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 Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 pika 10, nenin 22, neni 23 paragrafi 1 dhe neni 82 nga Ligji 

për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e Republikë së 

Maqedonisë, numër 12/2019), neni 40 dhe neni 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit 

shtetëror për parandalim të korrupsionit, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit 

(në tekstit më mëtutjeshëm si: KSHPK) në vazhdimin e seancës së 46-të të mbajtur me datë 

19.02.2021, morri  

VENDIM 

Procedura për shkelje të dispozitave nga neni 82 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe 

konfliktit të interesave nga ana e personit …………… ……………, ish-anëtar i Këshillit 

drejtues të ………………, NDËRPRITET 

Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, 

KSHPK nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm për lëndënme numër 08-3793/1 me datë 

04.11.2020. 

Lënda me numër 08-3793/1 me datë 04.11.2020 të mbyllet dhe të arkivohet. 

Vendimi I KSHPK, me sqarimin, në formë të depersonalizuar të publikohet nëë web-faqen e 

KSHPK në afat prej 5 (pesë) ditë nga dita e miratimit. 

SQARIM  

Lënda me numër 08-3793/1 me datë 04.11.2020 e formuar me vet-iniciativë, kurse pas veprimit 

të KSHPK në lëndën me numër 12-3949 të viti 2019. 

KSHPK, në veprimin për lëndën 12-3949 të viti 2019 ka konstatuar se personit …………… 

…………. i përfundon mandati i anëtarit të Këshillit drejtues në …………… me datë 

19.08.2019 dhe se në afatin e paraparë me ligj pas përfundimit të funksionit të caktuar nuk ka 

dorëzuar listë anketuese deri tek KSHPK. 

Duke u nisur nga e theksuara KSHPK në kolegiumin e mbajtur me datë 04.11.2020 ka marrë 

përfundim për të ngritë procedure për kundërvajtje kundër personit …………….. 

…………………., për kundërvajtje të caktuar me nenin 82 nga Ligji për parandalim të 

korrupsionit dhe konfliktit të interesave, i dënuar sipas nenit 109 nga ligji i njëjtë. 

KSHPK në përputhje me nenin 114 paragrafi 3 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe 

konfliktit të ineteresave të emëruarit i dorëzorn urdhër-pagesë për kundërvajtje numër 08-119/2 

me datë 11.01.2021. 

Nga ana e të emëruarit është vepruar pas urdhër-pagesës për kundërvajtje, gjegjësisht është 

paguar gjysma e gjobës së caktuar në urdhër-pagesën për kundërvajtje. 

Në bazë të të theksuarës më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit vendosi 

sipas dispozitave. 
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KOMISIONI SHTETËROR PËR 

PARANDALIM TË KORRUSPIONIT 

Kryetarë: Biljana Ivanovska 

Përgaditi: A. Ç., këshilltarë 

Miratoi : K. H., anëtar i KSHPK 
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