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 Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 paragrafi 1 nga Ligji për parandalim të korrupsionit 

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

36 paragrafi 1, nenin 40 dhe neni 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për 

parandalim të korrupsionit, Komisisoni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK), 

duke vepruar për denoncimin për korrupsion nga parashtrues i njohur, në vazhdimin e seancës 

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

VENDIM 

Procedura e ngritur pas denoncimit për korrupsion nr. 12-2256/1 me datë 03.04.2019 

dorëzuar nga parashtrues i njohur, person fizik  ................... .................. nga ................, 

NDËRPRITET. 

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

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

mëtutjeshëm kompetent në lëndën me numër 12-2256 nga viti 2019 e formuar ças denoncimit 

nr. 12-2256/1 me datë 03.04.2019. 

Lënda me dumër 12-2256 nga viti 2019 të mbyllet dhe të arkivohet. 

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. 

Mostër nga vendimi të dorëzohet deri tek parashtruesi i denoncimit. 

SQARIM  

Lënda me numër 12-2256 nga viti 2019 është formuar në bazë të denoncimit nr. 2256/1 

me datë 03.04.2019, dorëzuar nga parashtrues i njohur – person fizik, ................... ............... 

nga................... 

Me akuzat e denoncimit flitet për dyshime për keqpërdorime dhe veprim të 

paskujdesshëm nga ana e personave zyrtar nga Komuna e .............. lidhur me mosndërmerrjen 

e masave dhe mosrealizimin e zbatimit të Aktgjykimit .................. për largimin e ndërtimit pa 

leje – çadër me konstruksion të metalit e vendosur në tregun e qytetit në ............, kurse të 

vendosura nga ana e personave juridik, SHPKNJP nga ................ 

Me denoncimin, në fakt udhëzohet se persona zyrtar nga komuna e ................ në 

kundërshtim me rregullat ligjore dhe nënligjore nuk kanë vepruar dhe nuk kan ndërrmarrë 

veprime për realizimin e ekzekutimit administrativ të veçmë miratimit të akteve administrative 

për largim të detyruar të ndërtimit pa leje të vendosur pa leje në sipërfaqe publike, në interes të 

realizatorit para objektit të tij afarist - restorant në tregun e qytetit në ................. 

Gjatë veprimit të denoncimit të rastit të lëndës Komisioni shtetëror për parandalim të 

korrupsionit duke u nisur nga akuzat e parashtruesit, me qëllim të përcaktimit të gjendjes fatike, 

bëri kontrollime administative përkatëse në lidhje me besueshmërinë e tyre dhe bazën e 

mënyrës me çka ndërmerr veprime – dorëzim i kërkesës për mbledhje të të dhënave dhe 

informacioneve – me shtojcë dokumenta deri në komunën e ................ – inspektorat i 
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autorizuar ndërtimor pranë komunës, duke përfshirë me kërkesën të bëhet inspektim mbikqyrës 

për caktimin e gjendjes momentale faktike në vendngjarje. 

Rrjedhimisht, me qëllim të kërkesës së dorëzuar, deri tek Komisioni shtetëror për 

parandalim të korrupsionit është dorëzuar përgjigje me shkrim nga Kryetari i komunës së 

..............., .................. .............. me çka Komisioni shtetëror është i informuar se për momentin 

Komuna ...................... nuk ka inspektor ndërtimor të cilët do të bëshin inspektim në 

vendngjarje, si dhe vërtetim të gjendjes momentale, se është në rrjedhë procedura pas shpalljes 

së konkursit për zgjedhje të inspektorit të ri të ndërtimor, si dhe deri tek Komisioni shtetëror, 

menjëherë pas zgjedhjes së inspektorit ndërtimor do të veprohet për kërkesën për inspektim 

mbikqyrës në vendin e lëndës. 

Nga ana tjetër, me përgjigjen e kërkesës së Komisionit shtetëror Kryetari i komunës 

....................... drejtpërdrejtë, pas bërjes së kontrollimeve administrative, u shpreh pas akuzave 

të denoncimit në lidhje me çka – për vërtetim të të shprehurit dorëzon shtojcë me shkrime dhe 

fotografi. 

Sipas të shprehurit e Kryetari të komunës së ..................... objekti i vendosur pa leje 

është larguar – demontuar nga ana e pronarit. 

Në përputhje me të theksurën më sipër Komisioni shtetëror për parandalim të 

korrupsionit konstaton se akuzat e denoncimit të lëndës nuk janë vërtetuar, gjegjësisht dhe se 

është bërë ndryshim në gjendjen faktike. 

Në bazë të të gjitha rrethanave të rastit të lëndës së denoncuar, Komisioni shtetëror për 

parandalim të korrupsionit vlerëson se në rastin konkret nuk ka indicje për keqpërdorim të 

funksionit, autorizimit publik, detyrës zyrtare ose pozitës për realizim të interesave, 

drejtpërdrejtë ose nëpërmjet ndërmjetësuesit, për vete ose për tjetër nga ana e personave 

zyrtar/përgjejgës nga komuna e ................., dhe prej këtu dhe se Komisioni shtetëror për 

parandalim të korrupsionit nuk ka bazë për veprim të mëtutjeshëm kompetent në përputhje me 

komeptencat e caktuara me nenin 17 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të 

interesave. 

Duke pasë parasyshtë të theksuarën më sipër, Komision shtetëror për parandalim të 

korrupsionit, vendosi sipas dispozitave të këtij vendimi. 

Ky vendim është i prerë dhe kundër këtij nuk është e lejuar aneksa. 

Vendimi është miratuar me datë 19 shkurt 2021 me numër 12-153/2. 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 

 Zëvendës-Kryetarë: m-r Shemshi Sallai 

Pas përfundimit të KSHPK 

Përpunoi: H. M., këshilltarë 

Miratoi: G. T., anëtar i KSHPK 

Dorëzuar deri tek: Arkiva, parashtruesi 
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