
 

 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

 

 

 

 

 

 

KOMISIONI SHTETËROR PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

 

 

Në bazë të nenit 20-a dhe 20-b nga Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 70/2007 dhe 

114/2009) Komisionit Shtetëror për Pengimin e Korrupsionit i dorëzoj: 

 

DEKLARATË PËR INTERESA  
 

                                                  

I. TË DHËNA PERSONALE 

 

 

                                                   

                 

 

 

 

 

 

 
 
Të dhënat në deklaratë të jenë të lexueshme, të shkruhen me kompjuterë ose me shkronja të shtypit  
Në qoftë se hapësira nga ndonjëra pikë e këtij formati nuk është e mjaftueshme, vazhdoni t’i plotësoni 
në fotokopjen  tuaj 
Nënshkruani në secilën fletë në vendin e paraparë 

 

Emri, emir i prindit dhe mbiemri  _________________________________________________________ 

Numri i identifikimit (NVIQ)  ____________________________________________________________ 

Adresa  ______________________________________________________________________________ 

Telefon fiks privat ______________________________telefon mobil ____________________________ 

Telefon zyrtar _________________________  E-adresa _______________________________________ 

UDHËZIM PËR PLOTËSIMIN E  

DEKLARATËS 

Në afat prej 30 ditëve prej autorizimit për 

kryerjen e detyrave dhe autorizimeve 

publike , Komisioni Shtetëror për 

Pengimin e korrupsionit Deklaratë për 

interesat dorëzojnë: 

 Kryetari  i  Republikës  së   Maqedonisë, 

deputetë, kryetarët e komunave, 

ambasadorët  dhe persona tjerë që janë të 

emëruar në Republikën e Maqedonisë  në 

diasporë, personat e zgjedhur dhe 

emëruar në dhe nga Kuvendi i 

Republikës së Maqedonisë dhe Qeveria 

e Republikës së Maqedonisë, organet e 

administratës shtetërore dhe organet tjera 

shtetërore, organet e pushtetit gjyqësor, 

ndërmarrjet publike, entet, organet tjera të 

pushtetit qendror dhe lokal të përcaktuara 

me Ligj. 

 

Në afat prej 30 ditëve nga punësimi  deri te 

organet në të cilat i kryejnë detyra, 

gjegjësisht  janë të punësuar Deklaratë për 

interesa dorëzojnë: 

 Nëpunësit shtetërorë dhe të punësuarit në 

organet e administratës shtetërore dhe 

organe tjera shtetërore, organet e pushtetit 

gjyqësor, ndërmarrjet publike, entet dhe 

persona tjerë fizik të pushtetit qendror dhe 

lokal të përcaktuar me Ligj. 

 

 Personat zyrtar ekzistues të numëruar në 

këtë kolonë kanë për detyrë të dorëzojnë 

Deklaratë për interesa në afat prej tre 

muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 

akti.  



II. DETYRA DHE AUTORIZIMI ZYRTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. INTERESAT 

III.1 ANGAZHIMI PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 faqe 2 nga 6  nënshkrimi 

II.1 Detyra dhe autorizimi zyrtarë ku jeni zgjedhur, emëruar, punësuar 

___________________________________________________________________________________ 

II.2 Institucioni / organi 

___________________________________________________________________________________ 

II.3 Emri i institucionit/organit që ka bërë zgjedhjen/emërimin/punësimin  

___________________________________________________________________________________ 

II.4 Numri dhe data e aktit për verifikimin e zgjedhjes/emërimit/punësimit 

___________________________________________________________________________________ 

 

III.1.1 Detyrat dhe autorizimet zyrtare  

   A keni ndonjë tjetër  detyrë apo autorizim zyrtar  (i/e zgjedhur, i/e emëruar , i/e punësuar )                                           

përveç asaj që theksuat në pikën II të këtij formulari ? (rrethojeni përgjigjen) 
 

PO / JO 

   Nëse rrethoni  PO shënojeni emrin e  institucionit/organit dhe cilësinë, si dhe datën e zgjedhjes, 

emërimit, punësimit 

 

 1. Emri i  institucionit/organit:

 _______________________________________________________ 

  Statusi: _____________________________________________  nga 

_____________________ 

2. Emri i institucionit/organit: _______________________________________________________ 

  Statusi: __________________________________________  nga 

_______________________ 

II. DETYRAT DHE AUTORIZIMI 

ZYRTAR 

Detyrat dhe autorizimet zyrtare                    

nënkupton realizimin e punëve me interes 

publik nën kushte të njëjta në kuptim material 

dhe jo-material; 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  II. 1 

shënohen të dhëna për funksionin /vendin e 

punës në të cilin jeni zgjedhur, emëruar, 

punësuar, që është temë e kësaj deklarate. 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  II. 2      

shënohet emri i saktë i të dhënave për 

institucionin/organin ku e kryeni funksionin, 

gjegjësisht ku jeni të punësuar . 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  II. 3 

shënohen të dhëna për institucionin/organin që 

ka bërë zgjedhjen/emërimin/punësimin, kurse 

personat zyrtarë të zgjedhur në zgjedhje të 

drejtpërdrejta shënohet e dhëna se në cilat 

zgjedhje janë zgjedhur (parlamentare/lokale). 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  II. 4 

shënohen numri dhe data e aktit me të cilin ju 

është verifikuar mandati që keni fituar në 

zgjedhjet e drejtpërdrejta, gjegjësisht numri dhe 

data e aktit me të cilin jeni 

zgjedhur/emëruar/punësuar  

 

III. INTERESAT 

Interesi publik është interes më i gjerë 

shoqëror, për të mirën e përgjithshme dhe 

përparimin e të gjithë qytetarëve nën kushte të 

njëjta në kuptimin material dhe jo-material që 

mund të jetë i rrezikuar me shkaktimin e dëmit 

të natyrës materiale dhe jo-materiale për shkak 

të krijimit të konfliktit mes interesit privat dhe 

atij  publik. 

 

www.dksk.org.mk 
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 faqe 3 nga 6  nënshkrimi 

III.1.2 Ndërmarrjet tregtare  

    A jeni pronar, themelues, partner, anëtar i kuvendit, këshillit mbikëqyrës, këshill drejtues                  

apo menaxhment apo jeni person i autorizuar në ndërmarrjen tregtare? (rrethojeni përgjigjen) 
 

PO / JO 

    Nëse rrethoni  PO shënojeni emrin e ndërmarrjes tregtare dhe cilësinë, si dhe përqindjen kapitalit 

personal dhe përqindjen e kapitalit shtetëror në ndërmarrjen tregtare 
 

 1. Emri i ndërmarrjes treg.:

 _________________________________________________________ Statusi: -

___________________________________________________________________________  

përqindja e kapitalit personal  _____________  përqindja e kapitalit shtetëror ___________________ 

2. Emri i ndërmarrjes treg.: ____________________________________________________________

 Statusi: _______________________________________________________________________  

përqindja e kapitalit personal  ____________  përqindja e kapitalit shtetëror _______________ 

III.1.3 Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet 

 A jeni anëtarë në ndonjë shoqatë të qytetarëve apo fondacion? (rrethojeni përgjigjen) 
 

PO / JO 

    Nëse rrethoni  PO shënojeni emrin e shoqatës së qytetarëve apo fondacionit dhe cilësinë, si dhe  

shumën e kompensimit që e merrni   
 

1. Emri i shoqatës së qytetarëve apo fondacionit: __________________________________________ 

Statusi: ______________________________ shuma e kompensimit  _____________________ 

2. Emri i shoqatës së qytetarëve apo fondacionit: __________________________________________ 

Statusi: ______________________________ shuma e kompensimit  ______________________ 

Interesi privat nënkupton interesin material 

dhe jo-material të personit zyrtar që mund të 

ndikojë në vendimet e tij gjatë kryerjes së 

detyrave dhe autorizimeve publike; 

 

Konflikt i interesave  nënkupton konflikt të 

detyrave dhe autorizimeve publike dhe 

detyrave me interes privat të personit zyrtar, 

ku personi zyrtar ka interes privat që ndikon apo 

mund të ndikojë në kryerjen e detyrave dhe 

autorizimeve të tija publike; 

 

III.1 ANGAZHIMET PERSONALE 

 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.1 

shënohen të dhënat për angazhimet e juaja shtesë 

të ndryshëm nga tema për plotësimin e kësaj 

deklarate 
 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.1.1 

shënohen  të dhënat për detyrat dhe autorizimet 

tjera publike që i keni përveç atyre që u janë 

theksuar në rubrikën II. (shembull:anëtar në 

Këshillin Drejtues/mbikëqyrës, anëtar i 

Këshillit  etj.) 
 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.1.2 

shënohen të dhënat për angazhimet e juaja në 

ndërmarrjet tregtare (private dhe shtetërore) edhe 

atë emrin e plot të shoqatës tregtare dhe statusin 

tuaj, ndërkaq nëse posedoni aksione apo pjesë të 

shënoni numrin ose përqindjen dhe, nëse në 

shoqatën tregtare ka kapital shtetëror, të shënohet 

përqindja. 
 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.1.3 

shënohen  të dhënat për angazhimin  tuaj në 

shoqatat e qytetarëve (ato vendore, të huaja dhe 

ndërkombëtare) edhe atë me emrin e plotë të 

shoqatës/fondacionit dhe statusin e juaj, nëse 

merrni kompensim shënojeni shumën e 

kompensimit në nivel vjetor. 

 

www.dksk.org.mk 
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III.2 ANGAZHIMI I PERSONAVE TË AFËRM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 faqe 4 nga 6  nënshkrimi 

III.2.1 Autorizime /detyra zyrtare 

    Vallë personat e juaj të afërm kryejnë detyrë apo autorizim zyrtar /i-e zgjedhur, i-e emëruar , i-e 

punësuar,  (rrethojeni përgjigjen) 
 

PO / JO 

    Nëse rrethoni  PO shënojeni emrin dhe mbiemrin, emrin e institucionit/organit dhe cilësinë, si 

dhe datën e zgjedhjes/emërimit/punësimit 

         

 1. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia 

____________________ 

 Emri i  institucionit/organit: ________________________________________________________ 

  Statusi: _________________________________________  nga 

_______________________ 

2. Emri dhe mbiemri __________________________________ farefisnia ___________________ 

 Emri i  institucionit/organit: _______________________________________________________ 

  Statusi: _________________________________________ nga _________________________ 

3. Emri dhe mbiemri __________________________________ farefisnia ___________________ 

 Emri i  institucionit/organit: _______________________________________________________ 

  Statusi: _________________________________________  nga 

_______________________ 

 4. Emri dhe mbiemri __________________________________ farefisnia 

___________________ 

 Emri i  institucionit/organit: _______________________________________________________ 

 

III.2 ANGAZHIMI I PERSONAVE TË 

AFËRM  

Persona të afërm janë: 

-personat nga martesa apo jashtë saj të personit 

zyrtar; 

- farefis nga gjaku (djali, vajza nipat, babai, 

nëna, gjyshja dhe gjyshi juaj); 

- fis nga gjaku deri në shkallën e katërt (vëlla, 

motër e prindërve të juaj, kushërinjtë e juaj 

të parë dhe të dytë); 

- i adaptuari dhe ai që e ka adaptuar; 

- farefis nga krushqia deri në shkallën e dytë 

(babai nëna, vëlla, motër dhe kushërinjtë e 

gruas); 

- secili person juridik apo fizik me të cilin 

personi zyrtar ka interes privat 

 

 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.2.1 

shënohen  të dhënat për personat e juaj të afërm 

të cilët kryejnë detyra dhe autorizime publike 

me të cilët Ju keni interes privat. Përveç emrit 

dhe mbiemrit të shënohet edhe farefisnia në të 

cilën gjendeni me personin e afërm, emrin e 

institucionit/organit ku janë zgjedhur, emëruar 

apo punësuar cilin dhe nga kur e kanë atë status 
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 faqe 5 nga 6  nënshkrimi 

III.2.2 Ndërmarrjet tregtare 

    Vallë personat e juaj të afërm janë pronar, themelues, partner, anëtar i Kuvendit, Këshillit 

mbikëqyrës, Këshill drejtues apo menaxhment  apo janë persona të autorizuar në ndërmarrjet tregtare?     

(rrethojeni përgjigjen) 
 

PO / JO  

    Nëse rrethoni  PO shënojeni emrin dhe mbiemrin e personit, emrin e ndërmarrjes tregtare, statusin 

të cilin e ka si dhe përqindjen e kapitali shtetëror në ndërmarrjen tregtare 

        

 1. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________

  

Emri i ndërmarrjes tregtare _____________________________________________________ 

Statusi:__________________________________  përqindja e kapitalit shtetëror _________ 

2. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________  

Emri i ndërmarrjes tregtare _____________________________________________________ 

Statusi:__________________________________  përqindja e kapitalit shtetëror _________ 

3. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________  

Emri i ndërmarrjes tregtare _____________________________________________________ 

Statusi:__________________________________  përqindja e kapitalit shtetëror _________ 

4. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________  

Emri i ndërmarrjes tregtare _____________________________________________________ 

Statusi:__________________________________  përqindja e kapitalit shtetëror _________ 

 

 

 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.2.2 

shënohen  të dhënat për personat e juaj të 

afërm të cilat kryejnë autorizime dhe detyra 

zyrtare apo janë pronar, themelues, anëtarë të 

Kuvendit, Këshillit mbikëqyrës, Këshillit 

drejtues apo menaxhment ose janë persona të 

autorizuar në kompani (private apo 

shtetërore). Përveç emrit dhe mbiemrit të 

shënohet edhe farefisnia në të cilën gjendeni 

me personin e afërm, emrin e ndërmarrjes, 

statusi i të afërmit, si dhe përqindja  e 

pjesëmarrjes të kapitalit shtetëror  
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IV. DEKLARATË 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VËREJTJE: Personat që janë përshkruar në nenin  20-a nga Ligji për parandalimin e konfliktit të interesave  (“Gazeta Zyrtare e RM-së“ nr. 70/2007 

dhe114/2009), Deklaratën e plotësuar për interes janë të obliguar që personalisht apo me rekomandim me postë ta dorëzojnë te Komisioni Shtetëror 

për Pengimin e Korrupsionit  në adresën  rr.“Dame Gruev“ nr. 1, 1000 Shkup, f.p. 106, ndërkaq personat nga neni  20-b nga ky Ligj, Deklaratën e 

plotësuar për interes janë të obliguar që personalisht apo me rekomandim me postë ta dorëzojnë  në organin në të cilin i kryejnë detyrat e tyre. 
 

 

 

 faqe 6 nga 6  nënshkrimi 

III.2.3 Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet 

    Vallë a janë persona tuaj të afërm anëtarë në shoqatat e qytetarëve apo fondacione? 

  (rrethojeni përgjigjen) 

PO / JO 

    Nëse rrethoni  PO shënojeni emrin dhe mbiemrin të personit, në çfarë farefisnie jeni, si dhe 

emrin e shoqatës së qytetarëve  dhe fondacioneve  dhe çfarë  statusi ka.  

 

1. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________ 

 

  Emri i shoqatës së qytetarëve apo fondacionit ____________________ Statusi:_________________ 

   

2. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________ 

 

Emri i shoqatës së qytetarëve apo fondacionit ____________________ Statusi:_________________ 

 

3. Emri dhe mbiemri__________________________________ farefisnia ____________________ 

Emri i shoqatës së qytetarëve apo fondacionit ____________________ Statusi:_________________ 

 

  Deklaroj dhe me nënshkrimin tim konfirmoj se të dhënat në këtë Deklaratë për interesa janë të vërteta, të plota, komplete dhe    
të sakta. 
 

 

Nënshkrimi i parashtruesit   ___________________________________         
         Data __________________ 
 

Në pjesën e rubrikës të theksuar me  III.2.3 

shënohen  të dhënat për personat e juaj të 

afërm të cilët janë anëtarë të shoqatave të 

qytetarëve dhe fondacioneve . Përveç emrit 

dhe mbiemrit të shënohet edhe farefisnia në 

të cilën gjendeni me personin e afërm, emrin 

e plotë të shoqatës/fondacionit si dhe statusin 

e tyre 
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