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 Në bazë të nenit 22 paragrafi 7 në lidhje me nenin 47 paragarfi 2 alinea 3 nga Ligji për 

parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së 

Maqedonisë, numër 12/2019), dhe nenin 40 paragrafi 4 nga Rregullorja për punë e Komisionit 

shtetëror për parandalim të korrupsionit, Komisisoni shtetëror për parandalim të korrupsionit 

(KSHPK), në vazhdimin e seancës së 46-të të mbajtur me datë 19 shkurt 2021 morri 

VENDIM 

Konstatohet kurndërvajtje në ndalesën e nenin 47 paragrafi 2 alinea 3 nga Ligji për 

parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të intersave nga ana e personit zyrtar ........................ 

Drejtori gjeneral dhe anëtar i Bordit drejtues të ............... 

Të ngritet perocedurë për kundërvajtje kundër personit zyrtar ...................., në përputhje 

me nenin 105 paragrafi 1 aline 7 në lidhje me nenin 47 paragrafi 2 alinea 3 nga Ligji për 

parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të intereave. 

SQARIM  

Me datë 01.12.2020 me Vendim të Këshillit mbikqyrës të ..............., personi ................. 

është zgjehur për anëtar i Bordit drejtues dhe Drejtor gjeneral i ................ 

Paraprakisht, personi i përmendur është zgjedhur me mandat prej pesë vite, me Vendim 

të Kuvendit të Republikë së Maqedonisë nr. 08-3994/1 me datë 26.06.2018, shpallur në 

Gazetën zyratre të Republikës ë Maqedonisë nr 118/19 për anëtar të ................., për të cilën 

funksion ka dorëzuar Fletë-anketuese për ndërprerje me datë 26.11.2020. 

Gjatë konstatimit të gjendjes së këtillë faktike, Komisioni shtetëror vërtetoi shkelje të 

nenin 47 paragrafi 2 alinea 3 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të intersave 

nga ana e personit ................. 

Në përputhje me nenin 47 paragarfi 2 alinea 3 nga Ligji për parandalim të korrupsionit 

dhe konfliktit të interesave: 

(2) Person zyrtar në afat prej dy vitesh pas përfundimit të kryerjes së autorizim publik 

ose detyrës, gjegjësisht pas përfundimit të punësimit, nuk mundet: 

- të bënë punë të menaxhimit ose revizion në personit juridik në të cilën së paku 

një vit para përfunsimit të kryerjes së autorizimit publik, puna e tij ka qenë e lidhur me 

funskion supervizor ose mbikqyrës. 

Sipas këtij nenin, ish anëtari i .......... .................... në afat prej dy vitesh pas përfundimit 

të kryerjes së autorizimit publik ose detyrës në ........................ nuk mund të bëjë punë 

menaxhuese në person juridik ................ duke pasë parasyshë funksionin mbikqyrës në 

KRRE ..................... mbi këto organe të caktuara në nenin 206 paragrafi 4 nga Ligji për 

energjetikë sipas të cilit: 

(4) Komisioni rregullator për energjetikë bënë mbikqyrje mbi punën e ekzekutorëve e 

veprimeve energjetike të rregulluara si dhe të ekzekutorëve të veprimeve energjetike të cilëve 

iu është bërë detyrim për sigurim të shërbimeve univerzale gjegjësisht publike, në përputhje 

me këtë ligj. 
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Në bazë të nenin 114 paragrafi 3 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit 

të interesave, Komisioni shtetëror personit të emëruar t’i shqipton dhe t’i dorëzon urdhëresë 

për pagesë për shkelje të nenin 47 paragrafi 2 alinea 3 nga Ligji për parandalim të korrupsionit 

dhe konfliktit të inetersave, dënuar sipas nenin 105 paragrafi 1 alinea 7 nga ligji i njëjtë. 

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

korrupsionit, vendosi sipas dispozitave 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 

 Kryetarë: Biljana Ivanovska 

Pas përfundimit të KSHPK 

Përpunoi: S. M., bashkëpuntor I lartë 

Miratoi: G. T., anëtar i KSHPK 
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