REPUBLIKA E MAQEDONIS SË VERIUT
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019) dhe nenit 40 paragrafi 2 të Rregullores së punës
së Komisionit Shtetëror, KSHPK, në seancën e 50-të, të mbajtur më datë 23.07.2021 morri
VENDIM
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave ,
KSHPK nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm në lëndën me numër 09-2474/1 të datës 16.07.2020.
REFUZOHET

Lënda me numër 09 –2474/1 të datës 16.07.2020 të mbyllet dhe të arkivohet .

Arsyetim

Lënda me numër 09-2474 / 1 të datës 16.07.2020 e formuar në bazë të denoncimit me pohime se
Shoqata e Shoferëve -----------------, drejtori i shoqatës i punësoi djemtë e tij, edhe atë një drejtor i shoqërisë
për brokerim dhe tjetri zëvendësdrejtor i Shoqatës së Shoferëve.
me qëllim përcaktimin e gjendjes faktike, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, në
përputhje me kompetencat e tij, inspektoi qendrën shpërndarëse të Regjistrit Qendror të RSM -së dhe
përcaktoi se Shoqata e Shoferëve------------ në pronësi të plotë private të disa personave fizik.
Duke pasur parasysh këtë, Komisioni Shtetëror nuk ka bazë ligjore dhe mundësi për të vepruar, sepse
nuk bëhet fjalë për person fizik, as për kompani me kapital të investuar nga shteti.

Адреса: ул. Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut
email: contact@dksk.org.mk
тел/tel: +389 2 3248 930
https://www.dksk.mk

Duke pasur parasysh të theksuarën më sipër, Komisioni Shtetëror nuk ka elemente për veprime
kompetente, prandaj u vendos si në dispozitën e këtij vendimi.
KOMISIONI SHTETËROR
PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Kryetar,
Biljana Ivanovska

Punoi: EN, bashkëpunëtor
Miratoi: V.G, anëtar i KSHPK - së
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