REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

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 raportit për denoncim të korrupsionit prej
parashtruesi ................... nga ................, Komisioni shtetëror për parandalimin e
korrupsionit (KSHPK) në vazhdimin e seancës së 42-të e mbajtur me datë 11.12.2020
miratoi në vijim
VENDIM
Denoncimi për korrupsion me nr. 12-4562/1 i datës 01.10.2019, është parashtruar
prej …………. nga …………, REFUZOHET.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka elemente që me
kompetencat e saj të veproj në lëndën me numër 12 - 4914 të vitit 2019 e formuar në
bazë të kërkesës me nr. 12-4562/1 të datës 01.10.2019, kurse lëndën do tia parashtroj
me kompetencë një organi tjetër kompetent.
Lënda me numër 12-4562 nga viti 2019, të mbyllët dhe të arkivohet.
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dërgohet Vendimi i KSHPK-së, me sqarim.
Vendimi i Komisionit shtetërorë për parandalimin e korrupsionit, me sqarim të
depersonalizuar të publikohet në ëeb faqen e Komisionit shtetërorë për parandalimin e
korrupsionit me afat prej 5 (pesë) ditësh nga sjellja e vendimit.
Sqarim
Lënda me numër 12-4562 nga viti 2019 e formuar në bazë të denoncimit 124562/1 të datës 01.10.2019, e parashtruar para Komisionit shtetërorë për parandalimin e
korrupsionit (KSHPK) , prej parashtruesit ................ nga ................
Denoncimi i parashtruar pretendon paligjëshmëri në punën e SHA Pellagonija –
Gostivar.
Parashtruesi i denoncimit është aksioner në shoqatën aksionare të lartëpërmendur dhe
është i paknaqur me punën e tijë në kohën kur ndërmarja e sipërpërmendur është drejtuar
nga __________ ..................; tashmë i ndjerë, të cilën e ka trashiguar djali i tijë
....................... ..............
Në raport me paligjshmërit në punën e personit të sipërpërmendur ................
.................., nga ana e parashtruesit ..................... .................... egzistonë një kërkes që i
është drejtuar Drejtorisë për të Ardhura Publike për verifikimin e gjendjes së tijë pronësore,
për shkak të dyshimeve se fitimi i një pjese të pronës së tijë ishte i lidhur me një marveshje
me KFOR-in –Brigadën franceze me të cilën ishte lidhur një kontrat për gurë të thyer
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natyral nga gurthyesja Pellagonia në Gostivar dhe materiali është bartur për bazën Bonstill
në Kosovë , marveshje prej të cilës sipas parashtruesit, personi i përmendur më lartë ka
fituar shuma të mëdha parashë me të cilat ka blerë makina për thërmimin e gurit në pronsi
të djalit të tij. Mëtutje, parashtruesi deklaron se personi i përmendur më lartë qëllimisht e
ka bllokuar llogarinë të SHA Pellagonia që të transferohen parat në kompanin
,,.................,, nga Gostivari , në pronsi të djalit të tij.
Parashtruesi nga KSHPK kërkon të verifikohet pasuria e tundëshme dhe
patundëshme e personit ............. dhe të vërtëtohet se si e njëjta është fituar.
Nga provat e kryera KSHPK erdhi në përfundim për këto në vijim:
Në evidencën e të dhënave të publikuara në ëeb faqen e DAP dhe DR të RMVsë
ka të dhëna për Shoqërinë për inxhinjeri, ndërtimtari dhe tregëti .............. SHPKNJP
import - eksport Gostivar, e cila është e regjistruar si shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të
një personi – në pronsi private, me thirrje të shkurtuar ................... e themeluar në
15.12.1190 me status të një subjekti të vogël aktivë, në të cilën si pronarë dhe person i
autorizuar është i regjistruar ........................
Gjithashtu ka të dhëna për Shoqërinë e ndërtimit, prodhimit , inxhinjerisë importeksport SHA PELLAGONIA Gostivar, me status të subjektit të madhë aktivë, me pronësi:
E PADEFINUAR, me gjithësejt 1596 aksione të regjistruara në pajtueshmëri me Ligjin për
shoqëri tregëtare, me pronësi të aksionerëve të shoqërisë në të cilën si personë i
autorizuar dhe antarë egzekutiv i bordit të drejtorëve janë të regjistruar personat
................... ................. dhe ............... ...................
Në ëeb faqen e SHA Pellagonija ka një njoftim nga data 16.05.2018 në të cilën
citohet se në datën 18.04.2018 në hapsiart e komunës së Mavrovës dhe Rostushës
është nënshkruar marveshje në mes Kryetarit të komunës së Mavrovës dhe Rostushës
....................... ................... dhe drejtorit gjeneral të SHA PELLAGONIJA Gostivar
.............. ................, për ndërtimin e ndërtesës së re komunale në f.Rostush më
.................
-Në web faqen e Berzës së Maqedonisë me datën 31 korrik të vitit 2020 është
publikuar raport financiar i ridefinuar për SHA PELLAGONIJA Gostivarë, respektivisht
raporti finansiarë i pupblikuar për vitin 2019 është raport i revizionit për SHA Pellagonija
Gostivarë, në të cilin në pjesën e e të dhënave për Shoqërinë Aksionare në faqe 10-të si
person i autorizuar për përfaqësim – Drejtorë Gjeneral dhe antarë i zgjedhur i bordit
egzekutivë është personi i lartëpërmendur ..............................
Gjatë shqyrtimit të përmbajtje së denoncimit, KSHPK
i merë parasysh
pretendimet e denoncuesit dhe në bazë të së cilave konstaton se në rastin e lëndës bëhet
fjalë për një cështje e cila nuk është në kompetencat e KSHPK-së respektivisht, bëhet
fjalë për këkrlesë që të hetohet prona e tundëshme dhe e patundëshme e personit i cili
nuk është i zgjedhur , por është drejtorë i shoqërisë tregtare në pronësi private, për qka
vlersonë se organë tjetër është kompetentë për vepruar me rastin në fjalë , Komisioni
shtetërorë nuk ka elemente që të veprojë me autorizim në rastin e përmendur më lartë,
denoncimi i parashtruar refuzohet, kurse lënda mbyllet dhe arkivohet.
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Gjithashtu, lënda e denoncuar do ti dërgohet një organi tjetër kompetentë –
Drejtorisë për të Ardhura Publike, për të kryer kontrollime në materialet e punës finansiare
të subjektit të përmendur zyrtarë SHA dhe nëse konstatonë parregullsi, kundër personit
përgjegjës të shoqërisë tregtare, respektivisht kundër antarëve të organit drejtues të
personit zyrtarë, të udhëhiqet procedur adekuate.
Duke iu referuar asaj që është përmendur më lartë, Komisioni shtetëror për
parandalimin e korrupsionit vendose në bazë të dispozitave të këtij vendimi.
E vesndosur me datën 14 dhjetorë të vitit 2020 me nr. 12 - 4562/ 2
E dërguar deri tek: Arkiva
Me përfundim të KSHPK,
Punoi; J.C këshilltarë
Miratoi : G.T., antar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kyetar: Biljana Ivanovska
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