Dhjetor 1996, mbi regjistrimin e pronës në bazë të Vendimit  

të Bashkisë së Tiranë KKKPronave me Nr.***, datë 28/6/1994 dhe Dëshmisë së Trashëgimisë 

                                                             
23 Ap.nr.13 më përbërje 2+1 sip 117m2, kati i katërt; Ap.Nr.14 me përbërje 3+1 sip 149 m2, kati i katërt; Ap.Nr.21 me përbërje 3+1 sip. 228 m2 kati i gjashtë; 

Ap.nr.22 me përbërje 1+1 sip 80 m2, kati i gjashtë; Ap.nr.9 me përbërje 2+1 sip 117 m2 kati i tretë; Ap. Nr.10 me përbërje 2+1 sip 105 m2 kati i tretë; 

Ap.Nr.1 me përbërje 2+1 sip 117 m2, kati i parë, Zyra nr.1, sip 63 m2;, Zyra nr.2, sip 62 m2;, Zyra nr.3 sip 66.5 m2; Zyra nr.4 sip 58 m2; Zyra nr.5 sip.66.5 

m2;, Zyra nr.8 sip 13 m2; Garazhe 6 copë me nr.12,13,14,15,16,17. 
24 14 apartamente 2+1; 8 apartamente 3+1, 1 garzonjere; 2 zyra ose dyqane si dhe 19 garazhe si dhe depot e ujit me sip 30m2. 

25 1-Leje Ndërtimi Nr.****/* Prot, datë 17/10/1996;2.Vendimi i K.R.T Nr.****Prot., datë 17/10/1996; 3.Vendim i Komisionit të Kthimit dhe Kompesimit 

të Pronave Nr.***, datë 29/06/1997;4.Notë Transkiptimi Nr.****, datë 13/6/1994;5.Kërkesë për dhënie shesh ndërtimi; 6.Kontratë Akt Marveshje 

Nr.***/****, datë 14/42/19967.Akt Marveshje për ndërtimin e objektit datë 23/08/1996;8.Proces-verbal kolaudimi Nr.Ekstra datë 05/11/1998; 9.Planimetri 

e objektit e miratuar nga Bashkia Tiranë  10.Planimetri e çdo kati veças. 
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Nr.****, datë 25/08/1993 të Noterisë Tiranë, Kontratë Dhurimi Nr.***/***, datë 03/02/1996 dhe 

Kontratë Dhurimi Nr.***/***, datë 16/11/1995, Nr.Hipoteke ***, datë 16/11/1998. 

 

  4.Vërtetim nga dokumenti Hipotekor Nr.***, datë 20/12/1999 

 N. Radovani, figuron e regjistruar me Pasuri Nr.*/**, ndodhur në ZK.***, me sipërfaqe 140 m2,  

Apartament i ndodhur në Rr. “******”, pallati **/* Ap.*, kati i tretë me sip.140m2 i përbërë nga 

tre dhoma një kuzhinë dhe ambiente të tjera ndihmëse.Nr.Hipoteke ***, datë 20/12/1999; 

 

5.Vërtetim nga Dokumentet Hipotekor Nr.**, datë 24/02/2003 

N. Rr.Radovani, figuron e regjistruar me pasuri Nr.*/** e nodhur në ZK****, me sipërfaqe 82  

m2, Apartament që ndodhet në Rr. “*******”, me Nr.10, kati i tretë, i cili përbëhet nga një 

kuzhinë dhe ambiente të tjera ndihmëse, Nr.Hipotekë ***, date 20/12/1999 

 

  6.Vërtetim nga Dokument Hipotekor, Nr.***, datë 20/12/1999 

Nikoleta Radovani, figuron e regjistruar me pasuri në ZK****, pasuri dyqan me sipërfaqe 63 m2, 

dyqani Nr.1, kati përdhe ndodhur në Rr. “*******”, pallati **/**. Nr.Hipoteke ***, datë 

16/11/1998. 

 

PASURIA E PALUAJTESHME NR.4: 

 

Apartament, sip. 51.70m2 , Durrës , 20.000 USD,  

Burimi i Krijimi: Kursime familjare dhe përfitime nga qera 

( kjo pasuri është trajtuar te pjesa e pasurisë së babait dhe subjektit )  

 

 HETIMI NGA KOMISIONI : 

 

Trupa kërkoi informacion ASHK, FSHU-OSHË, UKT, Zyrave Noteriale si dhe ju drejtua vet 

subjektit. 

78. Me kërkesën Nr.****, datë 15/11/2021, kryer nga personi autorizues në faqen elektronike të 

ASHK, në emër të N. Rr.Radovani, është përcjell elektronikisht përgjigja e kërkesës ku rezulton 

se nga verifikimet e kryera në regjistrin elektronik të pasurive të paluajtëshme (ALBCCAD) 

rezulton se në emër të shtetases N. Rr. Radovani ka pasuri të regjistruara në regjistrin elektronik 

të pasurive të paluajtëshme me këto të dhëna: 

 

1. Nr. Pasurie */**+*-*/*, Z.K ***, Volumi **, faqe **, Lloji I Pasurise Apartament; 

2. Nr. Pasurie */**+*-**, Z.K *** , Volumi **, faqe **, Lloji I Pasurise Apartament; 

3. Nr.Pasurie */**+*+G15, Z.K***, Volumi **, faqe ***, Lloji I Pasurise Garazh; 

Këto tre pasuri ndodhen në DVASHK Tirana Jug 

 

79. Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/*** Prot., datë 10/01/2022 hyrje në protokollin e KJV, 

nga ASHK, Drejtoria Vendore Tirana Jug është përcjell informacioni në lidhje me pasuritë 

referuar të dhënave në aplikimin Nr.****, datë 02/11/2021, ku rezulton se janë përcjell 

dokumentet në lidhje me pasuritë e kërkuara. 
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Bashkëlidhur janë përcjell dokumentet26: 

 

1- Nga përgjigjia e FSHU/OSHË sh.a., vërtetohet se me shkresën “Kthim përgjigje” Nr.***/** 

Prot., datë 23/03/2021, hyrje në protokollin e KJV, nga FSHU-OSHË Group, sqarohet se: 

 

-N. Radovani: Nr.Abonenti TR*******, Adresa: Rruga “*****”, kategoria Familjare, regjistruar  

sipas kontratës 15 nëntor 1998; 

 

-N. Radovani:Nr.Abonenti TR*****, Adresa Rruga “*****”, kategoria Familjare, regjistruar 

sipas kontratës 15 nëntor 1998; 

 

-N. Radovani:Nr.Abonenti TR*****, Adresa: Rruga “*****” **/*, kategoria Privat, regjistruar  

sipas kontratës 15 nëntor 1998. 

 

 

80. Nga përgjigjia e Ujësjellës Kanalizime, “Kthim Përgjigje”, Nr.***/** Prot., datë 23/03/2021, 

hyrje në protokollin e KJV, nga ana e UKT përcillet informacioni: Për shtetasit R. E.Radovani, 

N.Rr. Radovani dhe G. R. Radovani, nuk  rezulton asnjë e dhënë për kontratat për Shërbimin 

Ujësjellës Kanalizmie Tiranë sh.a, nuk janë të regjistruar në sistem. 

 

81. Mbi saktësimin e të dhënave, nga ana e Relatores së çështjes, komunikuar nëpërmjet postës 

elektronike më datë 07/02/2022 i janë kërkuar sqarime subjektit (pyetësor 4):  

Pyetje:  Jepni shpjegimet tuaja dhe provoni me dokumente për kontratat e  lidhura / faturimet e 

UKT për pasuritë e paluajtëshme në Rrugën “******”Tiranë 

Në vijim të përgjigjeve të subjektit: “Përgjigje: Bashkëlidhur po ju dërgoj kopje të faturave të 

UKT të dyqanit dhe apartamenteve Nr. 9 dhe 10 në Rr. “******”Tiranë. 

Bashkëlidhur: Fotokopje e Librezës UKT, Zona B3;  Nr.Kontrate ****-*, në emër të N. Radovani, 

për apartamentin nr.9, pallati */*, Rr. “*********”, Tiranë; 

Fature Tatimore Shitje UKT, e faturuar në emër të N. Radovani me kod klienti ****-* (për 

Dyqanin nr.1, pallati 23/1, Rr. “*****”, Tiranë); 

Modul informacion Online për shërbimin UKT, për Apartamentin Nr.10, Pallati **/*, Rr. 

“********”, Tiranë me Nr. Kontrate ****-*, në emër të N. Radovani. 

 

 

82. Nga Regjistri Noterial:  

 

                                                             
26 Kartelë e Pasurisë se Palujteshme, ZK.***, Nr. Pasurie */**+*-*/*, Volumi **, faqe **, Lloji pasurise Apartament, sipërfaqe 117 m2; Deklaratë 

Noteriale Nr.***Rep., Nr.*** Kol., datë 14 Shkurt 2016, ku N. Radovani deklaron se këtë pasuri është dakort ta  ndaj në dy pasuri duke ngelur 

një apartament me sipërfaqe 117 m2 dhe një dhomë me sipërfaqen e diferencës, dhoma t`i bashkohet pasurisë Apratment me Nr.*/**+*-**, 

ZK.****, volumi **, faqe *** sipërfaqe nga 82 m2 pas bashkimit bëhet 105 m2.(Përpiluar përpara Noterit J. Zh.); 

2-Kartelë e Pasurisë se Palujteshme , ZK.***, Nr.Pasurie */**+*-*, Volumi **, faqe ***, Lloji pasurisë Apartament, sipërfaqe 140 m2; 3-Kartelë 

e Pasurisë së Palujtëshme, ZK.***,Nr.Pasurie */**+*-**,Volumi **, Faqe **, Lloji i pasurisë Apartament, sipërfaqe 105 m2;4-Kartelë e Pasurisë 

së Palujteshme, ZK ***, Nr. Pasurie */**+*-**, Volumi **, faqe ***, Lloji i pasurisë Apartament, sipërfaqe 82 m2;5-Kartelë e Pasurisë se 

Palujteshme, ZK ***, Nr.Pasurie ***+*/*, Volumi **, Faqe **, Lloji i pasurisë Apartament me sipërfaqe 23 m2; 

Deklaratë Noteriale Nr.*** Rep. Nr.*** Kol., datë 15 Prill 2016, ku N.Radovani, pronare e Pasurisë ndodhur në ZK ***, Nr. Pasurie */**+*-**, 

Volumi **, faqe ***, Lloji i pasurisë  Apartament, sipërfaqe 82 m2 dhe Pasuria Nr.*/**+*-*/*, ZK.***, Volumi **, faqe ** me sipërfaqe prej 23 

m2, kërkon të bëjë bashkimin e dy pasurive në një të vetme(përpiluar përpara noterit J. Zh.); 

6-Kartelë e Pasurisë së Palujtëshme, ZK.***, Nr.Pasurie */**+*G15, Volumi **, faqe ***, Lloji i pasurisë Garazh, sipërfaqe 16.50m2. 

Pasurite e sipërcituara rezultojnë në emër të Shtetases N.Radovani me Kontratë Shitje Nr.***Rep., Nr.*** Kol., datë 13.12.1999 dhe Kontratë 

Shitje Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 13.12.1999 të notere L.K. 
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- Nga Notere A. P.: Me shkresën “Kthim Përgjigje”, hyrje në protokollin e KJV me Nr.***/*** 

Prot., datë 21/12/2021,  janë përcjell dokumentet27: 

 

- Nga Noter Gj. K.: Me shkresën “Kthim Përgjigje”, hyrje në protokollin e KJV me Nr.***/*** 

Prot., datë 06/12/2021 janë përcjell dokumentet: 

 

-Kontratë Shitje Dyqani, Nr.*** Prot., Nr.*** Kol., datë 13/12/1999 

-Plan Vendosje për sipërfaqen ndërtimore dyqan me sipërfaqe 63 m2 

-Vërtetim Pronesie, Tiranë 16/11/98, lëshuar nga Hipoteka Rrethi Tiranë 

-Fletë nga Regjistri i përgjithshem i akteve dhe veprimeve noteriale, ku shtetasi R.   Radovani me 

Nr.*** Regjistri ka kryer njëhsimin e dokumenteve. 

 

- Nga Notere A. P.: Me shkresën “Kthim Përgjigje”, hyrje në Protokollin e KJV me Nr.***/*** 

Prot., datë 21/12/2021 janë përcjell dokumentet: 

 

-Kontratë Dhurimi, vërtetuar sipas Vërtetimit Nr.Rep.4841, nr.kol.170, datë 16 Nëntor 1995 nga 

Notere Elda Puli; 

-Vërtetim Pronësie, Tiranë më 15 Korrik 1994 lëshuar nga Hipoteka Tiranë, vërtetuar nga Notere 

E. P. me Nr.*** Rep. 

-Plan Vendosje e Pronës ne emër të Ll. K., vërtetuar nga Notere E. P. me Nr.*** Rep. 

 

83. Nga pyetësori nr.1, drejtuar subjektit, protokolluar me  Nr.***/*** Prot, datë 28.12.2021, në 

pyetjet 4.4  të relatores: Ju lutem vini në dispozicion aktet të cilët janë: 

 

Vendimi i Bashkisë Tiranë KKK Pronave me Nr.***, datë 28/06/1994; 

Deshminë e Trashëgimisë me Nr.***, datë 25/08/1993 të Noterise Tiranë; 

Kontratë Dhurimi Nr.***/***, datë 03/02/1996 të Notere V.Sh. 

Kontratë Dhurimi Nr.***/*** datë 16/11/1995 të Notere E. P., Durrës. 

 

84. Përgjigje e subjektit : Bashkëlidhur janë përcjell dokumentet: 

Vendim Nr.****, datë 29.06.1994 për Kthimin dhe Kompesimin e Pronave  

Vërtetim i Pronësisë, Tiranë me 15 Korrik 1994 

Vërtetim Pronesie, Tiranë më 8 Korrik 1992 

                                                             
27 Kontratë Dhurimi, datë 9 Nëndor 1995, sipas Vërtetimit Nr. *** Rep., Nr.*** Kol., datë  16 Nëntor 1995, përpiluar përpara notere  E. P., 

shtetasi S. S., i biri i K. dtl.****, banues në Durrës, V. S., i biri i K., dtl.***, banues në Durrës, 

 Në bazë të vërtetimit të pronesisë Zyrës së Hipotekës Tiranë regjistruar me nr.*** datë  13 Korrik 1994 në Pronësi të K. L., A.R., E. K., L. K., të 

katërt së bashku me pjese të barabarta ¼ pjesë e pasurisë dhe S. S. e V. S. të dy së bashku në pjesë të barabarta1/4 së bashku,  figuron e regjistruar 

truall i lirë (parcelë) **** me sipërfaqe 800 m2 që kufizohet nga lindja me parcelën nr.***, nga perëndimi me parcelën nr.*** nga veriu me 

parcelën nr.*** dhe nga jugu me Rr. “******”, Tiranë. 

Regjistrimi Hipotekor është bërë në bazë të Vendimit Nr.*** datë 29 Qershor 1994 të  KKKPronvae Tiranë, dhe dëshmisë së trashëgimisë Nr.*** 

datë 25 Gusht 1993 Tiranë. 

Pronarët e kësaj Prone V. S. pjesën e tij të barabartë ¼ sëbashku me S. S. mbi një sipërfaqe 800m2 me dëshir dhe vullnet ja dhuron vëllait të tij S. 

S.i dhe ky i fundit S. S. pranon dhurimin që i bënë V. S. te ¼ pjesë të barabartë që kanë mbi 800m2 truall dhe me dhurimin, S. S., bëhet ¼ pjes e 

truallit të lirë 800m2 së bashku me pjestarët e tjerë K.L., A.R., A. K., L. K., E. K. e L. K.. 

 

-Vërtetim Pronësie, Tiranë me 15 Korrik 1994 : Ne regjistrin Hipotekor Nr.*** datë 13 Korrik 1994 në Pronësi të K. L., A.  R., nga ¼ pjesë secila, 

A. K., L. K., E. K. e L.K.të katërt sëbashku në pjesë të barabarta ¼ pjesë të pasurisë dhe S. S. e V. S. të dy sëbashku në pjesë të barabarta ¼, 

figuron e regjistruar një truall i lirë (parcela 285) me sipërfaqe 800m2, që kufizohet nga lindja me parcelën nr.284, nga perëndimi me parcelën 

nr.***nga veriu me parcelën nr.*** dhe nga jugu me Rr. “******”, Tiranë. 

Regjisrtimi i hipotekuar është bërë në bazë të vendimit Nr.*** datë 29.6.1994 të  KKKPronave Bashkia Tiranë dhe Dëshmisë se Trashëgimisë 

Nr.****, datë 25 Gusht 1993 të Noterisë Tiranë. 

  -Bashkëlidhur Plan Vendosja e Pronës. 
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Kontrate (Akt-Marrveshje), Vërtetuar sipas Vërtetimit Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 14/12/1996 

Vërtetim Pronësie, Tiranë me 13 Dhjetor 1996. 

 

85. Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit ligjor të administruar në Komision për këto 

pasuri të paluajtëshme të nënës së subjektit, konkludohet se janë provuar që ato janë pasuri 

të përfituara në mënyrë të ligjshme pasi rezultojnë të trashëguara sipas akteve ligjore të 

cituara më lart.  

 

DEKLARIMI I TË ARDHURAVE NËNA E SUBJEKTIT : 

 

86. Në Deklaratën Veting mbi deklarimin e Angazhimeve dhe veprimtari të tjera private dhe 

/ose publike nga personi i lidhur, nëna e subjektit ka deklaruar se ka ushtruar profesionin 

mjeke stomatologe : Autoriteti Rajonal Shendetesor Maj 2010-Qershor 2015 

 

Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin provues 

 

87. Vërtetimin lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tiranë, ku nëna e tij Nikoleta Radovani ka patur të 

ardhura nga punësimi i saj privat si Person Fizik “Stomatologe”.(të dhenat dhe hetimi me sipër). 

88. Llogari rrjedhese page pranë BKT ku sipas ekstrakteve rezulton se në emër të saj kalon pagë nga 

ASHR për periudhën 2010-2014: 

 

89. Pension Pleqerie Qershor 2015 dhe aktualisht. 

 

 IV- F )  TE ARDHURA TE TJERA FINANCIARE NGA QIRATË: 

 

90. Nëna e subjektit ka deklaruar dhe perfitime nga dhënia me qera e ambienteve në pronësi të saj 

shtjelluar më sipër duke vendosur dokumentacion provues, kontrata qeraje të ndryshme për 

periudha të ndryshme kohore dhe në vazhdimësi me subjekte individ dhe subjekte tregtare dhe 

rinovim kontrate afatgjatë 3 dhe 5 vjeçare të marrëdhënieve të qerave  të cilat rezultojnë në 

vijimësi përgjatë periudhës 2010 dhe aktualisht pa ndërprerje po ashtu edhe gjatë viteve 1999-

2005 dhe deri 2010. 

 

91. Çmimet e këtyre qerave kanë variuar kryesisht në valutë dhe lekë në vlera 450 usd, 800 usd, për 

njësi dyqan dhe apartament, 47.000(dyzetë e shtatë mijë) lekë dhe 80.000(tetëdhjetë mijë) lekë, 

5000(pesë mijë) euro, 10.000(dhjetë mijë) euro pagese vjetore, paradhenie para çdo fillim viti 

kontraktor ose me shlyerje çdo 4 muaj etj.  

Komisioni ka administruar dokumentacion provues, kontrata qeraje28, sqarime nga subjekti, 

vërtetim nga kompani “Real Estate” që kanë operuar në vitet e hershme dhe kanë ndërmjetësuar 

marrëdhëniet e qerasë nga prinderit e subjektit etj.  

                                                             
28 Kontratë Qiraje Nr.***Rep., Nr.*** Kol, datë 13/02/2015 përpiluar përpara noterit H. Z., është lidhur kjo kontratë qiraje midis: 

Qiradhënëse N. Radovani, Qiramarrës Shoqëria “****” shpk, përfaqësuar nga N. M. 

Qiradhënëse N. Radovani është pronare e pasurisë me Nr.*/**, ndodhur në ZK **** Apartament me sipërfaqe 82 m2 me adresë Rr. “********”, 

Tiranë, Nr.** kati i *-të i përbërë nga një dhomë, një kuzhinë dhe ambiente të tjera.. Qiradhënësja N.Radovani jep me qira tek Qiramarrësi këtë 

ambient duke filluar nga data 20/02/2013 deri më 20/02/2018 nga momenti i lidhjes së kësaj kontrate.Shpërblimi mujor i qerasë 10.000(dhjetë 

mijë) lekë/muaj.Nga ana e qiramarrësit do të paguhet si paradhënie qiraja e një viti dhe të xhirohet në llogarinë e palës qiramarrëse e hapur në një 

nga Bankat e Nivelit të Dytë. 

Në nenin 12 përcaktohet në paragrafin e 6 “Për të gjithë periudhen e veprimit të kontratës qiradhënësi detyrohet që të likujdojë taksën vjetore të 

pasurisë, tatimin mbi qeranë si dhe çdo takse tjetër që do t`i njohë ligji mbi pronësisën”(Bashkëlidhur)28: 

 Marrëveshje shtesë (Nr.*** Rep. *** Kol. ) e Kontratës së Qerasë (Nr.*** Rep, Nr.*** Kol., dt.13.02.2015 )  
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92. Nga hetimi i kryer nga Komisioni,  rezultoi nga zyrat noteriale:  

 

-Nga Noteri H.Z: Me shkresën “Kthim përgjigje” hyrje në protokollin e KJV me Nr.***/*** 

Prot., datë 27.04.2021, është përcjell dokumentacioni që konfirmon kontratën e qerasë Nr.*** 

Rep., Nr.*** Kol, datë 13/02/2015  

-Nga Noteri J. Zh.: Me shkresën “Kthim përgjigje” hyrje në protokollin e KJV me Nr.***/*** 

Prot., datë 22.04.2021, është përcjell dokumentacioni që konfirmon Kontratën e Qirasë Nr.*** 

Rep., Nr.*** Kol., datë 28/07/2015. 

 

-Të ardhurat nga qeraja, janë evidentuar edhe nga ekstraktet bankare në llogarinë e N.Radovani, 

përcjell me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/** Prot., datë 16.03.2021 nga Banka *******.  

Gjithashtu nga korrespondenca ndërmjet Noterit J. Zh. është përcjell : 

 

-Kontratë qeraje Nr.*** Rep, Nr.*** Kol,  dt.07/08/2018  midis N. Radovani me cilesinë e 

Qiradhënëses dhe I. Dushkaj me cilësinë e Qiramarrësit për dyqanin me sipërfaqe 63 m2 , Z.K. 

***, me adresë Rruga “****” me afat 5 vjeçar me 80.000(tetëdhjetë mijë) lek/muaj 

-Kontratë Qiraje Nr.***Rep., Nr.*** Kol., datë 21/03/2013 lidhur midis N. R. me cilësinë e 

Qiradhëneses dhe Shoqëria “*****” shpk me cilësinë e Qiramarrësit, përfaqësuar nga F. M.,  kanë 

lidhur kontratë qiraje me afat 1 Shkurt 2013 deri më 31 Janar 2014 me të drejtë rinovimi.  

Qeraja e këtij apartamenti është 5000(pesë mijë) euro në vit dukë përfshirë edhe tarifën e 

mirëmbajtjes së godinës 416 (katërqind e gjashtëmbedhjetë) euro do të paguhet si qera mujore. 

Kontrata është përpiluar edhe në Gjuhën angleze e nënshkruar nga palët.( Bashkëlidhur 

Kontrata)29:  

-Kontratë Qeraje Nr.731 Rep., Nr.250 Kol., datë 27/01/2014, lidhur midis N. Radovani me 

cilësinë e Qiradhëneses dhe Shoqeria “******” shpk me cilësinë e Qiramarrësit, përfaqësuar nga 

F. M.. Kontrata e qirasë ka të njëjtat kushte dhe lidhet me Kontratën e Qirase Nr.***Rep.,  Nr.*** 

Kol., datë 21/03/2013. 

-Në kontratën e datës 27/01/2014 bëhet rinovimi i i afatit të përdorimit të ambientit me qira  nga 

ku fillon me 1 Shkurt 2014 deri me 31 Janar 2015. Kushtet e tjera mbeten të pandryshuara. 

 

                                                             
Qiradhënëse N.Radovan, Qiramarrës Shoqeria “*****”shpk, përfaqësuar nga N. M.Meqënëse qiradhënësi dhe qiramarrësi kanë lidhur kontratën 

e qirasë me Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 13.02.2015 (kontratë qiraje) që konsiston në dhënien me qira të një ambienti në pronësi të qiradhënësit 

një apartament me sipërfaqe 82 m2, me nr.pasurie */**, e ndodhur në Rr. “********” nr.**, kati i *, Tiranë, palët kanë rënë dakort të ndryshojnë  

nenin 3 si dhe vetëm fjalinë e parë të nenit 4 të kontratës së qerasë së sipërpërmendur (Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 13.02.2015): Kontrata e 

qerasë do të lidhet për një afat 5 vjeçar dhe do të prodhojë efektet nga çasti i nënshkrimit të kësaj kontrate.  

Shpërblimi mujor i qerasë që qiramarrësi do t`i paguajë qiradhënësit, i fiksuar dhe i pandryshuar përgjatë gjithë periudhës së qirasë në shumën 

47,000(dyzetë e shtatë mijë) lekë. 

 Kontratë Qiraje N.*** Rep., Nr.***Kol., datë 28/07/2015, përpara noterit J.Zh., është përpiluar kjo kontratë qiraje midis palëve: 

N. Rr. Radovani, me cilësinë e Qiradhënëses 

I. D. i biri i R., lindur më **.**.*** në ****, Shkodër, banuës në Shkodër,  ID Nr.******,Nr.personal H******F, qiramarrës. 

Qiradhënësi është pronar i një pasurie të palujtëshme të llojit dyqan në pallatin nr.**/*  Rr. “*******”, dyqani nr.1, në katin përdhes të pallatit me 

sipërfaqe totale 63 m2, ZK ****, regjistruar me Nr.Hipotekor *** datë 20.12.1999, Regjistruar pranë ZRPP Tiranë sipas Kontratës së Shitjes 

Nr.***Rep. Nr.***Kol, datë 13/12/1999, ku në këtë kontratë do të quhet Ambient.  

Palët kanë renë dakort që të japin dhe marrin me qira këtë ambient për një periudhë 3(tre) vjeçare duke filluar nga data 28 korrik 2015, pas 

përfundimit të periudhës 3 (tre) vjeçare palet marrin përsipër rinovimin e kontratës për dy vjet të tjera.  

Palët kanë renë dakort se pagesa mujore e qirasë do të jetë në shumën 80,000(tetëdhjetë  mijë) lekë. Pagesa e qirase do të paguhet për të gjithë 

kohëzgjatjen e saj në çdo tre muaj, ku pagesa do të konfirmohet nëpëmjet mandatit bankar apo dokument të nënshkruar nga dy palët ose përfaqësues 

i tyre (Bashkëlidhur Kontratës së Qirasë)28: 

Vërtetim nga Dokumentet Hipotekor Nr.**, datë 24/02/2003 në emër të N.Rr. Radovani, figuron e regjistruar me pasuri Nr.*/** e ndodhur në ZK 

****, me sipërfaqe 82 m2, Apartament që ndodhet në Rr. “********”, me Nr.*0, kati i tretë, i cili përbëhet nga një Kuzhinë dhe ambiente të tjera 

ndihmëse.Nr.Hipoteke ***, datë 20/12/1999. 

Hartë Treguese e regjistrimit si dhe Dokumentet e Identifikimit 
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-Të ardhurat nga kjo Kontrate Qeraje, janë evidentuar edhe nga ekstraktet bankare  në llogarinë 

në emër të N. Radovani përcjell me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.**/*** Prot., datë 05.03.2021 

nga Banka ***** dhe konkretisht ( 2012, 2013, 2014 transfertë qeraje nga ****** shpk në  vlerën 

5400 euro të cilat janë konvertuar në lek sipas kursit zyrtar të këmbimit për vitet respektive. 

Po ashtu derdhje qeraje rezulton edhe në vitet 2010 dhe 2011 ku evidentohet kalim qera në vlerën 

5400(pesëmijë e katërqind) euro për llogari të Enton Radavanit të cilat janë të raportuara edhe 

nga institucioni financiar raportues. 

93. Përfitimet e disa prej këtyre qerave rezultojne se përkojnë me pasqyrën e ekstrakteve bankare30 

ku evidentohen derdhje shumash dhe çelje depozitash në valute të huaj dhe atë vendase në 

llogaritë një ose dyemërore të prindërve të subjektit me përshkrim :derdhje pagesë qeraje . 

 

94. Komisioni për një hetim më të thelluar, i është drejtuar Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë duke  

kërkuar informacion për Kontratat e Qirave në lidhje me pagimin e “tatimit në burim”31, për 

ambientet e dhëna me qira nga nëna e subjektit nga ku ka rezultuar se në të gjitha rastet është 

derdhur tatimi për qeranë nga qeramarrësit pasi kanë qënë subjekte me aktivitet privat , persona 

fizik  apo shoqëri me përgjegjësi të kufizuar. 

 

 

IV-G) MOTRA E SUBJEKTIT G. RADOVANI  PERSON I LIDHUR NE KUPTIM TE LIGJIT 

12/2018 KA DEKLARUAR: 

 

 

Pasuri  e paluajtëshme Nr.1: 

Apartament, sipërfaqe 91.90 m2, me numër pasurie */***+***, ZK ****, adrese Rr. “*****”, hyrja *, 

ap.**, volumi **, faqe **. 

Garazh, sipërfaqe  16.60m2 me numër pasurie */***/G12, ZK.****, adrese Rr. “*****”, hyrja *, volumi 

**, faqe ***. 

Prona të përfituara me kontratë noteriale Nr.*** Rep. dhe Nr.*** Kol. përpara noterit J. Zh. 

Burimi i Krijimit:  

 Kredi Banka “********” me vlerë 80 000(tetëdhjetë mijë) euro 

 Shitje pasuri e paluajtshme: apartament me sipeerfaqe 61.7m2, numër pasurie */***+*-**, 

ZK.****, volumi ***, faqe **, adresee Rr. “****” p.*/*, ap.**, me çmim 4.534.950 (katër milion 

e pesëqind e tridhjetë e katër mijë e nëntëqind e pesëdhjetë)lekë 

 Kursime familjare dhe përfitime nga qera 

 

Subjekti ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin: 

 ( e njëjtë /hetuar në pjesen e pasurisë së babait R. Radovani)  

                                                             
30 Disa nga Kreditimet sipas viteve : 1999: 10.000 usd, 2000 :7200 usd, 2001: 4500 usd, 2009: 380.000 lek , 2010 : 5400 euro, 2012 : 5400 euro , 2013 : 

5400 euro 2014 : 5400 euro, vijon....  
31 Me shkresën “Kthim përgjigje”, Nr.***/*** Prot., datë 27.01.2022 hyrje në protokollin e KJV, nga ana e Drejtorisë Rajonale Ta timore Tiranë, është 

përcjell informacioni:Mbështetur në Kontratën me Nr.*** Rep, Nr.*** Kol., datë 07/08/0018 dhe me Nr.*** Rep., Nr.2210 Kol., datë 28/07/2015 ku 

qiradhënëse është N. Radovani dhe qiramarrës është I. D., rezulton se I. D. është i regjistruar si person fizik me NIPT ********. Nga ana e këtij subjekti 

është paguar tatimi në burim (tatimi mbi qeranë). 

Mbështetur në kontratën me Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 31/07/2015 ku qiradhënës është N. Radovani dhe Qiramarrës është Shoqëria “*****”shpk me 

përfaqësues Z.N. M., është paguar tatim në burim (tatim mbi qeranë) për periudhën 31/07/2015-20/02/2018 në vlerën 436.788(katërqind e tridhjetë e 

gjashtëmijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tetë) leke. 

Mbështetur në kontratat me Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 21/03/2013 dhe me Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 27/01/2014 ku qiradhënës është N. Radovani 

dhe Qiramarrës “*******”, me përfaqësues F.M. është paguar tatim në burim (tatim mbi qeranë) për periudhen Shkurt 2013 deri më 31/10/2015 në vlerën 

916.250 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë)lekë.Mbështetur në kontratat me Nr.*** Rep., Nr.*** Kol., datë 21/03/2013 dhe me Nr.*** 

Rep., Nr.*** Kol., datë 27/01/2014 ku qiradhënës është N. Radovani dhe Qiramarrees “*******”, me përfaqësues F.M. është paguar tatim në burim (tatim 

mbi qeranë) për periudhen Shkurt 2013 deri më 31/10/2015 në vlerën 916.250 (nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind e pesëdhjetë)lekë.  
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95. Nga pyetësori nr.1, drejtuar subjektit, datë 28/12/2021, në pyetjen 1.1: Për efekt të hetimit 

administrativ, ju kërkoj të informoni për ndryshimet e të dhënave -përbërësit familjare pas datës 

së plotësimit të deklaratës veting (05.05.2018) 

Në përgjigjet  e subjektit Komisioni administron aktet e ndryshimit të certifikatës së trungut 

familjar pas datës së plotësimit të deklaratës veting  (05.05.2018 ) ku rezulton se motra e subjektit 

është shkëputur nga trungu familjar i origjinës (certifikatë martese e motrës)  

 

Për efekt të përllogaritjes së analizës së raportit të ardhura-shpenzime, Komisioni ka përfshirë 

sipas përbërjes familjare të ardhurat dhe shpenzimet e motrës deri në datën e ndryshimit të 

gjendjes civile, shkëputjes së saj nga çertifikata familjare me prindërit dhe subjektin .  

 

Pasuri e Luajtshme Nr. 1: 

 

Makine tip Fiat 500, vitit 2009, me targë AA***AC, blerë në vitin 2016 

 Burimi i Krijimit: Kursime personale shuma  6000(gjashtëmijë) euro 

  Pjese: 100% 

 

Subjekti nuk ka bashkëlidhur deklaratës veting dokumentacionin provues: 

 

HETIMI NGA KOMISIONI : 

 

Trupa kërkoi informacion pranë DPSHTRR, Bankave të niveleve të dyta dhe Zyrave Noteriale. 

96. Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr. ***/** Prot, datë 09/03/2021, hyrje në protokollin e KJV, nga 

ana e DPSHTRR dërgohet informacion, në lidhje më pronësinë e mjetit të regjistruar në emër të 

G. R. Radovani ku rezulton: 

G. Radovani ka patur  të regjistruar në pronësi mjetin me targë AA*** AC.  

Kontratë Shitje (pasuri e lujtëshme) Nr.*** Rep., Nr.3***/*Kol., datë **/**/**** hartuar përpara 

notere L. D. ku palët: 

G. R., e bija e R., lindur më **/**/****, banuese në Rr. “******”, njësia Administrative Nr.5, 

Tiranë, me cilësinë e palës shitëse ka patur në pronësi mjetin  autoveturë FIAT, me targa 

AA***AC dhe i shet A. K., e bija e P., lindur më **/**/****, banuese Njësia Administrative Nr.3 

Tiranë, me cilesinë e blerëses në shumën 5,700(pësemijë e shtatqënd) Euro. 

 

Bashkëlidhur Kontratës32:  

 

97. Nga regjistri Noterial: 

 

Nga Noter L. D.: Me shkresen “Kthim përgjigje” hyrje në protokollin e KJV me Nr.***/*** 

Prot., datë 27.04.2021, është përcjell: 

 

-Kontratë Shitje (Pasuri e luajtëshme), Nr.*** Rep., Nr.*** Kol, datë 12/02/2018 me palë: 

Shitës: Geti Radovani 

                                                             
32 Leje Qarkullimi Nr. TR********që i përket mjetit me targa AA**** AC 
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Pala Blerëse : A. K., e bija e P., lindur më **/**/**** në Tiranë dhe banuese po në Tiranë, pajisur 

me ID I********C. 

Cituar më sipër (Bashkëlidhur Kontratës):33  

 

Në vijim të korrespondencës  me bankat e nivelit të dytë , Komisioni ka administruar këto të 

dhëna: 

 

 Me shkresën “Kthim Përgjigje”, Nr.***/** Prot., datë 30/03/2021 hyrje në protokollin e KJV, nga 

****** Bankë është përcjell e dhëna në format CD ku në përmbajtje të saj janë ekstraktet bankare. 

Në këtë bankë rezulton se G. Radovani disponon llogaritë: 

 

Sipas statement bankar : 

 

 Llogari rrjedheese page Nr.***** monedha Lekë nga viti 2011  

 

 Llogaria rrjedhëse depozitë pa afat Nr. ******** monedha Lekë 

 

 Llogari investimi në obligacion Nr. ****** monedha Lekë 

 

Përshkrimi Data e investimit 
Shuma e investuar monedha 

Lekë 

Obligacion 17/06/2015                       1.100.000  

Obligacion 01/08/2017                       1.200.000  

Obligacion 01/02/2018                           500.000  

 

 Llogaria nr.*******  Master Card monedha Lekë 

 Llogaria Nr. ********  Master Card monedha Euro  që pre 

   

 Llogari nr. ****** monedha Euro   

Marre Kredi më datë 14/01/2015 në shumen  30,060 (tridhjetee mijee e gjashtëdhjetë) Euro, 

mbyllur më datë 14/01/2020  

 
Vitet Principal i paguar Interesa 

2015 5.363,92 333,53 

2016 5.953,27 225,97 

2017 6.027,89 128,61 

2018 6.076,76 7.947,00 

2019 6.125,43 30,70 

2020 512,73 0,34 

Totali 30.060 8.666,15 

 

 

                                                             
33 Leje Qarkullimi Nr. TR****** që i përket mjetit me targa AA*** AC 

-Çertifikatë e pronesisë së mjetit rrugor Nr. TR***** që i përket mjetit me targa AA**** AC me Nr.**** me datë 21/03/2017 në pronësi të G. Radovanit  

- RBS (Regjistri i Barrës Siguruese) 

-Vërtetim datë 11/12/2018 lëshuar nga DPSHTRR, ku thuhet se pronari i mjetit G.Radovani për mjetin me targa AA*** AC rezulton për periudhën deri më 

datë 11/12/2018 nuk është debitore për taksat vjetore të mjeteve të përdorura, gjoba të kontrollit teknik, gjoba të kontrolli t rrugor apo nuk është bllokuar nga 

organet kompetente të percaktuara me ligj. 
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98. Trupa Vlerësuese, për të patur një  hetim më të thelluar dhe të qartë në lidhje me kredinë marrë 

pranë kësaj banke, ju drejtua Zyrës Noteriale të notere A. M. dhe me shkresë zyrtare ******* 

Bank. 

 

99. Me shkresën “Kthim Përgjigje”, Nr.***/** Prot., datë 30/03/2021 hyrje në protokollin e KJV, nga 

******Bankë është përcjell e dhëna në format CD ku në përmbajtje të saj janë ekstraktet bankare. 

Në këtë bankë rezulton të ketë llogari motra e subjektit G.Radovani. 

 

100. Nga ekstrakti i Bankës ******, u evidentua se më datë 14/01/2015 është kryer disbursim 

kredie në shumën 30.060 (tridhjetë mijë e gjashtëdhjetë) euro, ku sipas tabelës më poshtë janë të 

pasqyruara likujdimet vjetore të kredise (principal +interesa). Kredia rezulton e likujduar dhe 

mbyllur më datë 14/01/2020.  

 

Vitet Principal i paguar 
Kursi i 

BSh 
Vlera ne Lekë 

14/01/2015 
                          

Dsibursuar 30.060  140,24                  4.215.614  

2015 5.363,92 137,65                     738.344  

2016 5.953,27 135,27                     805.299  

2017 6.027,89 133,25                     803.216  

2018 6.076,76 125,86                     764.821  

2019 6.125,43 224,99                  1.378.160  

2020 512,73 
123,54 

                       
63.343  

Totali 30.060   4.553.183 

 

 

101. Situacioni I kredisë bankare datë 14/01/2015 ne shumën  30,060 Euro dhe mbyllur më 

datë 14/01/2020, është trajtuar e detajuar te pjesa e pasurisë së subjektit, në seksionin e 

Detyrimeve (Kredi).  

 
 

102.Sa më sipër, Komisioni gjen të provuar shlyerjen e kredise në Bankën Raiffeisen që 

perputhet me deklarimet e subjektit dhe personave të lidhur me të. Burimi i krijimit dhe 

mundësia për shlyerje, paraqiten sipas analizës së hetimit të përshkruar më sipër në këtë 

relacion dhe tabelës financiare ( 2010-2021 )  

 

 

 PËRFUNDIME TË HETIMIT PËR KRITERIN E PASURISË : 
 

Në përfundim të hetimit administrativ të pasurisë, kryer nga Komisioni, duke verifikuar 

përputhshmërinë e deklarimeve të subjektit me dokumentacionin e administruar si dhe duke analizuar 

ligjshmërinë e mjaftueshmërinë e burimeve dhe të ardhurave financiare, në përputhje me pikën 6 të 

nenit 34 të Ligjit nr. 12/2018, (i ndryshuar), konstatohet se:  

 

a) deklarimi është i saktë në përputhje me ligjin; 

b) ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasuritë; 

c) nuk ka kryer fshehje të pasurisë; 

d) nuk ka kryer deklarim të rremë; 

e) subjekti nuk gjendet në situatën e konfliktit të interesit 
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V. B KONTROLLI I FIGURËS 

Trupa e Vlerësimit ka kryer kontrollin e figurës për subjektin e vlerësimit  Z. Enton R.Radovani, bazuar 

në përcaktimet e dispozitës së nenit 4, pika 1, gërma “b” dhe neneve 35-42, 48 dhe 51 e 52 të parashikuara 

në ligjin nr.12/2018  “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës 

së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” të 

ndryshuar. 

Trupa ka proceduar duke marrë në konsideratë dy momente të rëndësishme të verifikimit të figurës sipas 

ligjit 12/2018: 

a. Fillimisht është administruar dhe verifikuar Formulari i kontrollit të figurës i plotësuar nga 

subjekti si detyrim i ligjit 12/2018, i ndryshuar 

b. Më tej janë administruar përgjigjet nga institucionet ligjzbatuese, verifikuese dhe informuese të 

cilat do të shpjegohen më tej në këtë relacion. 

 Në deklaratën për kontrollin e figurës: 

 

-pjesa e parë, subjekti deklaron:Gjeneralitetet - nuk ka pasur emër apo mbiemra të tjerë më parë, nuk 

ka pasur nënshtetësi tjetër; 

 

-pjesa e dytë, subjekti deklaron të dhënat përkatëse mbi vendbanimin; 

 

-pjesa e tretë, subjekti ka deklaruar të dhëna në vite lidhur me arsimin, që nga shkolla e mesme deri 

tek arsimi i lartë, masteri i kryer; 

 

-pjesa e tatërt, subjekti ka deklaruar punësimin gjatë 10 viteve të fundit, angazhimet private dhe 

shtetërore përpara punësimit në SHÇBA si dhe punësimin në SHÇBA deri në datën e plotësimit të 

formularit; 

 

-pjesa e pestë, lidhur me të dhënat e sigurisë subjekti i është përgjigjur negativisht të 18 pyetjeve 

përkatëse që detajon formulari i kontrollit të figurës.  

 

Subjekti ka nënshkruar edhe dy vetdeklarimet për vërtetësinë e të dhënave dhe saktësinë e tyre të 

paraqitura në deklaratën e kontrollit të figurës si dhe deklaratën për dhënien e pëlqimit për mbledhjen 

e të dhënave, kryerjen e kontrollit të figurës dhe aksesin për njohjen dhe administrimin e të dhënave 

personale. 

 Hetimi nga Komisioni: 
 

Për të vijuar me kontrollin tërësor të figurës dhe saktësinë e deklarimit të subjektit të vlerësimit lidhur me 

këtë komponent, në bazë të nenit 36, të ligjit nr. 12/2018, datë 05.06.2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe 

periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”, i ndryshuar, është kryer hetimi administrativ në 

institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese që përcakon ligji i vlerësimit si : 
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 SHISH 

 DSIK 

 Prokurori e Përgjithshme  

 SPAK 

 DPPP 

 Polici e Shtetit 

 Zyra e Gjendjes Civile 

 Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve   

 SHÇBA 

 Avokati i Popullit 

Nga informacionet e ardhura nga institucionet dhe agjencitë ligjzbatuese ka rezultuar si vijon: 

103.Me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/*** Prot., datë 19/04/2021, hyrje në protokollin e KJV, 

nga Drejtoria e Përgjitshme e Gjendjes Civile është përcjell dokumenti “Çertifikatë familjare” 

dhe “Çertifikate personale”, lëshuar nga Regjistri Kombëtar i Gjendjes Civile për vitet 2010, për 

shtetasin Enton R. Radovani me ID ********* G. 

104.Kjo Drejtori,  informon se nga verifikimet e kryera në emër të Shtetasit Enton Radovani, nga akti 

i Lindjes mbajtur në ZGJC nr.373, Njësia Administrative Nr.1, Tiranë, në bazë të Regjistrit 

Kombëtar të Gjendjes Civile të vitit 2010 e deri më datën e përgjigjes së kërkesës, nuk rezulton 

të ketë kryer ndryshime të gjeneraliteteve. 

105.Nga pyetjet e relatorit drejtuar subjektit gjatë fazës së hetimit, me datë 17/12/2021, ndër të tjera 

edhe pyetje a keni ndryshime në përbërësit e gjendjes civile, subjekti ka shpjeguar se që prej datës 

05/05/2018 (kohë pas dorëzimit të deklaratës veting) subjekti është kryefamiljar dhe motra e tij 

është shkëputur nga trungu familjar për shkak të ndryshimit të statusit të saj nga beqare në të 

martuar. Kjo e dhenë është pasqyruar edhe në përllogaritjen ekonomike në treguesit financiarë 

deri në vitin 2021. (te pjesa e pasurisë )  

106.DPPPP me shkresën protokolluar nga Institucioni  me Nr.***, datë..16.04.2021, bën me dije se 

nga kërkimet në sistemin elektronik në emër të subjektit dhe personave të lidhur me të, ka të 

dhëna ( trajtuar tek komponenti i pasurisë).  

107.DSIK me shkresen “Kthim Përgjigje”, Nr.***/**Prot., datë 17/03/2021, hyrje në protokollin e 

KJV, ka dërguar infomacionin se Enton Rodolf Radovani është i pajisur  me Çertifikatë Sigurimi 

Personeli (CSP) të nivelit “Tepër sekret” me Nr.E/***/****. Kjo CSP është lëshuar më datë 

27/09/2017 dhe është e vlefshme deri më datë 26/09/2022. 

108.Nga informacionet shtesë që Komisioni mori në DSIK, konfirmohet se subjekti ka patur CSP që 

në vitin 2011, kohë menjëherë pas hyrjes në Shërbim për herë të parë dhe se CSP aktuale është 

pajisje për herë të dytë në vijim të mbarimit të së parës. 

-Ky fakt merret i mirëqenë edhe përmes komunikimit shkresor të Relatores me Drejtorin e 

Përgjithshëm të SHÇBA i cili me shkresë Nr.***/*** Prot, datë 3/2/2022, citon se i gjithë 

personeli i SHÇBA i nënshtrohet verifikimit për t`u pajisur me CSP, dokument i cili merret pas 

verifikimit nga të gjitha strukturat ligjzbatuese në Republikën e Shqipërisë. 

-Komisioni në vështrim të ligjit të posaçëm të funksionimit dhe organizimit të SHÇBA dhe ish 

SHKB në kohën e funksionimit të këtij organi si i tillë, konstaton dispozitat ligjore që përcaktojnë 

kushtet e pranimit të punonjësve në këtë Shërbim, përkatësisht neni 34 “Pranimi në Shërbim”, 

pikat 2 dhe 3 të ligjit 10002 dt.6.10.2008 “Për SHKB në MB”dhe neni 80 i ligjit të mëpasshëm 

70/2014,  që kanë të bëjnë me detyrimin e aplikimit për pajisje me CSP. Rezulton se subjekti është 
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pajisur që në kohën e fillimit tëushtrimit të detyrës për herë të parë e në vijim me CSP, proces i 

cili dëshmon se për këtë subjekt është zbatuar drejtë ky detyrim ligjor. 

 

109.Komunikimi shkresor me SHÇBA cituar më lart ka përcjellë edhe njohjen e Komisionit me faktin 

se në dosjen e personelit të subjektit përcjellë nga SHÇBA në kuadër të vlerësimit kalimtar, 

mungonte vërtetimi i besueshmërisë/personalitetit si kusht paraprak të emërimit në Shërbim 

(konstatuar kjo mungesë dokumentacioni dhe kërkuar nga KJV) dhe vënë në dispozicion me 

shkresën e lartcituar me shpjegimin se : “Struktura e Burimeve Njerëzore në Shërbim nuk ka 

trajtuar me kujdes plotësimin me Vërtetim Personaliteti i punonjësit, procedurë e cila kryhet nga 

Policia e Shtetit, pas kërkesës së strukturës që emëron në punë kandidatin fitues”.  

 

110.Ky fakt e çon Komisionin në konstatimin se nuk janë plotësuar siç duhet procedurat ligjore duke 

shkaktuar parregullsi dhe mangësi në plotësimin e dosjes së personelit, që plotësohet dhe 

administrohet nga struktura përgjegjëse (Struktura e Burimeve Njerëzore)e cila duhet të kryejë 

që në kohën e rekrutimit dhe emërimit për herë të parë të punonjësit në SHÇBA, dhe në vijim 

veprime dhe dokumentime që përcakton kuadri ligjor i posaçëm. Struktura përgjegjëse në 

Shërbim, në këtë rast, Struktura e Burimeve Njerëzore ka detyrimin për të kërkuar pranë organeve 

ligjzbatuese verifikimin e të dhënave që lidhen me figurën e kandidatit si kusht specifik ligjor 

përpara se të emërohet zyrtarisht në Shërbim.  

 

Gjithë sa më sipër, ngarkon me përgjegjësi strukturën e Burimeve Njerëzore  e cila zhvillon dhe 

administron procesin e rekrutimit/përgatitjes së dokumentacionit e verifikimit/plotësimit të të 

gjitha të dhënave që kërkon legjislacioni i posaçëm gjatë fazës së përzgjedhjes dhe më pas caktimit 

në detyrë të kandidatit fitues ( Neni 34 pika 2 e ligjit 10002/2008 dhe Neni 23 i VKM nr.637, 

dt.1.6.2009 “Për miratimin e Rregullores së Personelit të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në 

Ministrinë e Brendshme”, verifikimi i te dhënave të kandidatit ). 

 

111.Evidentohet se për shkak të konstatimeve të KJV dhe situacionit sa më sipër, SHÇBA ka përcjellë 

vërtetimin e personalitetit Janar 2022 ( duke bashkëlidhur edhe kërkesën drejtuar Drejtorisë 

Vendore të Policisë Tiranë dhe korrespondencën përkatëse për të dhënat e verifikuara nga organet 

dhe burimet e ndryshme të informimit) nga ku  është konkluduar se: nga verifikimet e kryera 

rezulton se për shtetasin Enton Rodolf Radovani,nuk ka të dhëna në ngarkim të tij të vërtetuara 

me shkresën e ardhur nga Sektori i Analizës dhe informacionit kriminal, nr.****/ Prot., datë 

16/12/2021, ardhur nga kartoteka ku rezulton se ky shtetas nuk figuron i evidentuar. 

 

112.Komisioni konstaton se në funksion të pajisjes me CSP, subjekti ka qënë i verifikuar për shkak 

të aplikimit për pajisje me CSP me hyrjen në Shërbim që prej fund vitit 2010, çka dhe shtrin një 

periudhe të gjatë verifikimi në përputhje  me legjislacionin e posacëm për pajisjen me Çertifikatë 

Sigurie, ligji për Informacioni  e Klasifikuar Sekret dhe VKM 188/2015, që përcaktojnë se 

verifikimi për pajisjen me CSP parashikon jo më pak se 10 vite dhe kur kjo periudhë është e 

pamjaftueshme, verifikimi shtrihet nga mosha 18 vjeç. Subjekti është verifikuar dy herë rradhazi 

me punësimin në SHÇBA, në vitin 2011 dhe në vitin 2017, verifikime që bazuar në 

metodologjinë dhe periudhat kohore që verifikohen, përfshijnë një hark kohor së paku 20 vitet e 

fundit. 
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113.Komisioni vlerëson se Verifikimi i kryer së fundmi Nëntor -Janar 2022 nga Policia e Shtetit për 

hartimin e Vërtetimit të Pesonalitetit, përforcon kontrollin e figurës së kryer për këtë subjekt. 

 

114.Komisioni gjatë procesit të verifikimit të figurës, është ndalur edhe në marrjen e informacionit 

përkatës lidhur edhe me të dhëna për testin e drogës dhe alkoolit, kjo si një detyrim ligjor që Ligji 

i Vlerësimit 12/2018, në nenin 38 të tij , kërkon që gjatë kontrollit të figures, Komisoni të mbajë 

në konsideratë ndër të tjera edhe testin e drogës dhe alkoolit. 

 

115.Në analizë të legjislacionit të posaçëm të Shërbimit, përcaktohen kritere verfikuese të kësaj 

natyre;  

Të dy legjislacionet e posaçme që kanë normuar dhe normojnë veprimtarinë e Shërbimit  

(referohemi në VKM nr.637, dt.11.6.2009 dhe VKM nr.828/2014, aktualisht në fuqi), ky kuadër 

ligjor/nënligjor, i ka pasur dhe ka të parashikuar në mënyrë të pandryshueshme detyrimet ligjore 

të Shërbimit që duhet të zbatojë gjatë procesit të rekrutimit të kandidatëve (përkatësisht nenet 24, 

25 të Rregullores sipas VKM 637 të vitit 2009 dhe nenet 74 dhe 75 të rregullores aktuale me 

VKM 828/2014), të cilët përcaktojnë rastet/mundësisë për skualifikim të kandidatit nëse kandidati 

del pozitiv në testin e drogës dhe alkoolit. 
 

Për sa më lart përcaktimet ligjore, Komisioni ka vërejtur se në dosjen e personelit për këtë 

punonjës, mungon edhe kjo e dhënë çka dëshmon se as ky verifikim nuk është kryer nga 

strukturat përgjegjëse në Shërbim në fillim të marrjes në punë për herë të parë. 

Komisioni vlerëson se pavarësisht se kjo procedurë e paaplikuar për të gjithë punonjësit, përbën 

një mosveprim nga ish organi i SHKB, aktualisht nuk mund të prekë drejtëpërdrejtë dhe në 

mënyrë individuale subjektin e vlerësimit në këtëproces vlerësimi kalimtar, rëndësia që mbart kjo 

procedurë konsiderohet e një nevoje të lartë që lidh gjithë personelin e SHÇBA në dy aspekte: 

- Së pari, në zbatimin e plotë të ligjit 12/2018 dhe qëllimit të tij për të garantuar verifikimet e të 

gjithë standarteve të kontrollit të komponentit të figurës dhe, 

- Së dyti, në garantimin e integritetit të punonjësve të SHÇBA (sot e në vijim punonjës të AMP ) 

të cilët me ndryshimet e fundit ligjore me miratimin dhe hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 128/2021 të 

AMP, duhet të garantojë nivel sa më të  lartë të integritetit  dhe një figurë pozitive e të 

qëndrueshme në rritje të përgjegjshmërisë, pavarësisë dhe besueshmërisë së tyre në publik 

gjatë ushtrimit të funksioneve dhe objektivave ligjorë që i atribuohen. 

 

116.Në një situatë të ngjashme të verifikimit të detajuar të procedurave që kryen Shërbimi në zbatimin 

e legjislacionit të tij të posaçëm e konfrontuar me të dhënat e dosjes së personelit, përcjellë pas 

kërkesës së KJV më datë 3.2.2022 me Nr.Prot ***/***, Komisioni gjithashtu ka vërejtur se 

subjekti i vlerësimit me marrjen e detyrës së re në funksionin e Specialistit të Poligrafi ( viti 

2019), iështë nënshtruar një procesi konkurrimi, verifikimi, përzgjedhje dhe trajnimi të posaçëm 

(kursi për çertifikimin për specialist poligrafi) duke ju nënshtruar një procesi të inicuar, ndjekur 

dhe monitoruar nga Misioni ICITAP dhe Ambasada e SHBA në Shqipëri, përfaqësues të të cilit 

kanë kryer edhe trajnimin, çertifikimin dhe dhurimin e pajisjeve të poligrafit për 5 ekspertët e 

Poligrafit.  

Në të gjithë procesin e kryer që nga shpallja e funksioneve të lira për konkurrim për 5 specialistë, 

te kriteret bazë, të përshkrimi i punës, te komisioni i testimit me shkrim dhe me gojë, me përbërje 

Kryetar, Këshilltar të ICITAP, asistentë të tij dhe funksionarë të Shërbimit, te lista e kandidatëve 
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konkurrues, (11 veta dhe deri te fituesit e dy fazave të para: 5 punonjës që rezultuan me treguesit 

më të lartë) termave të referencës/përshkrimi i punës për këtë pozicion specifik, vërehet ndër të 

tjera edhe se këta punonjës të Shërbimit përtej verifikimeve të profesionalitetit, i janë nënshtruar 

edhe vetingut të figurës për një periudhë 6 javore të kryer nga Ambasada e SHBA.   

 

117.Me shkresën Nr.***/** Prot., datë 05/03/2021, hyrje në protokollin e KJV, nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Burgjeve, Sektori i Gjendjes Gjyqesore, rezulton e dhëna se Shtetasi Enton 

Radovani, në bazë të verifikimeve të kryera në Regjistrat Themeltar të Gjendjes Gjyqësore, 

rezulton i padënuar nga Gjykatat Penale Shqiptare. 

Me e-mailin e datës 01/02/2022, dërguar nga relatore e çështjes, po ketij institucioi, në të cilin i 

është kërkuar verifikimi edhe për personat e lidhur dhe të tjerë të lidhur të subjektit (familjarë të 

ngushtë të subjektit - prindërit e tij dhe motra, bashkëshorti i saj, si dhe persona që kanë rezultuar 

në sistemin TIMS si bashkëudhëtarë apo lënie përdorim automjet të tyre, si dhe pasi pyetur 

subjekti për të gjithë personat bashkëudhëtues, qëllimi i përbashkët, lidhja shoqërore/miqësisë, në 

përgjigjen e dërguar në adresën zyrtare elektronike të Relatores së çështjes, jepet informacioni se, 

pas verifikimeve kryera në regjistrat e gjendjes gjyqësore, rezultojnë se shtetasit janë të padënuar 

nga Gjykatat Penale Shqiptare. 

 

118.Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me Nr.***Prot. datë 31/03/2021 

bën me dije se pas verifikimeve të kryera për subjektin,  disponon një të dhënë të vitit 2018 e cila 

nuk është deklasifikuar. 

 

119.Komisioni në administrim të së dhënës sekrete, kreu hetim të thelluar dhe të plotë për të krijuar 

bindjen dhe analizuar lidhur me rrethanën e të dhënës, lidhjen ose jo të kësaj të dhëne me 

subjektin duke kërkuar dhe verifikuar  informacionin në disa institucione ligjzbatuese. 

 

120.Organi ligjzbatues me shkresën protokolluar nga Institucioni me Nr.***Prot./2021,   informon 

se pas verifikimeve nuk është gjetur lidhja e subjektit me shtetas të përfshirë në ndonjë veprimtari 

të kundërligjshme.  

 

121.SHÇBA informon se për subjektin nuk janë administruar të dhëna apo materiale që mund të 

kompromentojë figurën e subjektit, nuk administrohen ankesa nga publiku po ashtu edhe nga 

Avokati i Popullit nuk raportohen të ketë pasur ankesa. 

 

122.Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, pas kërkesës së dytë të KJV dërgon 

Informacion shtesë (sekret) për subjektin dhe korrespondencën specifike të raportuar në KJV.   

 

123.Komisioni është njohur me informacione dhe akte të institucioneve ligjzbatuese, hetimore dhe 

gjyqësore.  

Nga kjo njohje e informacionit fundor, Komisioni ka konkluduar se është provuar me akte të 

institucioneve ligjzbatuese, hetimore dhe gjyqësore, se informacioni/e dhëna si indicje për 

subjektin e vlerësimit nuk është vërtetuar, pasi i gjithë informacioni i kryqëzuar nga të gjitha 

institucionet ligjzbatuese dhe ato proceduese hetimore e gjyqësore, nuk e provojnë dyshimin për 

subjektin në përfshirjen e tij me ndonjë çështje të raportuar/rregjistruar, me konkludimin se fakti 

nuk ekziston, fakti nuk përbën vepër penale.  
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124.Prokuroria e Përgjithshme me shkresën “Kthim Përgjigje” Nr.***/*** Prot., datë 17/05/2021, 

hyrje në protokollin e KJV, përcjell përgjigjet nga Prokuroritë e Shkallëve të Para dhe Apeleve 

të Rretheve në lidhje me kërkimin, nëse subjekti Enton Radovani ka patur urdhër ndalimi, masa 

sigurimi apo regjistrim të veprave penale. 

Prokurorive pranë Gjykatave të rretheve: Elbasan, Berat,Sarandë,Krujë,Vlorë,Tropojë, Kukës, 

Lushnje,Shkodër, Korcë, Dibër, Fier, Përmet, Mat, Gjirokastër, Durrës, Kurbin, Kavajë, 

Pogradec, Pukë, Tiranë, Lezhë japin infomacion se për shtetasin Enton Radovani  nuk  ka patur 

të regjistruar ndonjë urdhër ndalimi, mase sigurimi personal, nuk  ka patur cilësim të personit nën 

hetim, apo cilësinë e të pandehurit, apo të ketë patur të regjistruar ndonjë prej veprave penale, nuk 

ka procedim të pezulluar apo pushuar në emër të subjektit. 

 

125.SPAK pas verifikimeve të kryera, informon se nuk rezulton që ndaj shtetasit Enton Radovani të 

jetë proceduar ndonjë procedim penal. 

 

126.Nga verifikimi i formularit të vetëdeklarimit  në zbatim të ligjit të dekriminalizimit 

138/2015, vënë në dispozicion KJV pas kërkesës së kësaj të fundit për kontrollin e figurës 

(shkresa protokolluar nga Institucioni me Nr.*** prot., datë 26/01/2022 ), subjekti nuk ka 

raportuar ndonjë të dhënë për të cilën duhej të fillonte verifikimi i thelluar sipas kritereve dhe 

kushteve të Ligjit 138/2015 dhe në zbatim të detyrimit të ligjit të posaçëm 12/2018.  

Edhe në këtë formular vetëdeklarimi, sipas ligjit 138/2015 vënë në dispozicion nga SHÇBA në 

datë 27/01/2022, në kthim përgjigje të kërkesës së KJV Nr.***/*** Prot., nuk evidentohen të 

dhëna në rubrikat përkatëse plotësuar nga ana e subjektit apo indicje që gjatë hetimit të kryer deri 

më tani, të përbëjnë dyshim të arsyeshëm nga ana e Komisionit për të thelluar hetimin 

administrativ për verifikimin e mëtejshëm të ndonjë të dhëne të mundshme. Në këtë kontekst 

veprimet e Komisionit  janë ndjekur edhe duke ju referuar bashkëpunimit të ngushtë me 

Prokurorinë e Përgjithshme e cila ka orientuar në shkresën e saj me Nr. ***/** Prot., 

dt.9.10.2019, përcjellë Komisionit.  

127.Të dhënat e vetdeklaruara në këtë formular përkojnë edhe me të dhënat e deklaruara në formularin 

e kontrollit të figurës, plotësuar sipas ligjit 12/2018,i ndryshuar. 

 

128.Komisioni nuk kërkoi informacion pranë Autoritetit të Dosjeve si një ndër bashkëpunimet që 

kryen Komisioni në kuadër të zbatimit të nenit 38 të ligjit të vlerësimit me këtë Autoritet për 

verifikimin nëse punonjësi, subjekt i ligjit 12/2018, ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo 

terrorizëm, anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit para vitit 1990, sipas 

ligjit Nr.45/2015 “Për të drejtën e informimit me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Bazuar në fushën e veprimit dhe objektin e 

periudhën që shtrin veprimin ky ligj, subjekti i vlerësimit për shkak të moshës (vitlindja 1983) 

nuk hyn në fushën e veprimit të ligjit 45/2015.  

 

129.Urdhëri i Psikologut dërgon një raport vlerësimi psikologjik për subjektin e vlerësimit 
protokolluar nga Institucioni ynë me Nr. ***, datë 28/12/2021, ku duke shqyrtuar edhe 
formularin e “Vlerësimit të rezultateve individuale të punës” konstaton se: 

 
 Z.Radovani 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. 
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 Shfaq aftësi të mira në marrëdhënie personale dhe ndërpersonale, aftësi të mira resiliente 

në tërësi. 

 Nuk konstatohen problematika të shëndetit mendor.  

 

Nga intervista me psikologun, subjekti shprehet se është hera e parë që i nënshtrohet një 

testi psikologjik.  

130.Komisioni ka konstatuar gjatë procesit të vlerësimit kalimtar për subjektet e SHÇBA-së, se  

pavarësisht se ka ekzistuar detyrimi përmes akteve nënligjore për kryerjen ndër të tjera të testit 

të psikologut para emërimit në detyrë në Shërbim (Neni 22 Kontrolli Psikologjik, Ligji ish SHKB 

10002/2009) ky test nuk është aplikuar.  

Komisioni vlerëson se testi i psikologut kryer në funksion të procesit të vlerësimit kalimtar mbart 

një komponent të rendësishëm të procedurave të testimit dhe verifikimit për përshtatshmërinë e 

tyre nga pikëpamja e aftësisë psikologjike për të kryer detyrat që i ngarkohen në Shërbim. Vet 

funksioni që kryen aktualisht subjekti (poligraf) që prej 2 vjet e gjysëm ndaj subjekteve që teston, 

ka të bëjë kryesisht me komponentë të kontrollit psikolgjik. 

 

 Në përfundim të hetimit të kryer: 

 

Trupa Vlerësuese, në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit të vlerësimit Nr. 12/2018 (i 

ndryshuar),nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga subjekti i vlerësimit në 

formularin e deklarimit për kontrollin e figurës, analizimin dhe verifikimin e të dhënave të mbledhura 

nga institucionet dhe agjensitë ligjzbatuese, si dhe vlerësimit psikologjik, në përputhje me dispozitat 

ligjore të ligjit nr.12/2018 (të ndryshuar), përkatësisht neni 42 i tij, nga sa rezulton deri në mbylljen e 

hetimit administrativ të subjektit të vlerësimit lidhur me komponentin e figurës, 

konkludon se : 

✓ Punonjësi ka plotësuar formularin e deklarimit për kontrollin e figurës në mënyrë të saktë 

dhe me vërtetësi; 

 Nuk ka informacion në deklarimin e tij si dhe nga verifikimet nga institucionet përgjegjëse 

dhe organet e përcaktuara në këtë ligj, që tregojnë se punonjësi ka kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale; 

 

 Punonjësi është i përshtatshëm për vazhdimin e detyrës. 

 

VI-C VLERËSIMI I AFTËSISË PROFESIONALE 

 

Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, është kryer në përputhje me kreun 

V, “Vlerësimi i aftësive profesionale”, të Ligjit nr. 12/2018, të ndryshuar, bazuar në nenin 43 -47 të ligjit 

12/2018 (i ndryshuar).  

1. Afati kohor brenda të cilit shtrihet procesi i vlerësimit të aftësive profesionale:  
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Subjekti i vlerësimit kalimtar, Enton Radovani , më datë 05/05/2018, ka dorëzuar në Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore të SHÇBA, (formularin e vetëvlerësimit të aftësive profesionale), sipas përcaktimeve 

të Nenit 6 pika 1 shkronja “c” e Ligjit 12/2018, i ndryshuar, si dhe referuar nenit 44 pika 1, të ligjit Nr. 

12/2018 i ndryshuar.  

 

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

emërimit të punonjësit në SHÇBA por duke bazuar në përcaktimet e nenit 44 pika 2 .34 

 

Subjekti në kohën e depozitimit të formularit, ishte i emëruar ne funksionin e Specialistit në Sektorin e 

Inspektimit të Përgjithshëm në Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave.Ndërsa në kohën e hedhjes së 

shortit  nga ana e KJV  datë 16.11.2020,  subjekti mbante detyrën e Specialistit të Poligrafit në Sektorin 

e Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar/periodik të SHÇBA, detyrë që e mban dhe aktualisht. 

 

Në bazë të nenit 44 pika 2 e ligjit, rezulton se subjekti i vlerësimit Enton Radovani nga koha e emërimit 

për herë të parë në SHÇBA e deri në plotësimine formularit veting plotëson periudhën prej 7 vitesh. 

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

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

etikës dhe i përmbushjes së detyrave nga subjekti, në përputhje me ligjin e vlerësimit 12/2018, i 

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

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme” (në këtë rast Ligji i kohës së 

punësimit për herë të parë në Shërbim, Nr.10002/2008 si dhe në vijim ligji  70/2014, VKM 829, 

datë 03.12.2014 “Për miratimin e Rregullores së Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme, si dhe aktet e tjera rregullatore e nënligjore në 

fuqi) si dhe në përshkrimet e punës për çdo funksion. 

 

132.Objekt i vlerësimit të afësive profesionale janë edhe: a) arsimimi i punonjësit, subjekt i këtij 

ligji; b) ecuria disiplinore e tij; c) ecuria në karrierë dhe procesi i fitimit të gradës, sipas 

legjislacionit në fuqi. 

 

133.Burimet për vlerësimin e aftësive profesionale: Aftësitë profesionale të punonjësit vlerësohen 

duke u bazuar në legjislacionin e posaçëm që rregullon marrëdhënien e punës së subjektit të 

vlerësimit dhe në përshkrimet e punës për çdo funksion. 

 

KJV përdor si burime për vlerësimin e saj, fillimisht : 

 

-të dhënat e deklaruara nga subjekti i vlerësimit në formularin e aftësive profesionale, të plotësuar  

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

-më tej, të dhënat nga institucionet përgjegjëse që konfirmojnë nivelin arsimor dhe kualifikimet 

përkatëse, ecurinë në karrierë të subjektit nga dosja e personelit dhe nga vërtetime e akte të tjera 

administrative të emerimeve në funksione, ecurinë disiplinore, eksperiencën e punës sipas vendit 

të punës etj,  

 -më tej dokumentet e përgatitura nga punonjësi sipas nivelit respektiv; 

 -vlerësimet e punës individuale.  

 

                                                             
34

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 vjet.  
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134.Komisioni duke ju referuar pozicionit të punës së subjektit në kohën e hedhjes së shortit dhe gjatë 

fazës së hetimit, si dhe referuar burimeve që përdor sipas Ligjit 12/2018, i ndryshuar për 

vlerësimin profesional, ka përfshirë në vlerësim të tërë periudhën e punësimit që nga  data e 

fillimit të ushtrimit të funksionit në SHÇBA duke vlerësuar edhe kryerjen e detyrave të reja të 

marra pas plotësimit të deklaratës veting, referuar dokumenteve të punës të përcjella nga SHÇBA. 

135.Gjithashtu, trupa e vlerësimit mban në konsideratë dhe shqyrton edhe nëse ka denoncime nga 

publiku për sjellje jo profesionale të punonjësit, apo informacione të tjera të lidhura me ushtrimin 

e detyrës së tij në mënyrë joetike. 

136.Për të vlerësuar aftësinë profesionale për subjektin e vlerësimit, KJV ka kryer veprimet duke 

kërkuar të dhëna pranë institucionit të SHÇBA e cila ka vënë në dispozicion dosjen e personelit 

të punonjësit. 

- Me kërkesë të shtuar të Komisionit, SHÇBA ka vënë në dispozicon akte dhe dokumentacion të 

nevojshëm që vërteton procedurat e zhvilluara për marrjen e detyrave përkatëse në Shërbim që në 

momentin e rekrutimit për herë të parë në këtë institucion e në vijim. 

 

 Vlerësimi i Nivelit arsimor:  

 

137. Në formularin e vetvlerësimit profesional dhe të figurës, subjekti deklaron : 

 -Diplomë 2001-2006 Universiteti i Mjekësisë, 5 vjeçar Stomatolog Mjek; 

 -Diplomë Universiteti jopublik, Tiranë,  cikli i parë Bachelor Juridik 2006-2009; 

 -Master Shkencor, Universiteti Europian i Tiranës, 2011-2013, e Drejtë Administrative  

  dhe e Drejtë Penale. 

 

 

 Hetimi nga Komisioni: 

 

138.Për të vërtetuar deklarimet e subjektit lidhur me arsimimin, Komisioni verifikoi të dhënat sa më 

lart referuar akteve të dosjes së personelit dhe administroi dokumentacion të përcjellë nga 

institucionet publike,  nga ku rezultoi se: 

 Konfirmohen deklarimet e subjektit Enton Radovani lidhur me nivelin arsimor të tij, e konkretisht: 

-Diplomë Nr.****, Universiteti i Tiranës, dega Stomatologji, merr titullin Mjek Stomatolog, 

Lëshuar më 10/11/2006 dhe Nr.regjistri ****, Vërtetuar dokumenti Njësia me Origjinalin sipas 

Vërtetimit Nr.**** Rep., datë 24/09/2007; 

 

-Diplomë, Nr.***, Universiteti jopublik “*******”, ka kryer Studimet Universitare të Ciklit të 

Parë në Fakultetin e Drejtësisë dhe diplomohet  më 26/07/2006 me Diplomë e Nivelit të Parë 

“Drejtësi”. Nr.Amzës ****, datë 03/08/2009; 

 

-Vërtetim, Lista e lëndëve dhe vlerësimeve, ku vërtetohet se Enton Radovani ka përfunduar Ciklin 

e Parë të Studimeve dhe ka marrë Diplomë të Nivelit të Parë të Programit të Studimit Juridik, 

pranë Universitetit jopublik “********”; 

 

 -Diplomë Master i Shkencave “E drejta Publike dhe Ndërkombetare” e “Drejtë Penale” 
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Ka kryer studimet me kohë të plotë,është diplomuar më 03/10/2013 Nr.Amze ET*****, Nr. 

Diplomë ****, lëshuar më 07/10/2013 nga Universiteti Jopublik “Universiteti ********”; 

 

-Vërtetim Nr.3325 Prot., datë 06/12/2013, leshuar Vërtetim i Lëndeve dhe notat,Vërtetuar 

dokumentet Njësia me Origjinalin sipas Vërtetimit Nr.****  Rep., datë 09/06/2011. 

 

 

 Konkluzion i Komisionit :  

Bazuar në nenin 45 pika 3, neni 46 pika 1 e ligjit 12/2018 si dhe referuar akteve ligjore të posaçme 

përkatësisht: (ligji 10002/2008, Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm”, neni 34 i tij, përcakton 

kriteret e pranimit në Ish SHKB, sot SHÇBA, dhe aktualisht emërtuar AMP me ligjin e ri. 

-pika “c”, “Përmbush kërkesat për nivelin arsimor sipas vendit të punës… 

139. Komisioni në analizë të legjislaionit që ka vepruar në kohën e rekrutimit të subjektit në Shërbim, 

Neni 20 i ligjit parashikonte se personeli inspektues duhet të ketë arsim të lartë, i përzgjedhur me 

konkurrim të hapur dhe që i nënshtrohet trajnimeve. Jo më pak se gjysma e numrit të përgjithshëm 

të punonjësve në ish SHKB duhet të ishin profili “Jurist”. 

Referuar po nenit 34 pika 7 e tij, përcaktohet se: kriteret e veçanta për pranimin në punë, përbërja 

e komisionit të testimit, procedura e zhvillimit të konkursit dhe rastet e zhvillimit të procedurave 

të pranimit pa konkurrim, përcaktohen në Rregulloren e Personelit. 

Në Rregulloren e Personelit që ka vepruar në kohën e rekrutimit për herë të parë në Shërbim, 

miratuar me VKM 637/2009, përcaktohen dispozita që normojnë kriteret e aplikimit, udhëzimet 

për aplikim, dokumentacioni dhe procedurat e aplikimit si dhe procesi i shqyrtimit dhe 

përzgjedhjes së kandidatëve  pas rezultateve të testimeve dhe verifikimeve të tjera qëpërcakton 

ky kuadër ligjor (nenet nga 5-25 të kësaj rregulloreje). 

140. Nga aktet e administruar nga Shërbimi, Komisioni njihet me urdhrat dhe procedurat e ndjekura 

nga SHÇBA si mëposhtë : 

- Urdhër nr.600, dt.31.08.2010 “Për shpalljen e funksioneve të lira për konkurrim në strukturat e 

Departamentit të Hetimeve dhe në Drejtorinë e Inspektimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, në Ministrinë e Brendshme.  

- Shpallja e13 funksioneve të lira për konkurrim nga ku i funksion për Inspektor në Drejtorinë e 

Inspektimeve të SH.K.B ndërsa funksionet e tjera në Drejtorinë e Hetimit.(Periudha e aplikimit 

1.9.2010-30.9.2010). 

- Kriteret e përgjithshme për konkurrim janë ato bazuar në nenin 34 të ligjit të kohës 10002/2008 

“Për shërbinin e Kontrollit të Brendshëm”ndërkohë që në shpallje jepen edhe krieret e veçanta  

për secilin funksion organik tëshpallur vakant për konkurrim; 

- Kriteri i arsimit i vendosur për funksionin organik të Inspektorit në Drejtorinë e Inspektimeve në 

Drejtorinë e Përgjithshme të SHKB është: arsim i lartë, preferohet dega juridik, ekonomik ose 

arsim policor, të ketë eksperiencë pune jo më pak se dy vjet, të ketë njohuri të gjuhës angleze etj.  

- Urdhër 709/1, dt.18.10.2010“Për procedurat e përzgjedhjes për t`u pranuar në strukturat e 

Departamentit të Hetimeve dhe Drejtorisë së Inspektimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të SHKB-

së”.  



52 
 

- Në këtë urdhër përcaktohen procedura e Njësisë së Personelit për administrimin dhe shqyrtimin e 

dokumentacionit të aplikantëve, ngritjen e Komisionit të Testimit prej 5 anëtarësh ku njëri kryetar, 

rastet e skualifikimit automatikisht nga lista rendore, testimi me shkrim, testimi me gojë, 

përzgjedhja e kandidait fitues, njoftimi për fillimin e marrëdhënies së punës dhe nënshkrimin e 

kontratës së punës.  

- Proces Verbal Testimi: dt.25.10.2010, numri i personave të kualifikuar në testimin me shkrim, 

numri i personave të kualifikuar në testimin me gojë, bashkëlidhur lista e rezultateve të pikëzimit 

nga Komisioni i Testimit, listë renditje e intervistës me gojë, sipas pikëve të Komisionit të 

Testimit, lista e rezultateve përfundimtare të konkurrimit në funksionet   e lira në Drejtorinë e 

Hetimit dhe Drejtorinë e Inspektimeve ku Enton Radovani rezulton fitues për funksionin e 

Inspektor në Drejtorinë e Inspektimeve . 

 

- Urdhër Nr.795, date 24/11/2010 “Për Marrjen në Punë dhe caktimin në detyrë të një punonjësi të 

SHKB-së” në të cilin përcaktohet se :  

 

“Bazuar në Ligjin Nr.10002, datë 16/10/2008 “Për Shërbimin e Kontrollit të Brendshëm, në 

Ministrinë e Brendshme”, ne rregulloren e Personelit të SHKB-së miratuar me VKM 637, datë 

11/06/2009, në Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr.619, datë 08/07/2010, “Për një ndryshim 

në vendimin nr.718 date 23/06/2009”, “Për pagat e punonjësve të personelit të Hetimit, të 

Inspektimit dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Shërbim të Kontrollit të Brendshëm, në Ministrinë e 

Brendshme”, në Urdhërin e Ministrit të Brendshëm Nr.588, datë 03/09/2009 “Për Miratimin e 

strukturës dhe organikës të  Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, Z.Enton Rodolf Radovani, me 

arsim të lartë Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekesisë dhe Juridik-Universiteti jo Publik , me 

eksperiencë pune mbi 3 vjet në sektorë të ndryshëm, pas shpalljes fitues nga procesi i konkurimit 

për funksionet e lira në SHKB zhvilluar më datë 25.10.2010, emërohet Inspektor në Drejtorinë e 

Inspektimeve në Drejtorinë e Përgjithshme të SHKB-së”. 

 

137.Komisioni nga praktika sa më sipër, konkludon se është kryer procedura konform ligjit në fuqi 

të kohës kur është zhvilluar procedura e rekrutimit, subjekti i vlerësimit është emëruar në detyrë 

pas një procesi konkurrimi dhe të kryer konform përcaktimeve të ligjit, në përmbushje të nivelit 

arsimor. 

 

138.Në ligjin e kohës, kriteri i arsimit nuk ishte i parashikuar nëmënyrë shteruese dhe specifike për 

profilin e arsimit  por referonte vendosjen e tij sipas pozicionit të punës, dhe kriteri arsimor i 

vendosur në shpallje për këtë pozicion pune ishte : arsim i lartë, preferohet juridik, ekonomik ose 

arsimim policor.  

 

139.Subjekti kishte arsimin e lartë juridik në kohën e rekrutimit dhe përmbushte kërkesat e vendosura 

për këtë pozicion në Shërbim.  

 

 Përvoja në punë :  

 

 Të dhënat për punësimin:  

 

Në formularin e vetdeklarimit profesional subjekti deklaron marrëdhëniet e tij të punësimit para 

hyrjes në Shërbim dhe deri në datën e dorëzimit të deklaratës në 2018, ku rezultojnë disa detyra 

te ndryshme: 
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1 - 2005-/2010, Administrator, Biznes Privat  

 

2 – 2007-/2010, Mjek Stomatolog, IEVP Jordan Misja  

 

3-   2010-/ aktualisht  Specialist në SHÇBA  

 

 Hetimi nga Komisioni : 

 

140.Trupa vlerësuese ka verifikuar deklarimet e subjektit me dosjen e personelit35, korrespondencat 

me vet subjektin dhe përgjigjet nga institucionet publike36 nga ku rezulton se: 

 

141.Subjekti i  vlerësimit deri ne momentin e daljes në seancë me Komisionin, ka plotësuar më shumë 

se 11 vjet eksperiencë pune në SHÇBA. Ecuria në karrierën e tij nis me pranimin për herë të parë 

të tij në Shërbim.  

Në ligjin e kohës së rekrutimit të subjektit në vitin 2010 nuk ka të shprehur si kriter detyrues 

përvojë pune në vite por nga aktet e nxjerra në shpallje për këtë konkurrim (shih më sipër të 

listuara) vet Shërbimi ka vendosur kriter përvojë pune dy vjet, për këtë pozicion. 

Bazuar në dokumentacionin e administruar, rezulton se Subjekti në kohën e konkurimit në 

Shërbim, ka patur  tre vite përvojë pune në Burgun e Tiranës (313) si Mjek Stomatolog ndërsa më 

herët ka qënë administrator për 5 vite në biznesin e tij privat me aktivitet Bar-Kafe.  

142.Nga sa më sipër, rezuton se procedurat e rekrutimit në Shërbim, janë kryer konform 

kuadrit ligjor të kohës në fuqi dhe se subjekti ka përmbushur kriteret që përcaktonte ky 

kuadër ligjor dhe kërkesat e veçanta të shpallura në konkurim. 

 

ECURIA NË KARRIERË NË SHËRBIM : 

143.Gjatë periudhës 11 vjeçare në Shërbim që nga koha e marrjes së detyrës për herë të parë në 

Shërbim e deri në përfundimin e këtij hetimi nga Komisioni, subjekti ka kryer detyrat e 

specialistit në Drejtorinë/Drejtoritë Rajonale të  Inspektimit të Ankesave si dhe prej Dhjetor 2019 

e aktualisht në detyrën e Specialistit të Poligrafit, pjesë përbërëse e Drejtorisë së Vlerësimit 

Kalimtar dhe Periodik sipas strukturës së re të miratuar në Janar 2020. 

Konkretisht:  

 Nëntor 2010- Dhjetor 2014: Inspektor në Drejtorinë e Inspektimeve në Drejtorinë e Përgjithshme 

të SHKB-së,: sipas Urdhër Nr.***, datë 24/11/2010 “Për Marrjen në Punë dhe caktimin në detyrë 

të një punonjësi të SHKB-së”; 

 Dhjetor 2014- Mars 2015 : Specialist në Sektorin e Shërbimit Dibër, sipas Urdhër Nr.***, datë 

04/12/2014 “Për transferimin dhe emërimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së” 

Z.Enton Radovani, aktualisht në Detyren e Specialistit në Sektorin e Inspektimit të Ankesave në 

Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave, për arsye pune, transferohet nga ky sektor dhe emërohet 

si Specialist i Sektorit të SHÇBA-së Dibër” 

 Mars 2015- Shtator 2015 : Specialist në Sektorin e Shërbimit Shkodër, sipas Urdhër Nr.***, 

datë 04/03/2015 “Për transferimin dhe emërimin në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së” 

 

                                                             
35Informacione për punësimin në IEVP Tiranw 
36Përgjigje nga Drejtoria e Tatimeve për biznesin privat  
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 Shtator 2015-Tetor 2017: Specialist në Sektorin e Inspektimit të ankesave në Drejtorinë e 

Inspektimit të Ankesave, sipas Urdhër Nr.***, datë 10/09/2015 “Për transferimin dhe caktimin 

në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së”. 

 

 Urdhër Nr.***, datë 05/10/2017 “Për komandimin në detyre të një punonjësi të SHÇBA-

së,aktualisht Specialist në Sektorin e Inspektimit të Ankesave pranë Drejtorisë së Inspektimit të 

Ankesave, për nevoja pune komandohet pranë Sektorit të Inspektimit të Përgjithshëm pranë 

Drejtorisë së Inspektimit të Ankesave. 

 

 Urdhër Nr.***, datë 10/10/2017 “Për Transferimin dhe caktimin në detyrë të një punonjësi 

të SHÇBA-se”, aktualisht Specialist në Sektorin e Inspektimit të Ankesave, pranë Drejtorisë së 

Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA-së, për nevoja pune transferohet nga ky pozicion dhe 

emërohet Specialist në Sektorin e Inspektimit të Përgjithshëm, pranë Drejtorisë së Inspektimit dhe 

Ankesat të SHÇBA-së. 

 

 Urdhër ***, datë 21/12/2018 “Për caktimin në detyrë të një Punonjesi të SHÇBA-se”, 

Urdhërohet, për Z.Enton Radovani, aktualisht me detyrë Specialist në Sektorin e Inspektimit të 

Përgjithshem, pranë Drejtorise së Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA-së, për shkak të 

ndyshimeve strukturore ricaktohet në detyrën e Specialistit në Sektorin për Inspektimin në 

Drejtorinë e Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA-së. 

 

 Kontratë Individuale e Punës, Nr.****/* Prot., datë 21/12/2018, lidhur në Drejtorinë e 

Përgjithshme për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat ndërmjet punëdhënësit Drejtorit të 

Përgjithshme të SHÇBA dhe Z.Enton Radovani. 

I punësuari pranon të punojë në detyrën e Specialistit në Sektorin për Inspektimet pranë Drejtorisë 

së Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA. 

I punësuari është përsonel pa Gradë. 

 

Detyrat: Inspektimi i punës së të gjitha strukturave të Policisë së Shtetit për përpuethshmërinë 

me legjislacionin në fuqi dhe standartet e kërkuara, për garantimin e përgjegjshmërisë, 

efektshmërisë dhe efikasitetit të tyre. 

Inspektimi dhe trajtimi i ankesave ndaj punonjësve të strukturave për mospërmbushje të detyrës, 

sipas standarteve të miratuara me akte normative, për vepra penale dhe shkelje të tjera të ligjit. 

 Afati i kontratës fillon më datë 21/12/2018 dhe është pa afat të caktuar. 

 

144.Komisioni konstaton se urdhrat e emërimit/transferimit/komandimit të punonjësit në periudhat 

nga viti 2010 deri në Dhjetor 2018 lidhen me funksione të Specialistit në Sektorin e Inspektimit 

të Përgjithshëm, Specialistit në Sektorin e Inspektimit të Ankesave dhe Specialistit në Sektorin e 

SHÇBA Dibër dhe Shkodër. 

 

Ato janë kryer në respektim të legjislacionit në fuqi të Shërbimit, që përcakton rastet e 

ricaktimit në detyra/funksione për shkak të ndryshimeve strukturore, apo në rastet e 

komandimit /transferimit në funksione të ngjashme apo drejtori rajonale të Shërbimit. 

Prej Dhjetor 2019 e deri aktualisht, subjekti ushtron një funksion të ri të krijuar në 

Shërbim, atë të Poligrafit. 

 

145.Komisioni u njoh me aktin: Urdhër Nr.*** datë 02/12/2019 “Për transferimin dhe caktimin në 

detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së” 
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Bazuar në Ligjin Nr.70/2014, “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Puneve të Brendshme”, nenin 81 dhe 83 të “Rregullores së Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat”, miratuar me Vendimin Nr.829, datë 03/12/2014, si dhe Urdhërin 

Nr.579, datë 26/10/2018 “Mbi miratimin e Strukturës dhe Organikës të Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat” (i ndryshuar) me Urdhërin e Ministrit të Brendshëm Nr.581 datë 

12/11/2019, Z.Enton Radovani, aktualisht Specialist në Sektorin e Inspektimit pranë Drejtorisë 

së Inspektimit dhe Ankesave të SHÇBA-së, pasi ka kaluar me sukses trajnimin për poligrafin, 

transferohet dhe caktohet në detyrë Specialist për Poligrafin në Sektorin e Poligrafit në 

Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të Brendshme të SHÇBA-së”. 

 

146.Komisioni u njoh me aktin : Urdhër Nr.***, datë 02/03/2020 “Për emërimin dhe caktimin 

në detyrë të një punonjësi të SHÇBA-së” 

Bazuar në nenin 3 gërma “a”, në nenin 77 pika 2 të Ligjit 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet 

e Brenshme dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”, neni 81 të “Rregullores së 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, miratuar me Vendim Nr.829, date 03/12/2014, 

Urdhrin e Ministrit të Brendshëm Nr.31, date 30/01/2020 “Për Miratimin e Strukturës se 

Organikës të Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, Z.Enton Radovani aktualisht në 

detyrë Specialist në Sektorin e Poligrafit në Drejtorinë e Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe 

Monitorimit të Brendshme të SHÇBA, për shkak të ndryshimeve strukturore, emërohet dhe 

caktohet në detyrën e Specialistit në Sektorin e Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar në 

Drejtorinë e Përgjithshme të SHÇBA. 

Të drejtat administrative e financiare i fillojnë më datë 01/03/2020. 

  

147.Komisioni konkludon se dy aktet e mësipërme janë në përputhje me ndryshimet strukturore të 

lidhura me krijimin e  strukturës së re të ngritur në Shërbim , fillimisht me sektorin e poligrafit 

në vitin 2019 pranë Drejtorisë së Verifikimit të Pastërtisë së Figurës dhe Monitorimit të 

Brendshme të SHÇBA-së” dhe më pas me strukturën e vitit 2020 me kalimin e Sektorit të 

Poligrafit në Drejtorinë e Vlerësimit Kalimtar ( Drejtori e re ) në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHÇBA. 

 

148.Komisioni për të verifikuar procedurën e ndjekur në përzgjedhjen e poligrafit, administroi 

të gjithë dokumentacionin e rekrutimit37 lidhur me këtë funksion: 

 

Në lidhje me procedurat e përzgjedhjes, konkurrimit, çertifikimit dhe trajnimin e zotit Radovani 

si Ekspert në Sektorin e Poligrafit, Komisioni njihet me korrespondencën plotësuese si më poshtë: 

 

1. Kopje e Urdhërit të Drejtorit të Përgiithshëm Nr.120, datë 28.05.2019 “Për shpalljen e 

funksioneve të lira për konkurrim në strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat”, në Ministrinë e Brendshme; 

2. Kopje e korrespondencës elektronike ndërmjet përfaqësuesit të Ambasadës së SHBA-së dhe 

Drejtuesit të SHÇBA-se, për krijimin e njësisë me specialistë të poligrafit; 

3. Kopje e MEMO-s, drejtuar Ministrit të Brendshmë për implementimin e projektit të poligrafit, në 

bashkëpunim me ICITAP; 

4. Kopje e MEMO-s, drejtuar Ministrit të Brendshmë për bashkëpunimin me ICITAP, për 

implementimin e projektit të poligrafit, në bashkëpunim me ICITAP; 

                                                             
37Me shkresën “Kthim Pergjigje” Nr.***/*** Prot., datë 03/02/2022 hyrje në Protokollin e KJV, nga ana e SHÇBA përcjell Shkresa “Kthim Përgjigje” 

Nr.***/* Prot. Datë 03/02/2022, në pergjigje të e-mailit të datës 28/01/2022 me Objekt “Plotësim të dhënash lidhur me procesin e vlerësimit kalimtar të 

subjekteve të SHÇBA-së”, për procesin e vlerësimit për subjektin e vlerësimit Z.Enton R. Radovani 



56 
 

5. Kopje e Urdhrit Nr. 120/1, datë 14.06.2019 “Për procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve për t`u 

pranuar në strukturat e Shërbimit për çështjet e Brendshme dhe Ankesat”; 

6. Kopje e listës së kandidatëve për specialistë të poligrafit; 

7. Kopje e procesit për përzgjedhjen e specialistëve të poligrafit - rezultatet e vlerësimit; 

8. Kopje e korrespondencës elektronike ndërmjet përfaqsuesit të Ambasadës së SHBA-së dhe 

Drejtuesit të SHÇBA-së, për shpalljen e fituesve dalë nga procesi i konkurrimit; 

9. Kopje e MEMO-s, drejtuar Ministrit të Brendshmë38 për mënyrën e përzgjedhjes së kandidatëve 

dhe trajnimin e tyre në Akademinë e Sigurisë; 

10. Kopje e termave të referencës39 dhe përshkrimit të punës për pozicionin e punës ekzaminues 

poligrafi, SHÇBA, Ministria e Brendshme; 

11. Kopje e çertifikatës së trajnimit për Ekspert Poligrafi, datë 27.11.2019, në gjuhën Angleze 

 

- Në këtë shkresë bëhet me dije se ky proces është iniciuar, ndjekur dhe monitoruar nga Misioni 

ICITAP dhe Ambasada e SHBA, në Shqipëri, përfaqësues të të cilit kanë kryer edhe trajnimin, 

çertifikimin dhe dhurimin e pajisjeve të Poligrafit për 5 ekspertët e Poligrafit. 

- Nga aktet rezulton se i gjithë procesi është ndjekur dhe vlerësuar nga misioni ICITAP i mbështetur 

nga Qeveria e SHBA, subjekti ka rezultuar pas kandidimit në pikëzimin e 5 punonjësve më pikët 

më të larta, dhe nga termat e referencës të vendosura nga ICITAP, i përmbush ato.  

- Subjekti pas përzgjedhjes i është nënshtruar trajnimit të posaçëm për poligraf dhe është pajisur 

me Çertifikatë.   

                                                             
38

Këto ekspertë të SHÇBA-së, që do të miratohen,  gjithashtu do të kryejnë ekzaminime poligrafi për punonjësit e Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës 

dhe agjencive të tjera të zbatimit të:-Ligiit 70/2014 “Për Shërbimin për Çështjet e Brendshem dhe Ankesat në Ministrinë e Punëve të Brendshme”,-Ligjit Nr. 

95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” ,-Ligjit Nr. 12/2018 “Për vlerësimin 

kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe SH.Ç.B.A-së”(i ndryshuar).Nga ana jonë janë zhvilluar disa takime me 

përfaqësues të ICITAP ku është diskutuar mbi domosdoshmerinë e implementimit të këtij projekti i cili do të kalojë në disa faza që janë: 

- Sigurimi dhe instalimi i pajisjeve të poligrafit. Është e përfshirë edhe blerja e pesë (5) seteve të pajisjeve të poligrafit që plotësojnë standarde të 

pranuara dhe provuara në SHBA dhe udhëzime proceduriale të printuara për përdorimim e poligrafit si një mjet për testin e integritetit në 

kontekstin e punësimit; 

- Kursi bazë 10-javor për ekzaminuesin (5 punonjës). Do të ofrohen trajnime sipas standarteve të certifuara të SHBA-ve, për operatorë poligrafi për 

pesë (5) punonjës të përzgjedhur të SHÇBA-së; 

- Ofrim monitorimi dhe këshillimi në vendin e punës për një përiudhë tre-mujore. Kompanisë që do të ofrojë trajnimin do t'i kërkohet që të bëjë 

mentorim në vendin e punës për një periudhë prej 90 ditësh. 

Për miratimin dhe realizimin e këtij projekti do të nënshkruhet një Memorandum Bashkëpunimi midis ICITAP-it dhe MB. 

Në kuadër të realizimit të këtij projekti dhe detyrave të ngarkuara nga ligjet specifike, për rëndësinë e krijimit të një Stafi të specializuar dhe pajisjen me këto 

sete poligrafi, Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat kërkon miratimin paraprak për shtimin e numrit të punonjësve të SHÇBA -së, me 5 (pesë) 

pozicione specifike ku të parashikohet një kontratë prej jo më pak se 5 (pesë) viteve për të punuar në këtë strukturë, si dhe  nevojën për shtimin e 4 (katër) 

zyrave, të ndriçuara dhe ajrosura, të cilat përbëjnë kushte themelore për të realizuar këtë projekt të rëndësishëm dhe specifik. 

39
Kandidatët që aplikojnë duhet të plotesojnë kriteret bazë : 

 

a) Të zoterojnë diplomë të nivelit Master Shkencor (ose të ngjashme me të) nga Fakulteti i Drejtësisë ose Ekonomisë 

b) Ka përvoje në rol ose role që kanë pasur të bëjnë me intervistimin, hetimin, mbledhjen e informacionit dhe punë analizuese dhe vlerësim dhe 

vleftësim të informacionit 

c) Është i arsimuar dhe/ose ka njohuri të mjaftueshme për të përdorur si duhet sistemet, databazat dhe teknologjinë si edhe internetin dhe materiale 

studimore nga burimet e hapura. 

d) Eshte i aftë për të përdorur databazat dhe sistemet e tjera për të gjetur, analizuar dhe raportuar mbi informacionin. 

e) Preferohet që të këtë njohuri dhe të kuptoj “Ligjin mbi Organizimin dhe Funsionimin për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” dhe 

gjithë legjislacionin përkatës. 

f) Kupton qartë procedurat dhe terminologjinë Policore 

g) Ka përvojë në kryerjen e studimeve kërkimore si edhe vlerësimin dhe përdorimin e provave për të mbeshtetur përfundimet. 

h) Njohja e mirë e anglishtes së folur dhe të shkruar do të këtë prioritet. 

i) Të pasurit Çertifikata trajnimesh ose shkollimesh që kanë lidhje me aspektet teknik të procedurave së testit të integritetit do të këtë prioritet 
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- Po ashtu, Komisioni u njoh me fakte zyrtare të bërë publike në faqen e SHÇBA, lidhur me 

çertifikimin dhe ceremoninë40 e 5 ekspertëve të poligrafit të shoqëruar edhe me video dhe foto. 

- Tregues i punës së poligrafit është vënia në dispozicion të Komisionit të dokumenteve të punës të 

klasifikuara “sekret” dhe të kriptuara, të kryer nga subjekti në rolin e ekzaminuesit poligraf në 

hartimin e Raporteve finale të ekzaminimit të poligrafit ( për 39 kandidatë për hetues të BKH 

kryer në Nëntor 2020 nga ekspertet e poligrafit në SHÇBA). 

149.Vlerësimi i tre dokumenteve të punës për periudhën e përcaktuar në nenin 44, të Ligjit të 

vlerësimit: 

 

Bazuar në nenin 46 të ligjit të vlerësimit  12/2018 , i ndryshuar, procedura për vlerësimin e aftësisë 

profesionale përmban vlerësimin mbi tre dokumentet e përgatitura nga punonjësi, sipas afatit të 

përcaktuar në pikën 2, të nenit 44, të këtij ligji. 

Nga dokumentet e përcjella nga SHÇBA , rezulton se janë përcjellë tre dokumente pune të kryera nga 

subjekti në periudha dhe funksione të ndryshme pune në SHÇBA, konkretisht : 

 

 Raport inspektimi në DVP Tiranë viti 2019; 

 Raporte finale të ekzaminimit të poligrafit (për 39 kandidatë për hetues të BKH kryer në 

nëntor 2020 nga të 5 ekspertet e poligrafit); 

 Shkresë për verifikimin e sigurise për DSIK hartuar nga subjekti për pajisjen me CSP të 

një punonjësi të Policisë së Shtetit dhe paraqitja e një situacioni të shtjelluar për rastin 

(2021). 

 

Nga shqyrtimi i tyre, Komisioni  konstaton se në hartimin e raportit të inspektimit, viti 2019, subjekti 

është pjesë e një grupi pune prej 6 punonjësish, ku nuk mund të përcaktohet qartë roli konkret i tij, por 

grupi i punës në përgjithësi ka aftësi të mira në paraqitjen e përmbledhjes së fakteve, analizimit të zbatimit 

të procedurave standarde sipas legjislacionit përkatës, rekomandimeve dhe konkluzioneve për organin e 

inspektuar. Ndërsa në dy aktet e tjera, vërehet puna konkrete e kryer nga subjekti në rolin e ekspertit të 

poligrafit dhe atë të specialistit të pasjisjes me CSP të punonjësve. 

150.Trajnime: 

 

Në dosjen e personelit ndodhen :  

- Çertifikatë trajnimi “Aspektet e punës me informacionin e klasifikuar “Sekret Shtetëror”, lëshuar 

më Tiranë 23/04/2019 nga DSIK; 

- Çertifikatë Trajnimi bazë të personelit të vlerësimit kalimtar/periodik kryer në Akademinëe 

Sigurisë, lidhur me procesin e vlerësimit kalimtar 2021; 

- Trajnimi dy mujor për poligrafin 2019. 

 

                                                             
40Të mbajtur në ambjentet e Ministrisë së Brendshme me pjesëmarrjen e Ministrit të Brendshëm, Ambasadores së SHBA-së dhe drejtuesve kryesorë të 

institucioneve të drejtësisë dhe atyre ligjzbatuese. Në fund të këtij eventi u shpërndanë edhe Çertifikatat përkatëse për 5 ekspertët e poligrafit, të cilët u 

trajnuan intensivisht për një periudhë 2 mujore nga trajnerët amerikanë, nën mbikqyrjen e ICITAP përfaqësuesit e të cilit ndoqën hap pas hapi të gjitha fazat 

e projektit, të cilat konsistonin në organizimin e konkurimeve dhe testimeve për përzgjedhjen e kandidatëve e deri në klasifikimin e tyre për të ndjekur nga 

afër Kursin e Specializimit i cili zgjati për një afat 2 mujor,  për shkak edhe të cilësive të veçanta të programit, ku u tregua seriozitet nga pjesëmarrësit  dhe 

rezultati është që sot Shërbimi ka të çertifikuar 5 specialistët me treguesit dhe përfomancën më të lartë të mundshme. 
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151.Komisioni konstaton se trajnimet e sipërpërmenduara janë të pakta dhe gjithsesi të lidhura me 

funksionet që ka kryer së fundmi subjekti në Shërbim dhe kanë qenë pjesë e detyrueshme për 

ushtrimin e këtyre funksioneve të reja.  

 

152.I pyetur në seancë, subjekti informoi Komisionin se ka kryer nje numër më të madh trajnimesh 

gjatë punës së tij në SHCBA, por mungojnë në dosje duke referuar këtë mangësi te Drejtoria e 

Burimeve Njërëzore për përgjegjësinë e dokumentimit, administrimit dhe perditësimit të dosjes 

se personelit të çdo punonjësi në Shërbim.   

 

153.Subjekti shpjegoi për njohuritë e fituara dhe pjesë të punës së tij të përditshme që lidhet me 

pozicionin e specialistit të poligrafit si një metodologji e re, angazhime të cilat për shkak 

kategorisë së subjekteve që i nënshtrohen poligrafit janë përfunduar në këtë fazë dhe se subjekti 

tashmë ishte komanduar në detyra inspektimi/trajtimi ankesash përkohësisht të cilat nuk ishin 

raportuar në Komision nga Shërbimi dhe as nga subjekti.   

 
 

154.Duke konsideruar rolet e shtuara dhe kompetencat e zgjeruara të Shërbimit tashmë me ligjin e ri 

të miratuar dhe hyrë fuqi për Agjensinë e Mbikqyrjes Policore, Komisioni konstaton se përtej 

parashikimeve të këtij ligji të ri lidhur me shtimin dhe detyrueshmërinë e trajnimeve, vet kjo 

Agjensi me statusin e lartë që merr, tashmë që të bëjë tranzicionin e ish Shërbimit dhe adaptimin 

me funksionet dhe programet e shtuara të punës së Agjensisë, duhet të rrisë kërkesën ndaj 

personelit që të garantojë më shumë cilësi në performancën e secilit si dhe të zhvillojë një testim 

dhe analizë të duhur në aspektin e vlerësimit individual të punës periodike si dhe kualifikimit të 

nevojshëm në përshtatje të funksioneve e promovimit me meritë në detyrë të çdo niveli dhe 

punonjësit të personelit  të Agjensisë tashmë të krijuar. 

 

155.Vlerësimet e Punës : 

Komisioni ka vërejtur se në analizë të vlerësimeve vjetore individuale të punës, vlerësimeve të 

veçanta të subjektit veçanërisht në periudhën e 8 viteve që nga fillimi i marrjes së detyrës për herë 

të parë në Shërbim (2011-2018) kur subjekti kryente funksionin e specialistit në Drejtorinë e 

Inspektimit të Ankesave /Inspektimit të Përgjithshëm, në përgjithësi ka një mosrakordim midis 

vlerësimeve të punës të dhëna sipas hierarkisë së varësise nga Shefi i Sektorit si epror i 

drejtëpërderjtë I strukturës dhe Drejtori i Drejtorisë (vlerësim maksimal dhe i njëjtë) me 

vlerësimin e Titullarit të Shërbimit (Zv.Drejtorit të Përgjithshëm dhe Drejtorit të Përgjithshëm të 

Shërbimit) që në përgjithësi është me rezerva sidomos lidhur me nevojën e ngritjes 

profesionale41dhe juridike të punonjësit. 

 

156.I pyetur në seancë dëgjimore subjekti pretendoi se ato mund të ishin vlerësime subjektive nder 

vite nderkohë që për vet funksionimin dhe organizimin e detyrave të kryera në cdo rast të 

strukturës përkatëse, puna e secilit prej specialisteve eshte vlerësuar në grup. 

 

157.Respektimi i rregullave të etikës: 

 

Nga verifikimi i dosjes së personelit pranë SHÇBA-së,  rezulton se ndaj subjektit të vlerësimit 

nuk ka masa disiplinore në fuqi apo të parashkruara, për shkelje të rregullave të etikës. 

                                                             
41Vlerësimet e punës për vitin 2013, 2014, 2015 , 2016 ( titullarët e Shërbimit : Zv.Dr dhe Drejtor i Përgjithshëm shprehen  në komente se punonjësi shfaq 

integritet dhe figurë të pastër morale, por duhet të punohet më shumë për ngritjen profesionale dhe juridike të punonjesit. Vlerësimi i punës për vitin 2017 

“I mirë” 
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Institucioni i Avokatit të Popullit, shkresën Nr.***Prot., datë 09/03/2021 informon Komisionin 

se për subjektin e vlerësimit nuk rezulton të ketë pasur ankesa të trajtuara me kërkesë të shtetasve, 

apo hetime të nisura kryesisht për shkelje ligjore;   

 

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

subjektit të vlerësimit për shkelje të rregullave të etikës në ushtrimin e detyrës si punonjës i 

SHÇBA -së , sipas parashikimit ligjor të nenit 43 të ligjit nr.12/2018, i ndryshuar. 

 

Në përfundim të hetimit të kryer për këtë komponent   

 

Komisioni Jashtëm i Vlerësimit, pas hetimit të kontrollit të aftësive profesionale për subjektin e 

vlerësimit Enton Radovani,  nëpërmjet analizimit dhe verifikimit të të dhënave të deklaruara nga 

subjekti i vlerësimit në formularin e vetëvlerësimit profesional, analizimin dhe verifikimin e të 

dhënave të mbledhura nga institucionet publike dhe agjencitë ligjzbatuese, arrin në kokluzionin se:  

 

Për Subjektin e vlerësimit Enton Radovani : 

 

 Konstatohet nivel i mjaftueshëm në vlerësimin e aftësive profesionale.  

 

 

KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

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

provat e administruara gjatë procesit të vlerësimit, relacionin e relatorit të çështjes, shpjegimet  me shkrim 

të depozituar nga subjekti i vlerësimit gjatë gjithë procesit të hetimit administrativ, si dhe pasi u njoh me 

qëndrimin e subjektit të vlerësimit në seancën dëgjimore publike të datës 25 Shkurt 2022,  arrin në 

kokluzionin se subjekti i vlerësimit, Z.Enton Rodolf Radovani, 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, (të 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 (të ndryshuar),  
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V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, Z.Enton Rodolf Radovani, me funksion  

“Specialist në Sektorin e Poligrafit, Drejtoria e Vlerësimit Kalimtar në Drejtorinë e Vlerësimit 

Kalimtar/Periodik në Agjensinë e Mbikqyrjes Policore ( ish Shërbimi për Çështjet e Brendshme 

dhe Ankesat” në Ministrinë e Brendshme ). 

2. Vendimi i arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të vlerësimit dhe Agjensisë së Mbikqyrjes 

Policore ( ish Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme), 

brenda 15 ditëve nga dita e nesërme e shpalljes së vendimit. 

3. Ky vendim publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, në përputhje me 

pikën 8, të nenit 56, të Ligjit 12/2018 (i ndryshuar). 

4. Kundër këtij vendimi lejohet ankim brenda 45 ditëve nga data e njoftimit, në Gjykatën 

Administrative të Shkallës së Parë Tiranë. 

 

 

Ky vendim u shpall sot datë 25.02.2022, në Tiranë. 

                    

   

 

 TRUPA E VLERËSIMIT 

 

Luljeta Qoku                                                              

                Kryesues             

 

 

  Sonila Kadareja                                                                             Ledian Rusta 

       

        Relatore                 Anëtar 

 


