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Në bazë të nenit 22 paragrafi _ dhe nenit 23 patagrafi 1 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 parashtruesit ................ 

................ dhe ............. ............., të dytë nga ................, 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. 12-3647 nga viti 2019 e formuar pas denoncimit nr. 12-3647/1 

me datë 23.07.2019, dorëzuar nga parashtruesit ............. ................  dhe ................. ............., të 

dytë nga .......... 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 12-3647 nga viti 2019, në rastin e lëndës nga ana 

e parashtruesit është tërhequr denoncimi i parashtruar me dokumentacionin e dorëzuar. 

Lënda me numër 12-3647 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 12-3647 nga viti 2019 është formuar në bazë të denoncimit nr. 12-

3647/1 me datë 23.07.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim nga 

parashtruesit .................... .................... dhe ................ ..................... të dytë nga .................... 

Në denoncimin/ankesën e dorëzuar flitet për akuza për realizim të aktiviteteve 

ndërtimore – mbindërtim, pa siguruar leje ndërtimi, mbi banesë në objekt banesor ........... në 

rrugën ........... ............ Komuna ................ dhe dyshime për keqpërdorim të kryerjes së 

funksionit publik dhe funksioneve tjera dhe obligime me qëllim të realizimit të intersave 

personale mirëpo duke shkaktuar dëme të pazëvendësueshme për pronarët e objektit. 

Nga ana e parashtruesit të denoncimit ............. .............. dhe .............. ................. të dytë 

nga .................., nëpërmjet ndihmës-avokatit .............. ................. nga .............., deri në 

Komisionin shtetëror për parandalim të korrupsionit dorëzuan shkresë e cila është vulosur me 

numrin e arkivës 12-3647/2 me datë 31.10.2019, me të cilën e tërheqin ankesën e dorëzuar deri 

tek KSHPK me datë 23.07.2019 e cila është arkivuar në KSHPk me numër 12-3647/1  me datë 

23.07.2019. Me shkresën, është dorëzuar edhe autorizimi, i vulosur me datë 30.10.2019, me të 

cilën parashtruesit .............. ................ dhe .............. ............, të dytë nga ..................., i 

autorizojnë avokatët nga Zyra e avokatëve ................. nga Shkupi që t’i përfaqësojnë në 

procedurat qytetare, penale, afariste, ekzekutive, jashtprocesore, falimentimi dhe procedura 

administrative, dhe në të gjitha çështjet juridike para gjykatave, para organeve tjera shtetërore 
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dhe institucione, si dhe para personave tjerë fizik dhe juridik për mbrojtje të të drejtave të mia 

dhe me Ligjit të themeluara interesa. 

Në seancë, pas rishikimit të akuzave të lëndës së rastit, Komisioni shtetëror për 

parandalim të korrupsionit konstaton se në rastin e lëndës nga ana e parashtruesve të 

denoncimit është tërhequr denoncimi/ankesa e parashtruar me shtojcë dokumentacion, me çka 

vlerëson se Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK) nuk ka elemente për 

veprim të mëtutjeshëm për rastin e lëndës, procedura për lëndën e formuar me parashtrimin e 

denoncimit 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 

Përpunoi: J. C., këshilltarë 

Miratoi: G. T. anëtar i KSHPK 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 

Kryetarë: Biljana Ivanovska
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