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Në bazë të nenit 22 paragrafi dhe neni 23 të Ligjit për parandalim të Korrupsionit 
dhe konfliktit të interesave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë ,, numer 12 / 
2019 ) nenit 40 dhe 41  të Rregullores për punë të Komisionit shtetërorë për parandalimin 
e korrupsionit, duke vepruar sipas një denoncimi prej një denoncuesi të njohur në 
vazhdimin e seancës së 42-të e mbajtur me datë 14 dhjetorë të vitit 2020 Komisioni 
Shtetëror për parandalimin e korrupsionit  miratoi në vijim  
 

VENDIM 
 

Denoncim i parashtruar nga ……………. me datë 23.12.2019 deri tek Këshilli 
Shtetërorë për parandalimin e korrupsionit, në bazë të së cilit shtë formuar denoncimi me 
nr. 12-4238/1 prej datës 23.12.2019, në të cilën shprehet paknaqësi për caktimin e 
detyrimit me nr. 02-724/1 të nënshkruar nga drejtorit të DP ,, Pyjet nacionale,, - Shkupë 
për kryerjen e detyrës vulosje е fakturave të dërgesave  në Ministrinë e bujqësisë 
,pylltarisë  dhe ujrave të RMV-së REFUZOHET. 

Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 
interesave, Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka elemente për 
veprim të mëtutjeshëm  në lëndën me numër 12-4238/1, për arsye të cilën parashtruesi 
më datën 20.09.2019, ka parashtruar Njoftimë deri tek Komisioni Shetërorë për 
parandalimin e korrupsionit me të cilën e njoftonë KSHPK-në se e tërheq denoncimin e 
parashtruar më herët, në bazë të së cilës është formuar lënda . 

 
Lënda me  nr. 12-4238/1.e datës 20.09.2019 të mbyllët dhe të arkivohet. 
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dërgohet Vendimi i KSHPK-së me arsyetim. 
Vendimi i KSHPK-së, me arsyetim, në formë të depersonalizuar, të publikohet në 

web faqen e KSHPK-së në afat prej 5 (pesë) ditësh.  
  

Sqarim 
Lënda me numër 12-4238 e datës 11.09.2019 e formuar me kërkes të parashtruesit 

të njohur të denoncuesit ........................ 
Në denoncimi e parashtruar në të cilin ngriten dyshime ku në kundërshtim me Ligjin 

për punësim në sektorin publikë, nga ana e Drejtorit të NP ,,Nacionalni shumi,, -Shkup 
ishte caktuar detyrim me 12-4238/1 me të cilën personit .................. i punësuar si teknik 
– kartograf në  Sektorin për rrëgullimin e malit, vendeve të gjuetisë dhe projektimit pran 
Drejtorisë së NP ,,Nacionalni shumi,, - Shkup obligohet të kryej detyrën – vulosjen e 
fletpagesave të dergesave në Ministrinë e bujqësisë, pyjeve dhe ujrave.  

Me datën 20.09.2019 parashtruesi i denoncimit paraqet njoftim deri tek Komisioni 
shtetërorë për parandalimin e korrupsionit në të cilën është cituar se detyrimi i mëhershëm 
i paraqitur me nr. 12-4238/1 i sjellur nga ana e Drejtorit të NP ,,Nacionalni shumi,, -Shkup 
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për shkak të së cilës , për të cilin është parashtruar  denoncimi, nga ana e direktorit është 
anuluar. 

Duke iu referuar asaj që është përmendur më lartë, Komisioni shtetëror për 
parandalimin e korrupsionit KSHPK  konstaton se parashtruesi i denoncimit me datën 
20.09.2019 ka dërguar sqarim deri tek Komisioni shtetërorë për parandalimin e  
korrupsionit me të cilën e njoftonë KSHPK-në se e tërheqë denoncimin e parashtruar më 
parë, në bazë të së cilit është formuar lënda e përmendur , për shkakun se sjellja e 
vednimit për detyrimin me nr. 12-4238/1 me të cilin ishte i detyruar të kryej detyrën – 
volosjen e  fletpagesave të dërgesave  në Ministrinë e bujqësisë, pyjeve dhe ujrave , nga  
ana e Drejtorit të NP ,,Nacionalni shumi,, -Shkup, nga ana e Drejtorit është anuluar, prej 
ku konkludon  se nuk ka bazë për shqyrtim të mëtutjeshëm në rastin konkret dhe rasti të 
mbyllet dhe të arkivohet. Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit vendose në 
bazë të dispozitave të këtij vendimi. 

 
Me përfundim të senacës  KSHPK,   
Punoi: m-r I.P 
Miratoi ; S.P.D. antar i KSHPK 
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