REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit
të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr.12-2019) dhe nenit 40 dhe 41 e
Rregullores për punë të Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, duke vepruar për
denoncim për korrupsion nga parashtruesi ....................... nga ........, Komisioni shtetëror për
parandalim të korrupsionit (KSHPK) në vazhdimin e seancës 42-të të mbajtur me datë
11.12.2020, morri
VENDIM
Procedura për lëndën me numër 12-4350 me datë 2019, e formuar pas denoncimit numër
12-4350/1 me datë 17.09.2019 dorëzuar nga parashtruesi ........ .......... nga .........
NDËRPRITET
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korupsionit dhe konfliktit të
interesave nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm për lëndën 12-4350 nga viti 2019, në
rastin e lëndës vepron organ tjetër kompetent.
Lënda me numër 12-4350 nga viti 2019, të mbyllet dhe të arkivohet.
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dorëzohet Vendimi i KSHPK, me sqarimin.
Vendim i KSHPK, me sqarimin, në formë të depersonalizuar, të publikohet në webfaqen e Komisionit shtetëror në afat prej 5 (pesë) ditë nga dita e marrjes së vendimit.
Sqarim
Lënda me numër 12-4350 nga viti 2019 është formuar pas denoncimit nr. 12-4350/1
me datë 17.09.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëtot për parandalim të korrupsionit nga
parashtruesi ............... nga ..............
Lënda e denoncimit/lajmërim është e dorëzuar nga ana e parashtruesit në cilësi të
akcionarit dhe lajmëron për punën joligjore të SHPSH INTEKS SHA Shkup dhe për mbajtje
joligjore të Kuvendit vjetorë të Shoqërisë pa bilans tatimor të bashkangjitur, raport nga revizori
dhe prezenca e revizorit. Bëhet fjalë për mbajtjen joligjor të Kuvendit vjetor të SHPSH
INTEKS SHA Shkup, ku në procesverbalin nga e njëjta nuk është futur tregimi (informimi) i
dhënë nga ana e parashtruesit në cilësi të aksionarit për atë se kuvendi vjetor mbahet në
kundërshtim të ligjit, pa treguar bilans tatimor, raport nga revizioni dhe prezenca e revizorit.
Në bashkangjitje dorëzohet dokumentacion në lidhje me rastin e lëndës (shkrim nga noteri,
PTHP, iniciativë dhe lajmërim deri te KSHPK dhe të ngjashme)
Gjatë rishikimit të rastit të lëndës KSHPK i merr parasyshë akuzat e parashtruesit dhe
në drejtim të caktimit të gjendjes faktike, kërkesat e dorëzuara deri në Prokurorinë themelore
publike për mbledhje të të dhënave dhe informacioneve në lidhje me rastin e lëndës. Pas
kërkesë së KSHPK dorëzuar lajmërimi i kërkuar dhe pas rishikimit të dokumentacionit të plotë
me të cilin disponon për rastin e lëndës nga ana e KSHPK është caktuar gjendja faktike vijuese:
-

Në rastin konkret, bëhet fjalë për seancë të Kuvendit vjetor të SHPSH INTEKS SHA
Shkup, të mbajtur me datë 20.05.2019, në lidhje me publikimin e Shpalljes publike nr. 03-
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-
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48/1 me datë 12.04.2019 me të cilën të ftuar kan qenë të gjithë aksionarët e shoqërisë
gjegjësisht përfaqësuesit e tyre të prezentojnë në seancën e kuvendit,
Parashhtruesi i denoncimit, në lajmërimin e dorëzuar thekson se nga ana e tij por në cilësi
të aksionari i SHA të përmendur, është treguar në Shoqërinë se kuvendi vjetor i lëndës nuk
duhet të mbahet pa treguar bilans tatimor, raport revizori dhe prezencë të revizorit,
Në lidhe me SHA të përmendur nga ana e parashtruesit tëdenoncimit, deri në PTHP Shkup,
është dorëzuar kallëzim penal me datë 22.01.2018 dhe shkrim për plotësim me datë
08.05.2019, kurse deri te prokurori publik ............. nga PTHP Shkup, me datë 18.06.2019,
është dorëzuar edhe lutje për pranim të tij në lidhje me kallëzimin penal të dorëzuar.
Si shtesë të shkrimit të dorëzuar deri në Noterin .................................. me datë 04.09.2019,
në të cilën parashtruesi i denoncimit i dorëzon procesverbalet e lëndës dhe thekson se bëhet
fjalë raport të finguar dhe se pason vendim gjyqësor, kurse të njëjtin shkrim e ka dorëzuar
edhe në PTHP Shkup në të cilën shkrimi është arkivuar me vulë me datë 06.09.2019.
Gjatë kontrollimit të bërë është ardhur deri në njohuri se KSHPK vetëmse ka vepruar për
lëndën në lidhje me INTEKS SHA Shkup dhe deri në Prokurorinë publike të RM dhe deri
në PTHP- GOKK ka dorëzuar Inicijativë për ngritje të procedurës për padi penale të
personave udhëheqës nga SHPSH INTEKS SHA Shkup, me numër 12-154/3 me datë
01.06.2019, kurse me datë 09.07.2011 me shkrim nr.07-164/3 e lajmëroi parshtruesin
........................ nga .............., i njëjti parashtrues, se me parashtrimin e iniciativës
kompetencat e KSHPK për veprim për lëndën konkrete është shterrur, si dhe pas dorëzimit
të iniciativës PTHP GOKK vetëmse ka vepruar dhe mbledhur informime të nevojshme, të
dhëna dhe dokumentacion në drejtim të caktimit të ekzistimit gjegjësisht të mosekzistimit
të dëshmive për vepra penale.
Parashtruesi u drejtua deri në KSHPK dhe në vitin 2016 në lidhje me akuzat e lëndës së
njëjtë, dhe me lajmërim nr. 12-284/5 me datë 27.06.2019 është informuar se nga ana e
KSHPK është vepruar pas denoncimit të tij, janë mbledhur informacione dhe të dhëna nga
Drejtoria e policisë finansiare dhe nga Inteks SHA me çka nga ana e KSHPK është
konstatuar se në rastin e lëndë ka vepruar organ tjetër kompetent në RM dhe është
përfunduar se KSHPK nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm për këtë lëndë.
Me datë 17.06.2020, me kërkesë të KSHPK, është dorëzuar përgjgije nga Prokuroria
themelore publike Shkup me të cilën informohet se deri te kjo prokurori publike me datë
22.10.2018, është dorëzuar kallëzim penal nga ana e parashtruesit ............... nga ..........
kundër ..................... dhe të tjerë, për vepër penale të kryer – Keqpërdorim të detyrës zyrtare
nga neni 353 v. v. me nenin 22 nga KP. Duke pasë parasyshë se dëshmitë janë dorëzuar në
formë të kopjeve, në përputhje me 87, nenit 287 dhe nenin 392 nga Ligji për procedurë
penale, është kërkuar që të njëjtat të dorëzohen në formë origjinale dhe nga ana e
parashtruesit janë dorëzuar, kurse për lëndën është vepruar në përputhje me Ligjin për
procedurë penale.

Në ndërkohë, i lajmëruari ................ ........... deri në Prokurorinë themelore publike
dorëzoi dy parashtresa nga të cilat nuk mund të shihet se çka konkretisht kërkon dhe i njëjti ka
kërkuar pranim në Prokurori, pas të cilës i është dërguar Ftesë për plotësim të parashtresës me
datë 17.03.2020, të cilën nuk e ka pranuar me rregull, gjë që shihet nga fleta-kthyese ku është
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theksuar se është informuar – nuk ka kërkuar. Për këtë gjest, prokurori publik mendon se i
lajmëruari sillet joseriozisht ndaj Institucionit – Prokurori themelore publike Shkup.
Në bazë të kësaj gjendje faktike të caktuar, KSHPK konstaton se në rastin e lëndës ka
vepruar organ tjetër kompetent – Prokuroria themelore publike Shkup, i cili organ ka vepruar
në përputhje me Ligjin për procedurë penale për lëndën e formuar pas kallëzimit penal dorëzuar
nga i njëjti parashtrues dhe pas të cilës procedura ende ka qenë në vazhdim. Duke pas parasyshë
rastin e lëndës, procedura për lëndën ndërpritet, kurse lënda të mbyllet dhe të arkivohet.
Duke marrë parasyshë të theksuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi si në dispozitiv të këtij vendimi.
Është vendosur me datë 11 Dhjetor 2020 me numër 12-1980/3

Dorëzuar deri te: arkiva dhe parashtruesi
Pas përfundimit të KSHPK
Punoi: J. C., këshilltarë
Miratoi: m-r Sh. S., anëtar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetar: Biljana Ivanovska
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