
 

 

Адреса: ул. Даме Груев бр.1, 1000 Скопје - Република Северна Македонија 
Adresa: rr. Dame Gruev nr.1, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut 

email: contact@dksk.org.mk 
тел/tel: +389 2 3248 930 

https://www.dksk.mk 

 
 

 

 

 

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

korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e Republikë së Maqedonisë, numër 

12/2019) dhe nenin 36 paragrafi 1 dhe nenit 40 dhe 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit 

shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK), Komisioni shtetëror duke vepruar pas 

denoncimit për korrupsion nga parashtrues i panjohur, në vazhdimin e senacëa së 46-të të 

mbajtur me datë 19.02.2021, morri 

VENDIM  

Procedura e ngritur pas denoncimit për korrupsion me numër 12-4472/1 me datë 26.09.2019 

nga parashtrues i panjohur – banor i komunës së ..................... 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 12-44672 nga viti 2019 e formuar në bazë të denoncimit nr. 12-4472/1 

me datë 26.09.2019. 

Lënda me numër 09-4472/1 nga viti 2019 të mbyllet dhe të arkivohet. 

Vendimi i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, me sqarimin – në formë të 

depersonalizuar të publikohet në web-faqen e Komisionit shtetëror në afat prej pesë ditë nga 

dita e marrjes së vendimit. 

SQARIM  

Lënda me numër 09-4472 nga viti 2019 e formuar në bazë të denoncimit nr. 12-4472/1 me datë 

26.09.2019, dorëzuar nga parashtrues i panjohur – banor i komunë së ......................... 

Me akuzat në denoncim flitet për dyshime të shprehura për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe 

autorizimit nga ana e personave zyrtar në komunën e .......................... në procedurën për 

përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje, gjegjësisht edhe në procedurën për 

largimin e objektit të ndërtuar pa leje – garazhë/autoservis të investitorit person fizik nga 

..................... 

Gjatë veprimit në lëndën e denoncuar të rastit, Komisioni shtetëror për parandalim të 

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

faktike bëri edhe kontrollime adekuate administrative në lidhje me besueshmërinë e tyre dhe 

bazën në mënyrë që të ndërmerr veprime procesive – dorëzoi kërkesë për mbledhje të të 

dhënave dhe informacioneve – me shtojcë dokumentacion, nga komuna .................. – Kryetari 

i komunës së ...................., Njësia për revizion të brendshëm dhe Sektori për mbikqyrje 

investitive – Inspektorati, Inspektoratit të ndërtimtarisë pranë komunës ..................... në lidhje 

me lëndën dhe procedurën në të cilën është miratuar vendimi i plotfuqishëm nr. ..................... 

për largim të objektit të ndërtuar pa leje garazhë/autoservis nga ana e ndërtuesit, në lidhje me 

lëndën dhe procedurën për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje – shtëpi 

individuale për banim në teritorin e komunës së ........................ personit të njëjtë si parashtrues 

i kërkesës në procedurën, duke përfshirë edhe për ndërtimin e garazhlës plotësuese (shkallë, 

derë etj), kurse në aspekt të çështjes se vallë bëhet fjalë për objekt të ndërtuar pa leje, gjegjësisht 
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uzurpim eventual – zaptim pa leje dhe ndërtim pa leje në tokë ndërtimore në pronësi të 

Republikë së Maqedonisë së Veriut. 

Rrjedhimisht, nga të gjitha organet e thirrura - shrëbime, deri tek Komisioni shtetëror për 

parandalim të korrrupsionit janë dorëzuar pëegjigje me shkrim me shtojcë dokumentaion – 

fotografi dhe akte nga veprimet të cilët janë ndërmarrë në lidhje me rastin e lëndës në periudhën 

prej viteve 2019 – 2020. 

Qartë shihet nga përgjigjet e dorëzuara dhe nga shkrimet, Komisioni shtetëror konstaton se me 

datë 29.10.2019 nga ana e Inspektoartit të autorizuar pranë komunës .................... janë bërë 

inspektime të jashtëzakonshme të shkallëve të shtëpisë familjare dhe të derës, përmendur nga 

parashtruesi, e cila gjendet ndërmjet parcelës kadastrale ................... në KK ......................... 

përveç të konstatuarës për lëndën nga inspektimi në procesverbalin nga i njëjti gjenden edhe 

konstatime për shtëpinë familjare të investitorit e cila është ndërtuar në vitin 2010 në parcelën 

e cila është në pronësi të personit juridik – si objekt i ndërtuar pa leje, në raport të llogaritur 

nga viti 2011 deri në vitin ..................., përshkak të shfrytëzimit të mjeteve juridike është 

ngritur procedurë për përcaktim të statusit të objektit të ndërtuar pa leje. 

Kjo procedurë është e plotfuqishme dhe e përfunduar në muajin mars të vitit ............... dhe me 

miratimin e vendimit janë përfshirë edhe shkallët e diskutueshme, kurse në lidhje me derën e 

dikutueshme me inspektimin është vërtetuar se ajo nuk ekzistonë në vendngjarje. 

Në procedurën për përcaktim të statusit të  objektit të ndërtuar pa leje lëndë e veprimit është 

përfshirë edhe objekti i ndërtuar pa leje – objekt afarist – garazhë/servis, e investitorit të njëjtë, 

mirëpo, në lidhje me këtë objekt duke pasë parasyshë se nuk i plotëson kushtet e kërkuara me 

ligj kërkesa e parashtruesit është rrefuzuar. 

Lidhur me tokën në pronësi të RMV me të cilën ka të bëjë një pjesë e akuzave nga denoncimi 

dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror, nga shkrimet është konstatuar se sipas Planin gjeneral 

urbanistik të komunës, e njëjta deri në vitin 2017 është llogaritur si ’’sipërfaqe e gjelbër’’, kur 

i është ndruar statusi në banim A1 në shtëpi familjare me kultura. 

Në lidhje me hapsirën afariste të ndërtuar pa leje të ndërtuesit në rastin e lëndës deri tek 

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit janë dorëzuar shkrime - akte nga komuna 

................... në procedurën në të cilën është miratuar Vendimi me të cilën investitorit i 

urdhërohet ta largon objektin, nga të cilat është konstatuar se me atë 31.07.2019 Sektori për 

mbikqyrje investitive dërozoi deri tek Kryetari i komunës ..............., propozim për ekzekutim 

të detyrueshëm administrativ të akteve të plotfuqishme ekzekutive të cilët kan të bëjnë me 

njëmbëdhjet objekte ndër të cilët edhe objekti i diskutueshëm – hapsira afariste/servis, si dhe 

shkrimet e lëndës – përshkak të ankesës së dorëzuar nga ndërtuesi e plotë gjendet tek Komisioni 

shtetëror për vendimmarrje të shkallës së dytë nga fusha e mbikqyrjes investitive dhe 

procedurës për kundërvajtje, dhe edhpse e dorëzuar në muajin maj të viti 2019 e njëjta deri më 

18.02.2020 nuk është e zgjidhur edhe përskaj Urgjencës së dorëzuar. 

Nga të gjitha shkrimet dhe dokumentacionet e dorëzuara për këtë rast të denoncuar, Komisoni 

shtetëror konstaton se në rastin e lëndës kanë vepruar organe kompetente dhe shërbime nga 

komuna ................, nga më shumë aspekte, kurse në pjesën e procedurës që ka të bëjë me 

objektin e ndërtuar pa leje – hapsirë afariste/servis, veprimi i komunës është në fazën e 

dorëzimit të propozimit për ekzekutim të detyrueshëm administrativ për largim të të njëjtit, që 

don të thotë se ai ende nuk është larguar nga ana e komunësm gjë që është shumë e shpeshtë 
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në RMV dhe që më së shpeshti ka të bëjë me shkaqe finansiare lidhur me shpenzimet për 

ekzekutim të cilat i paguan komuna, dhe pastaj t’i kompenzon ndërtuesi. 

Në bazë të të gjitha rrethanave për rastin e denoncuar të lëndës dhe pas shqyrtimit të plotë të 

shkrimeve – Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit vlerëson se akuzat në 

denoncim nuk flasin për korrupsion – keqpërdorim të funksionit, autorizimit publik, detyrës 

zyrtare ose pozitës për realizimin e interesave, të drejtpërdrejta ose nëpërmjet ndërmjetësuesit, 

për vete ose për dikë tjetër nga ana e personave zyrtar të cilët veprojnë në rastin konkret, i cili 

mund të ngritet në bazë të dyshimeve për kryerje të veprave penale nga Kapitulli i tridhjetë – 

vepra penale kundër detyrës zyrtare nga Kodi penal i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Duke pasë parasyshë të shënuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit 

vendosi sipas dipozitave të këtij vendimi. 

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

Është vendosur me datë 19 shkurt të viti 2021 me numër ....../.......... 

 

 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

 PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 

Zëvendës-kryetarë: Shemshi Sallai 

Pas përfundimit të KSHPK 

Përpunoi: H. M., këshilltarë 

Miratoi: m-r Shemshi Sallai, anëtar i KSHPK 

Dorëzuar deri tek: Arkiav 

mailto:contact@dksk.org.mk
https://www.dksk.mk/

