REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafit_ dhe nenit 23 paragrafit 1 nga Ligji për parandalim të
korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër
12/2019) dhe nenit 40 dhe 41 nga Rregullorja për punë e komisionit shtetëror për parandalim
të korrupsionit, duke vepruar pas denoncimit për korrupsion nga parashtruesi
.............................................., Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK)
në vazhdimin e seancës së 45-të të mbajtur me datë 29.12.2020 morri
VENDIM
Procedura për lëndën 12-3458 nga viti 2019 e formuar pas lajmërimit/denoncimit me numër
12-3456/1 me datë 08.07.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për prandalim të
korrumsionit nga parashtruesi ......................, NDËRPRITET.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandlim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave
Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të
mëtutjeshëm për lëndën nr. 12-3458 nga viti 2019, në rastin nuk janë vërtetuat akuzat e rastit.
Lënda me numër 12-3458 të vitit 2019 të mbyllet dhe të arkivohet.
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dorëzohet Vendimi i KSHPK, me sqarimin.
Vendimi i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, me sqarimin – në formë të
depersonalizuar, të publikohet në web-faqen e Komisionit shtetëror në afat prej 5 (pesë) ditë
nga dita e marrjes së vendimit.
Sqarim
Lënda me numër 12-3458 nga viti 2019 është formuar pas lajmërimit/denoncimit me numërt
12-3458/1 me datë 08.07.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit në postën elektronike nga parashtruesi ........................
Në denoncim tregohet për akuza për korrupsion dhe ndërtim pa leje në Komunën e ............
në parcelën kadastrale në KK ..................., uzurpim të tokës shtetërore nga ana e invcestitorit
i cili në lokacionin e lëndës tregon aktivitete ndërtimore i cili thirret në leje të asgjësuar për
ndërtim të dhënë në vitin 1994, si dhe akuza për dyshime për shfrytëzim të detyrës zyrtare
në organet që kan qenë përgjegjëse për veprim në lidhje me rastin. Kërkohet nga KSHPK që
të vepron në përputhje me kompetencat e veta, t’i kontrollon akuzat e lëndës dhe të ndërmerr
masa adekuate.
Gjatë rishikimit të rastit të lëndës, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit i merr
parasyshë akuzat e parashtruesit dhe në drejtim të caktimit të gjendjes faktike, dorëzoi
kërkesë deri tek organi kompetent që të dorëzon të dhëna dhe informacione në lidhje me
akuzat e lëndës. Pas kërkesë së KSHPK janë dorëzuar lajmërime 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 aktivitete ndërtimore të kryera në parcelën kadastrale në
KK ............. nga ana e SHPTTSH ............... import – eksport SHPKNJP, duke u thirur në
leje të asgjësuar për ndërtim. Leja për ndërtim është dhënë në vitin 1994 me numër ......
PF......... me datë 05.09.1994 kurse në lidhje me ........... FP ./....... me datë 17.06.2015 dhe
.... FP ........./.......... me datë 06.07.2017 të dhënë nga organi kompetent.
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Në lidhje me lejen e theksuar për ndërtim, kurse në përputhje me dispozitat ligjore eksituese
dhe aktet të përmbyllura me vitin 2015, investitori, të cilit i është dhënë leja për ndërtim,
është duhur ta fillon ndërtimin në afat prej 5 muaj, dhe e njëjta mbaron të vlenë nëse
investitori nuk ka filluar me ndërtimin në afat prej 2 vite nga dita e gjënjes së lejes për
ndërtim do të qëndronte e plotfuqishme, dhe nëse ndërtimi do të fillonte pas mbarimit të
afatit do të llogaritet si e pa të drejtë. Nga ana e investitorit të theksuar nuk është respektuar
afati i fillimit të ndërtimit në përputhje me lejen për ndërtim, e cila në ndërkohë është
asgjësuar gjegjësisht i ka kaluar afati, dhe ai ka uzurpuar tokën shtetërore bujqësore dhe ka
filluar me ndërtimin jashta afateve të caktuar dhe pa leje të plotfuqishme për ndërtim, që don
të thotë se ndërtimi ka status të objektit të ndërtuar pa leje.
Për rastin e lëndës, me datë 28.05.2019, janë lajmëruar organet kompetente përkatëse,
Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe menaxhimit me ujëra dhe Inspektorati shtetëror për
ndërtimtari dhe urbanizim në RMV dhe NP për rrugë shtetërore në RMV, mirëpo sipas
akuzave të parashtruesit, nga ana e tyre nuk është ndërmarrë asgjë në lidhje me ndërtimin pa
leje.
-

-

Me datë 21.05.2020, pas kërkesës së KSHPK, nga ana e Inpektoratit shtetëror për ndërtimtari
dhe urbanizëm në RMV është dhën përgjigje për rastin e lëndës me listë në shtojcën dhe atë:
procesverbal për inspektimin i bërë me datë 31.03.2017, procesverbal nga inspektimi i bërë
me datë 11.09.2018, procesverbal nga inspektimi i bërë me datë 11.07.2019, procesverbal
nga inspektimi i jashtëzakonshëm i bërë me datë 19.08.219 nga ana e Inspektoratit shtetëror
të ndërtimtarisë, Lajërim deri tek investitori i ri për validitet të lejes për ndërtim me datë
16.05.2015, Leje për ndërtim me darë 20.09.1994, Vendim nga Ministria e transportit dhe
lidhjes për miratim të statusit të investitorit të Shoqërisë .............. si investitor i ri për ndërtim
të Pompës së benzinës në vendin për të cilin është dhënë leje në vitin 1994, Përfundim nga
Ministria e transportit dhe lidhjes për përmirësim të gabimit teknik në Vendimin e dhënë për
miratim të statusit të investitorit.
Nga analizimi i të gjitha informacioneve dhe të dhënave, KSHPK e kontatoi këtë gjendje
faktike vijuese: Ndërtimi ka fillua rnë afatin e paraparë në Lejen për ndërtim (6 muaj) dhe
sipas ligjeve të atëhershme ekzistuese nuk është paraparë afatë prë përfundimin e ndërtimit
të objektit; ndryshimi i investitorit është bërë në përputhje me dispozitat e ligjeve të
atëhershme ekzistuese dhe në procedurë të rregullt.

Sipas gjendjes faktike të caktuar më sipër, KSHPK konstaton se në rastin e lëndës nuk janë
vërtetuar akuzat e lëndës, gjegjësisht se me procedurën e lëndës është vepruar në përputhje
me dispozitat e ligjeve ekzistuese, pas të cilave vlerëson se KSHPK nuk ka elemente për
veprim të mëtutjeshëm në rastin e lëndës, procedura për lëndën të ndërprite, kurse lënda të
mbyllet dhe të arkivohet.
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Duke pasë parasyshë të theksuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi si me dispozitat e këtij vendimi.
Është vendosur me datë 29 dhjetor 2020, me numër 12-1881/3
Dorëzuar deri tek: Arkiva dhe parashtruesi
Pas përfundimit të KSHPK;
Punoi: J. C., Këshilltarë
Miratoi: N. B., anëtarë i KSHPK

KOMISIONI SHTETËRORË PËR
PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Zëvendës-kryetarë: Sofka Pejovska Dojçinovska
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