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Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit 

të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër 12/2019), nenit 40 dhe nenit 

41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, duke 

vepruar pas denoncimit për korrupsion nga parashtruesi – Këshilli i Bashkësisë lokale 

.................., Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK), në vazhdimin e 

seancës së 46-të të mbajtur me datë 19 shkurt 2021 morri 
 

VENDIM 

 

Procedura për lëndën nr.12-4735 nga viti 2019 e formuar pas denoncimit nr. 12-4735/1 

me datë 09.10.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nga 

parashtruesi Këshilli Bashkësisë lokale ............... ..............., NDËRPRITET. 

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

interesave, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të 

mëtutjeshëm kompetent në lëndën me numër 12-4735 nga viti 2019, për rastin zhvillohet 

procedurë është në rrjedhë para organi tjetër kompetent. 

Lënda me numër 12-4735 nga viti 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 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 12-4735 nga viti 2019 është formuar në bazë të denoncimit nr. 12-

4735/1 me datë 09.10.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të 

korrupsionit, nga parashtruesi – Këshikki i Bashkësia lokale .................... 

Në denoncim flitete për akuza për nxjerrje joligjore të zallit nga shtrati i lumit 

...................... në territorin e Komunës ...................., nga ana e ndërmarrjes lokale në pronësi 

private të personit të afërt me Kryetarin e komunës, të cilës i është mundësuar që në mënyrë 

joligjore të fiton leje për nxjerrje të zallit. 

Gjatë rishikimit të rastit të lëndës KSHPK i merr parasyshë akuzat e parashtruesit dhe 

në drejtim të përcaktimit të gjendjes faktike, dorëzoi kërkesë deri tek organet kompetente dhe 

institucionet për të dhëna dhe informacione në lidhje me rastin e lëndës. Me kërkesë të 

Komisionit shtetëror janë dorëzuar informacione dhe pas rishikimit të dokumentacionit të plotë 

të rastit të lëndës, nga ana e KSHPK është vërtetuar gjendja faktike vijuese: 
- Në rastin konkret, bëhet fjalë për akuza për nxjerrje joligjore të zallit kundër ndërmarjes 

lokale ........... ............... - ............. e cila ka qenë në pronësi të bashkëshortes së kushëririt 

të parë të Kryetarit të Komunës ................ e cila ka nënshkrar kontratë me SHA Ekonomi 

e ujrave për nxjerje të zallit nga lumi ..................... Parashtruesi i denoncimit ka pasur 

njohur se në ndërmarrjen e përmendur Kryetari i komunës ........... ........... ka hise në 

makineritë për nxjerrje të zallit dhe se i biri i pronarit të ndërmarrjs private ka qenë i 
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punësuar në vendin e punës inspektor në SHA Ekonimia e ujërave, dhe prej këtu dyshon se 

leja për nxjerrje të zallit të ndërmarrjs së lëndës është fituar me ndikim joligjor dhe 

keqpërdorim të pozitës zyrtare, konflikt të interesave dhe dhënje të ryshfetit dhe 

korrupsionit dhe kërkon nga KSHPK ta hulumton rastin. 

- Nga ana e KSHPK janë bërë kontrollime në lidhje me rastin konkret gjatë së cilës është 

konstatuar: 

o Në deklaratën për interesa e cila është dorëzuar deri tek KSHPK nga ana e 

Krytetarit të Komunës ........................ .................... nuk ka theksuar se person afërt 

me atë është pronar ose personi autorizuar në ndonjë shoqëri tregëtare. 

o Nga evidenca e Regjistrit qendror të RMV e marrë për gjendjen rrjedhëse të 

ndërmarrjes ............. .................... - ............., në të cilën si pronar dhe person i 

autorizuar është regjistruar personi ................ ...................... 

o Në dispozitat ligjore të cilët e rregullojnë këtë materie, më konkretisht nenin 142 

paragrafi 2 dhe 3 nga Ligji për ujëra, është definuar si: për nxjerrje të zallit, çakallit 

dhe gurëve nga shtrati dhe bregu i lumit, liqenit dhe akumulacioneve, përshkak të 

përmirësimi të regjimit të ujit kompetent janë Ekonomia e ujërave rajonale me 

veprimin e vet, kurse njësitë e vetqeverisjes lokale janë kompetente për rajonin ku 

nuk janë të themeluara Ekonimitë e ujërave dhe në mjedise urbane; Nxjerrja e zallit, 

çakallit dhe gurëve nga shtrati dhe bregu i ujërave sipërfaqësor bëhet në bazë të 

lejes të cilën e jep ministria e cila menaxhon me organin e drejtorisë shtetërore 

kompetente për çështje nga fusha e mjedisit jetësor, pas dorëzimit të kërkesë për 

dhënje të të njëjtës. 

Formulari i kërkesës për nxjerrje të lejes për shfrytëzim të ujit është publikuar në web-

faqen e Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapsinor e RMV dhe në të në Pjesën 

3.2.1 është theksuar qëllimi i ujit i cili zihet ose shteret për kategorinë: Larje dhe separim të 

zallit, çakallit dhe gurëve. Leja për nxjerrje të zallit nga shtrati dhe bregu të ujërave 

sipërfaqësor, janë të evidentuara në librin për ujëra si regjistër i plotë dhe i përhershëm i 

azhuruar, i përshkruar nga ministri, dhe në të cilën qasja në përmbajtjen e librit të ujërave është 

i lirë pa kompenzim, me përjashtim të të dhënave me karakter të besueshëm, si dhe atë se çdo 

kush ka të drejtë të kërkon kopje nga të dhënat e përmbajtura në librin e ujërave (nenin 160 nga 

Ligji prë ujëra). 
o Në lidhje me akuzat e lëndës në media është publikuar me datë 03.12.2019, për atë 

se banorët e fashtit ...................... kan dalë në protesta dhe kërkojnë nga ndërmarrja 

lokale ............ ................. e fshtit të afërt ...................... të ndërpret nxjerrjen e zallit 

nga shtarti i lumit ....................., dhe për shkak të asaj se me nxjerrjen e zalli iu 

kanoset niveli i ujit në bunaret nga të cilët furnizohen për ujë për pije, banorët 

protestuan para ndërtesës së Komunës kurse prej aty inspektorë nga Ministria e 

mjedisit jetësor dhe përfaqësues nga SHA Ekonomia e ujërave 

 

- Me datë 26.02.2020, me kërkesë të KSHPK, nga ana e SHA Ekonomia e ujërave – filiala 

................ -...................është dorëzuar informim me të cilën lajmërojnë se në lidhje me 

aktivitete e ndërmarra për nxjerrje të zallit në lokacion e rastit të lëndës kompetent për 

veprim ka qenë Filiala .............. ................. - ................... 
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- Me datë 01.03.2020, me kërkesë të KSHPK nga ana e Inspektoratit shtetëror të mjedisit 

jetësor është dorëzuar informim me të cilën lajmërojnë se nga ana e inspektoratit dy herë 

kanë vepruar në lidhje me rastin e lëndës në përputhje me kompetencat nga nenin 230 dhe 

142 nga Ligji për ujëra dhe është bërë kontrollë nëpërmjet inspektoratit për ekonominë e 

ujërave, gjegjësisht është bërë inspektim për të cilën është përpiluar procesverbal dhe është 

dhënë vendim drejt SHA Ekonomia e ujërave të RMV, kurse nga inspektimi në 

dokumentacionin e dorëzuar si shtojcë të këtij informimi është konstatuar se: 

1) Me datë 05.09.2010, pas ankesës/kërkesës me datë 03.09.2019 është dorëzuar nga ana 

e bashkësisë lokale ......................., është bërë inspektim në SHA Ekonomia e ujërave 

dhe në të njëjtin është bërë edhe inspektim në vendngjarje dy herë dhe atë me datë 

05.09. dhe me datë 07.10.2019 në të cilën kan qenë prezent edhe përfaqësues dhe 

banorë të bashkësisë lokale edhe përfaqësues të bartësit të lejes për nxjerrje të zallit 

(dhënë me datë 15.05.2019 me afat prej dy vitesh), mirëpo në të njëjtin nuk kan qenë 

prezent edhe përfaqësues në SHA e përmendur edhepse kan qenë me kohë të informuar 

për bërje të inspektimit. Për inspektimin e bërë është përgaditur Procesverbal IP1 

............ - ............. në të cilin SHA Ekonomia e ujërave nuk ka vërjetje. Në procesverbal 

është konstatuar gjendja faktike dhe është përgaditur Vendim me datë 14.10.2019 për 

SHA Ekonomia e ujërave si bartës i lejes për nxjerrje të zallit, çakallit dhe gurëve 

përshkak të përmirësimi të regjimit të ujit në ujërat dhe ditën e njëjtë iu është dhën 

informacion deri tek parashtruesi i ankesës për bërjen e inspektimit. Me datë 

05.11.2019 pas marrjes së shkresës nga SHA Ekonomia e ujërave se mund të bëhet 

inspektim, nga ana e inspektoratit të ekonomisë së ujërave është bërë inspektim në 

vendngjarje me çka është konstatuar se nuk është vepruar në tërësi nga ana e SHA dhe 

e njëjta ka qenë e obliguar të dorëzon matje të pikave të lartësisë të gabionëve, të cilët 

është duhur të bëhen nga ndërmarrje e licencuar gjeodezike. 

2) Me datë 21.11.2019 nëpërmjet Këshillit të inspektoratit të RMV deri tek Inspektorati 

shtetëror për mjedisin jetësor është dorëzuar ankesë nga Bashkësia lokale .............. në 

lidhje me parregullsitë në punën e subjektit ................ ..................... i cili ka pasur të 

nënshkruar kontratë për rregullim të shtratit të lumit .................. në vendin e fshatit 

................ dhe ............. Me ankesën është dorëzuar edhe peticioni nënshkruar nga 248 

banorë të Bashkësisë lokale................... Duke vepruar për ankesën e dorëzuar, me datë 

03.12.2019 nga ana e inspektoratit të ekonomisë së ujërave është bërë inspektim i 

jashtëzakonshëm në punën e SHA Ekonomia e ujërave dhe është përpiluar procesverbal 

për gjendjen e konstatuar. Në vendngjarje gjatë inspektimit kan qenë prezent 

përfaqësues edhe nga SHA edhe nga parashtruesi i ankesës. Gjatë inspektimit është 

bërë edhe kontroll i lejes për nxjerrje së zallit dhe është plotësuar me konstatime në 

përputhje me Ligjin për kullosa publike kurse në lidhje me vendimin e komunikacionit 

për baartje të zallit, tregohet deri tek subjekti për mbikqyrje të obligimeve të tyre nga 

ky ligj, gjithashtu janë dhënë konstatime edhe në lidhje me realizimin e projektit në 

përputhje me dhënjen e lejes ku janë konstatuar disa mangësi të SHA përshkak të të 

cilave ndërmarrja private e përmendur mund të bënë intervenim në anën e majtë të 

bregut i cili vetëmse ka qenë i dëmtuar nga grryerja paraprake joligjore dhe i njëjti 

është duhur të sanohet nga ana e SHA dhe nxjerrje të zallit të bëhet në mënyrë të 

kotrolluar dhe të vazhdueshme. Në lidhje me mangësitë e konstatuara, nga ana e 
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inspektoratit të ekonomisë së ujërave në përputhje me autorizimet e veta (nga neni 230 

dhe 105 nga Ligji për ujëra), janë dhënë obligime deri tek SHA Ekonomia e ujërave. 

SHA Ekonomia e ujërave, e pakënaqur nga veprimin e inspektoratit, me datë 

13.12.2019, ka dorëzuar kërkesë deri tek Inspektorati shtetëror i mjedisit jetësor me të cilën 

kërkon të ngritë procedurë disiplinore kundër inspektoratit të ekonomisë së ujërave, marrje të 

licencës, kompenzim të dëmit për stresin e përjetuar te punëtorët në SHA si dhe kompenzim të 

dëmit të cilën kinse i është bërë SHA Ekonomia e ujërave. Në lidhje me këtë kërkesë, nga ana 

e Inspektoratit shtetëror të mjedisit jetësor, është vepruar dhe me datë 16.12.2019 është 

dorëzuar informim deri tek SHA Ekonomia e ujërave, deri tek Ministria e mjedisit jetësor – 

Drejtoria për mjedis jetësi – Sektori i ujërave dhe deri te Këshilli inspektoratit të RMV. Në 

informimin, janë sqaruar procedurat nga inspektimi i bërë, të cilat janë edhe më lartë në tekst 

të shënuara: janë sqaruar mangësitë ligjore dhe autorizimet e inspektoratit të ekonomisë së 

ujërave si dhe dispozitat ligjore sipas të cilave ai ka vepruar dhe i ka aplikuar gjatë veprimit të 

tyre; janë rrefuzuar të gjitha akuzat për përzierje të inspektoratit në protestat e banorëve 

përshkak se të gjithë e kan pa në vendngjarje se janë bërë pas dorëzimit të kërkesës dhe 

ankesësë drejtpërdrejt deri tek Inspektorati shtetëror edhe nëpërmet Këshillit të inspektoratit, 

është dhënë edhe interpretim i dispozitave ligjore për atë se në cilët raste mund të ngritet 

procedurë disiplinore në përputhje me veprimin e inspektoratit të ekonomisë së ujërave të rastit 

nuk ka pasur asi shkelje, kurse në fund jepet qëndrim se SHA është duhur qartë t’i tregohet se 

lejet për nxjerrje të zallit, çakallit dhe gurëve janë dhënë për qëllim të përmirësimi të regjimit 

të ujit dhe mbrojtje nga veprimet e dëmshme të ujërave, kurse shkëmbim i zallit është i mundur, 

por i kontestueshëm.  

Njëherit, nga ana e SHA Ekonomia e ujërave në lidhje me bërjen e inspektimit është 

dorëzuar edhe ankesë deri tek Inspektorati, në lidhje të së cilës është dërguar informim me datë 

20.01.2020 se ankesa e tyre e dorëzuar nuk ka bazë ligjore dhe se në këtë SHA do të vazhdohet 

inspektimi edhe nga ana e inspektorit shtetëror krysor të ekonomisë së ujërave .............. 

................... do të bëhet kontroll mbi dhënjejn e lejes për rregullim të shtratit të lumejve të 

përcaktohet puna ligjore e SHA të përmendur. 

 Në bazë të kësaj gjendje faktike të caktuarm KSHPK konstaton se në lidhje me rastin 

konkret të lëndës është vepruar nga ana e organeve tjera që janë kompetente të veprojnë – 

Inspektorati shtetëror për mjedisin jetësor dhe Këshilli i inspektoratiti, dhe njëherit për rastin 

është udhëhequr edhe procedurë pas inspektimit nga ana e inspektorit shtetëror kryesor të 

ekonomisë së ujërave me të cilën bëhet kontroll mbi dhënjen e lejes për rregullim të shtratit të 

lumejve që të vërtetohet puna ligjore e SHA ekonomia e ujërave, dhe e cila procedure ende 

është në rrjedhë. Duke pasë parasyshë të konstatuarën, KSHPK vlerëson se nuk ka elemente 

për veprim të mëtutjeshëm për rastin e lëndës, procedura për lëndën të ndërpritet kurse lënda 

të mbyllet dhe të arkivohet. 

Në bazë të tërë kësaj të shënuar më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të 

korrupsionit vendosi sipas dispozitave të këtij vendimi. 

 

Dorëzuar deri tek: Arkiva dhe Parashtruesi 

Pas përfundimit të KSHPK 
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Përpunoi: J. C., këshilltarë 

Miratoi: m-r Sh. S., anëtar i KSHPK 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 
        Zëvendës-Kryetarë: Shemshi Sallai
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