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Në bazë të nenit 22  paragrafi 1 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 
interesave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë " Nr. 12/2019)  neni 40 paragrafi 2 nga 
Rregullorja për punë të Komisionit Shtetërorë për Parandalimin e Korrupsionit, duke vepruar sipas 
denoncimit të parashtruar nga parashtrues i panjohur KSHPK (në tekstin e mëtejshëm) në seancën e 
54-të, të mbajtur më 02.11.2021, morri vendimin vijues: 

 
VENDIM 

 
Denoncimi i regjistruar me numër 09-556/1 nga 04.02.2021,për personin ///, REFUZOHET  
KSHPK-ja konstatoi se nuk ka elemente për veprim kompetent për shkak se i raportuari nuk 

është person zyrtar në kuptim të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit. 
Vendimi  në formë të depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e KSHPK-së brenda 5 (pesë) 

ditëve nga dita e vendimmarrjes. 
 

Arsyetim 
 

Nga ana e një parashtruesi të panjohur me datë 04.02.2021, është dorëzuar denoncim për 

personin /// dhe është formuar lënda me numër 09-556/1 nga 04.02.2021. 

 

Parashtruesi i kësaj kërkese konsideron se personi që e denoncon është në gjendje të konfliktit 
të interesit, përkatësisht ka statusin e personit zyrtar dhe kryen kompetenca dhe detyra publike si /// 
së RSM-së dhe ////.  

 
Neni 8 i Ligjit për Noterinë parasheh se “Noterët në Republikën e Maqedonisë janë anëtarë të 
obligueshëm në Odën e Noterëve të Republikës së Maqedonisë”. 
 

Neni 120 përcakton se “Kuvendi i Odës përbëhet nga të gjithë noterët publikë në territorin e Republikës 

së Maqedonisë, të cilët janë të regjistruar në Drejtorinë e Noterëve të udhëhequr nga Oda”, dhe neni 123 

“Kryetari i Odës. është edhe Kryetar i Bordit dhe kryeson Kuvendin e Dhomës.” 

 
Nisur nga dispozitat ligjore të lartpërmendura të Ligjit për Noterinë, rezulton se nuk ka asnjë ndalim apo 
kufizim që ///, përkatësisht /// aq më tepër që vetë ligji e parashikon një detyrë të tillë për të gjithë noterët 
në territorin e RMV-së.  
 
Nga kjo rezulton se /// nuk shkakton gjendje t; akumulimit të funksioneve, sipas nenit 44 paragrafi 4.  
 

Duke pasur parasysh të theksuarën e mësipërme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit vendosi si në dispozitën e këtij vendimi. 
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Përgatiti: E.N, bashkëpunëtor  
Miratoi:  KN, anëtar i KSHPK-së 

 KOMISIONI SHTETËRORË PËR PARANDALIMIN E 
KORRUPSIONIT 

KRYETAR, 
           Biljana Ivanovska 
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