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 Në bazë të nenin 22 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 për parandalim të korrupsionit, duke 

vepruar pas denoncimit për korrupsion nga parashtrues i njohur – person juridik, në vazhdimin 

e senacëa së 46-të të mbajtur me datë 19.02.2021, morri 
 

VENDIM  

 

Procedura e ngritur pas denoncimit me numër 12-4083/1 me datë 30.08.2019 dorëzuar deri tek 

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nga parashtrues i njohur – person juridik 

..................... nëpërmjet ...................... si kordinator, personi ................................, me të cilën 

shprehet dyshimi kundër personit zyrtar ......................., drejtor në ..................... shkollën 

............................. dhe nga .......................... kryetarë i ................................ këshillit në 

.................. shkollë, 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 12-4083 nga viti 2019 e formuar në bazë të denoncimit nr. 12-4083/1 me 

datë 30.08.2019. 

Lënda me numër 09-4083/1 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. 

Mostër nga vendimi të dorëzohet deri tek parashtruesi i denoncimit. 

SQARIM  

Lënda me numër 09-4083 nga viti 2019 e formuar në bazë të denoncimit nr. 12-4083/1 me datë 

30.08.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nga 

parashtrues i njohur – person juridik - ............................., nëpërmjet ........................... 

kordinator personi ...........................  

Denoncimi është në formë të raportit përshkrues të ................... – për punën e organit 

udhëheqës në ....................... këshill në ........................ shkollën ............................ Me 

denoncimin e lëndës, si shtesë nga parashtruesi i njëjtë është dorëzuar edhe plotësim me numër 

12-4083/2 me datë 17.09.2019. 

Denoncimi – raporti përshkrimor përmban numër të madh të konstatimeve me akuza dhe 

dyshime për veprime korruptive – keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe autorizimit të personit 

zyrtar ........................ drejtor i ....................... shkollës ...................... dhe nga ...................... 

kryetarë i ...................... këshillit të kësaj .................... shkolle. 
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Duke parë nga përmbajtja e denoncimit, parashtruesi tregon për udhëheqje jotransparente me 

shkollën ........................ e përmendur nga ana e udhëheqsisë, punësimit të personave të afërm 

– i biri i kryetarit të .................. këshillit si profesor në shkollës, për keqpërdorime të mjeteve 

finansiare nga mentorimi në llogari të shkollës, gjë që shihet nga Kontrata nr. .................. 

nënshkruar nga .......................... dhe ................ 

Në tërësi të rastit, Komisioni shtetëror konstaton se nga veprimi i organit kompetent del 

vlerësimi se akuzat për dyshime të parashtruesit të denoncimit janë të pabaza dhe nuk janë 

vërtetuar. 
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 12-835/1 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

 PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 

Kryetarë: Biljana Ivanovska 

Pas përfundimit të KSHPK 

Përpunoi: H. M., këshilltarë 

Miratoi: N. B.,, anëtar i KSHPK 

Dorëzuar deri tek: Arkiav dhe parashtruesi 
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