REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Komisoni shtetëror për parandalim të korrupsionit, në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji
për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e Republikës së
Maqedonis, nr. 12-19) dhe nenit 40 dhe 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për
parandalim të korrupsionit, duke vepruar pas denoncimit të dorëzuar nga parashtrues i
panjohur, në seancën e 47-të të mbajtur me datë 31.03.2021 morri
VENDIM
NDËRPRITET procedura për lëndën e formuar pas denoncimit të dorëzuar nga
parashtrues i panjohur, vulosur me numër të lëndës 12-5049/1 me datë 04.11.2019, në të cilën
flitet për dyshime për paligjësi nga ana e Komunës së Shuto Orizares në procedurën për
caktimin e statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje në parcelën kadastrës 1728/2 K.K.
.............
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të
inetersave, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të
mëtutjeshëm në lëndën me numër 12-5049/1 me datë 04.11.2019, me arsyje se ka vepruar dhe
ka ndërmarrë masa organ shtetëror kompetent.
Lënda me numër 12-5049/1 me datë 04.11.2019 të mbyllet dhe të arkivohet.
Vendimi i KSHPK, me sqarimin, në formë të depersonalizuar, të publikohet në webfaqen e KSHPK në afat prej pesë ditë nga dita e vendimmarrjes.
SQARIM
Lënda me numër 12-5049/1 me datë 04.11.2019 është e formuar në bazë të denoncimit
të marrë nga parashtrues i panjohur.
Në denoncim flitet për dyshime për paligjësi të kryera nga ana e komunës së Shuto
Orizares në procedurën për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje në
parcelën P.K. 1728 K.O. ................. me tregun e Shuto Orizares është e vendosur kjo parcelë,
deri në fundin e vitit 2016 ka menaxhuar personi juridik SHPTSH .................. SHPK me
pronarë ........................ dhe .................... Sipas akuzave në denoncim, pas disa rasteve në vitet
2007/2008 në mënyrë joligjore me tregun ka menaxhuar .................................., që në vitin 2008
ia ka shitur tregun personit ...................... Për tërë këtë periudhë në vendin e përmendur ka
ekzistuar një objekt me karakter të përkohshëm i cili është blerë nga ana e personi
............................i cili pastaj e ka shfrytëzuar të drejtën e shfrytëzuesit për tokën ku është
objekti, ka bërë transformim dhe ka fituar të drejtën e pronësisë. Pastaj, ka filluar procedurën
për riformësim të parcelën ndërtimore dhe ka fituar të drejtën e pronës së tokës ku gjendet
tregu. Ashtu siç është theksuar në denoncim, personi ............................. ka dorëzuar kërkesë
për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje e vulosur me numër 09-815/1 me
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datë 23.05.2011 për objektet të cilët gjenden në P.K. 1728 K.K. ...................... dhe në
procedurën janë kryer më tepër parregullësi. Nga ana tjetër, për caktim të statusit juridik të
këtyre objekteve kërkesë ka parashturar edhe personi ............................. i cili gjoja se i ka
ndërtuar objektet e lëndës, ai ka qenë me dhunë i larguar nga ato dhe i është pamundësuar të
hyn në të njëjtët me qëllim të pëgaditjes së elaboratit gjeodezik për të cilën ka informuar më
tepër institucione. Si përfundim nga denoncimi, theksohet se organi kompetent – Komuna e
Shuto Orizares nuk ka vepruar në përputhje me nenin 9 nga Ligji për procedurë me objekte e
ndëruar pa leje sepse nuk ka të vulosur Procesverbal për mbikqyrje në vend-ngjarje, si dhe në
përputhje me nenin 10 nga ligji i njëjtë sepse nuk ka marrë asnjë vendim për ndërprerje të
procedurës.
Me qëllim të përcaktimit të gjendjes faktike për lëndën e hapur, Komisioni shtetëror ka
kërkaur nga Inspektorati shtetëror administrativ që në kuadër të kompetencave të veta ligjore
të bënë inspektim të jashtëzakonshëm në komunën e Shuto Orizares në lidhje me procedurën
për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje me kërkesë të vulosur me numër
09-815/1 me datë 23.05.2011 për objekte të cilët gjenden në P.L. 1728/1 K.K. .................
parashtruar nga personi ........................
Pas kërkesës së Komisioni shtetëror, Inspektorati shtetëror administrativ dorëzoi
informim se është bërë inspektimi i jashtëzakonshëm me shtojcë dokumentacion dhe vendim
për inspektim. Duke parë Procesverbalin numër IP nr. 09-103 me datë 13.02.2020 në pjesën
për vërtetim të gjendjes është konstatuar gjendja vijuese kronologjike: ’’Me datë 23.05.2011
personi .................. ka parashtruar kërkesë për përcaktim të statusit juridik të objektit të
ndërtuar pa leje, vulosur në komunës me numër 09-815/1 me datë 23.05.2011 për objekte të
gjenden në P.K. 1728 K.K. ............. Me kërkesën janë dorëzuar shtojca, kurse në lëndën ka
edhe procesverbal nga mbikqyrja e bërë (nr. 09-815/1 me datë 15.09.2011) mirëpo i njëjti nuk
është nëshkruar nga anëtarët e përmendur të komisionit. Në bazë të shtojcës së dorëzuar me
kërkesën dhe procesverbalin e përmendur, me datë 15.09.2011 është vulosur Pëlqim urbanistik
me numër 09-815/3. Me datë 06.10.2011 është vulosur Llogari për pagesë të kompenzimit dhe
përgaditje të Akt-vendimit për vërtetim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje. Personi
prezent gjatë mbikqyrjes sqaron se mjetet e përcaktuara me llogaritjen (vlerë prej 1.064.069,00
denarë) janë paguar me datë 05.10.2011 që tregon faktin se parashtruesi ka qenë gojarisht i
lajmëruar për lartësinë e kompenzimit. Gjithashtu, gjatë mbykqyrjes tregohet se për objektit e
njëjtë (në P.K. 1728/2 në K.K. .....................) në komunë është dorëzuar kërkesë për përcaktim
të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje, vulosur me numër 09-4731/1 me datë
01.09.2011 parashtruar nga personi ................... dhe ......................... Ndërkohë me kërkes është
dorëzuar edhe informim (nr.09-473) me të cilën parashtruesit e informon komunën se për
objektin e njëjtë vetëmse ka të parashtruar kërkesë nga personi ....................., i cili me dhunë
ka uzurpuar pronën e .......................... (sipas deklaratës së parashtruesit) dhe kërkon që mos të
legalizohet objekti në emër të ................ (nr. 09-4731 me datë 01.09.2011). Deri në ditën e
mbikqyrjes nuk është vendosur për kërkesën përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar
pa leje, vulosur me numër 09-4731 me datë 01.09.2011 parashtruar nga parashtruesit
.................. dhe ....................., dhe gjithashtu nuk është vendosur për kërkesën e tij (nr. 10-328
me datë 27.02.2019) për shpallje si të anuluar Vendimin për përcaktim të statusit juridik të
objektit të ndëruar pa leje – objekt afarist me numër 09-815/5 me datë 06.10.2011.
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Në vijim të procesverbalit, inspektorati administrativ thirret në dispozitat e Ligjit për
procedurë me objektet e ndërtuara pa leje (Gazeta zyrtare e RM, nr. 23/11 ......... 190/17) ku
janë të caktuar kushtet, mënyrën dhe procedurën për evidentim, përcaktim të statusit juridik
dhe sanksionm të objekteve të ndërtuara pa leje. Në nenin 10 paragrafi 3 nga ligji (në rastin kur
janë të parashtuar më tepër kërkesa në kundërshtim mes veti për përcaktim të statusit juridik të
një objekti të ndërtuar pa leje, nga ana e më tepër kërkuesve, organi kompetent në afat prej 10
ditë nga dita e pranimit të kërkesës merr përfundim për ndërprerje të procedurës, dhe u udhëzon
kërkuesit në procedurë gjyqësore për gjikatës kompetente) paraparë mënyra e veprimit të
organit kompetent, në rastin komuna, nëse bëhet fjalë për objektin e njëjtë për të cilën kërkesë
ka parashtruar ......................... (nr. 09-815/1 me datë 23.05.2011) dhe ......................... dhe
........................... (09-47311/1 me datë 01.09.2011).
Në nenin 11 paragrafi 1 nga ligji është caktuar afati (një vitë nga dita e pranimit të
kërkesës, gjegjësisht nga dita e vazhdimit të procedurës, nëse e njëjta është ndërprerë) në të
cilën organi kompetent (komuna) duhet të vendosë për kërkesën, gjegjësisht të jep pëlqim
urbanistik ose të merr vendim me të cilën e rrefuzon kërkesëm. Në rastin konkret, deri në ditën
e mbikqyrjes, nuk është marrë akt administrativ konkret (përfundim për ndërprerje, pëlqim
urbanistik ose vendim për rrefuzim) në lidhje me kërkesën (09-4731/1 me dartë 01.09.2011)
parashtruar nga ................... dhe ..................
Nëse kemi parasyshë dispozitat nga neni 22 nga LPONPL (Ligji për procedurë me
objekte e ndërtuar pa leje) , ku është e rregullur procedura e ankesës kundër akteve
administrative (përfundim ose vendim), gjegjësisht kundër vendimit ose përfundimit të
kryetarit të komunës mund të parashtroher ankesë deri tek organi i administratës shtetëror
kompetent për kryerje të çështjeve nga fusha e rregullimit të hapsirës, si dhe dispozitave nga
nenin 27 LPONPL, kur është e rregulluar se mbykqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga
LPONPL bënë organi i administartës shtetëror kompetent për kryerje të çështjeve nga fusha e
rregullimit të hapsirës, qartë është se ligjësia e akteve të miratuar ose veprimeve eventuale të
pandërmarra në lidhje me kërkesën parashtruar sipas LPONPL, e kontrolin Ministria e
trasnsportit dhe lidhjes. Inspektorati administrativ gjithashtu potencon se nenon 21-b nga
LPONPL ku është e rregulluar se aktet administrative (pëlqimi urbanistik dhe vendimi për
përcaktim të statusit juridik të objektit pa leje) të cilët janë dhënë në kundërshtim me dispozitat
e LPONPL janë të anuluara.
Në procesverbal konstatohet se duke pasë parasyshë dispozitaat e LPONPL komuna
duhet të marrë akte konkrete administrative (përfundim për ndërrprerje, pëlqim urbanistik ose
vendim për rrefuzim) në lidhje me kërkesën (09-4731/1 me datë 01.09.2011) parashtrua nga
................. dhe ................., si dhe për kërkesën (10-328 me datë 27/02.2019) për shpallje të
anuluar të Vendimit për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje – objekt
afarist me numër 09-815/5 me datë 06.10.2011, ashtu që do ta rishikon procedurën në lidhje
me kërkesën (nr. 09-815/1 me datë 23.05.2011) parashtruar nga ......................., dhe nëse
vërtetohet se aktet administrative të cilët janë dhënë në kundërshtim me dispozitaat e LPONPL,
të njëjtat t’i anulon, kurse në përputhje me dispozitat e Kapitulli 14 (neni 121-124) nga ligji për
procedurë të përgjithshme administrative. Inspektorati administrativ konstaton se për pjesën
tjetër të akuzës të shënuara në përgjigjen e kërkesës për mbledhje të të dhënave dhe shënimeve
zyrtare (kronologji të rastit për marrje në pronësi, ligjore ose joligjore të tregut t komunëss)
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përshkak të moskompetencave të Inspektoratit shtetëror administrativ, nuk janë marrë
parasyshë gjatë kryerjes së mbykqyrjes.
Pas kryerjes së inspektimit të jashtëzakonshëm, inspektori shtetërori cili e ka bërë
inspektimin, ka marrë Aktvendim IP1 nr. 09-103 me datë 13.02.2020, me të cilën obligohet
............................ – Kryetarë i komunë së Shuto Orizares, të ndërmerr masa dhe veprime për
largim të mangësive të vërtetuara me Procesverbalin IP1 nr. 09-103 me datë 13.02.2020,
gjegjësisht të vendosë – të miraton akt administrativ konkret për kërkesën për përcaktim të
statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje nr. 09-4731/1 me datë 01.09.2011, parashtruar nga
....................... dhe ......................., si dhe për kërkesën për shpallje si të anuluar të Aktvendimit
për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje – objekt afarist me nr.09-815/5
me datë 06.10.2011, parashtruar nga ............................... nga Shkupi, kurse vulosur në komunë
me nr.10-328 me datë 27.02.2019.
Njëkohësisht me kërkesën për inspektim të jashtëzakonshëm nga Inspektorati shtetëror
administrativ, Komisioni shtetëror kërkon nga Komuna e Shuto Orizares të dorëzon
informacione detale për procedurën e përcaktimit të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa
leje me kërkesë të vulosur me numër 09-815/1 me datë 23.05.2011 për objektet të cilët gjenden
në P.K. 1728 në K.K. ................ parashtruar nga .................... Në përgjigjen e dorëzuar me
shtojcë dokumentacion, nga ana e komunës, me dy tregime kronologjike për ngjarjeve për
marrje të pronësisë të tregut në Komunën e Shuto Orizares. Gjithashtu, jepet tregim kronologjik
për procedurën për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje me kërkesë të
vulosur me nr. 09-815/1 me datë 23.05.2011 për objektet që gjenden në P.K. 1728/2 në K.K.
......................... parashtruar nga ...................., me shtojcë kopje nga dokumentacioni, ku edhe
vetë komuna thekson se cilët lëshime janë bërë. Gjithashtu, në përgjigjen theksohet se për
objektet e njëjta kërkesa për përcaktim të statusit juridik të objekteve të ndërtuara pa leje nr.094731/1 me datë 01.09.2011 kan parashtruar ...................... dhe ......................., për të cilën
procedurë gjithashtu kronologjikisht theksohet dhe është dorëzuar dokumentacion në shtojcë.
Duke pasë parasyshë të shënuarën më sipër, Komisioni shtetëror përsëri u drejtua deri
tek Inspektorati shtetëror administrativ dhe deri në komunën e Shuto Orizares me kërkesë që
të informojnë se vallë a është vepruar nga ana e komunës për Aktvendimin e Inspektoratit
shtetëror administrativ me numër të arkivës IP1 09-103 me datë 13.02.2020. Nga lajmërimet e
dorëzuara nga ana e të dy institucioneve konstatohet se nga ana e Ispektoratit shtetëror
administrativ është bërë inspektim kontrollues në komunën e Shuto Orizares dhe duke vepruar
për Aktvendimin e miratuar IP1 nr. 10-103 me datë 13.02.2020, komuna miratoi Aktvendim
për shpallje si të anuluar Pëlqimin urbanistik (nr.10-365/2 me datë 03.03.2020) dhe Aktvendim
për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje (nr.10-365/3 me datë 03.03.2020).
Gjithashtu, gjatë mbikqyrjes kontrolluese janë prezentuar dhe Përfundime për ndërprerje të
procedurës për kërkesën për përcaktim të statusit juridik të objektit të ndërtuar pa leje
(nr.4731/1 me datë 01.09.2011) parashtruar nga .......................... dhe .....................
Duke pasë parasyshë të shënuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit, në bazë të nenin 22 dhe 23 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit
të interesave (Gazeta zyratre e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 12/19), vendosi sipas
dispozitave të këtij vendimi.
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KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska
Pas përfundimit të seancës së KSHPK
Përpunoi: m-r B., K., Sh., Këshilltarë
Mitaroi: S., P., D., Anëtarë i KSHPK

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

5

