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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 4 nga Rregullorja për punë të Komisionit 
Shtetërorë për Parandalimin e Korrupsionit, duke vepruar sipas lëndës ndaj kërkesës për mendim të parshtruar nga 
parashtrues i njohur KSHPK (në tekstin e mëtejshëm KSHPK) në seancën e 60-të, të mbajtur më 28.01.2022, morri 
vendimin vijues: 

 
VENDIM 

 
Lënda e regjistruar me numër 09-2537/1 nga 23.07.2021 e formuar në bazë të kërkesës për mendim nëse ka 

konflikt interesi me personin /// – ushtrues detyre /// - Shkup, NDËRPRITET.  
Pas kontrollit dhe analizimit të të dhënave, KSHPK-ja konstatoi se ka shkelje të Ligjit për Parandalimin e 

Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, por pas veprimeve të ndërmarra nga KSHPK, situata është zgjidhur dhe KSHPK-
ja nuk ka elemente për veprime të mëtutjeshme.  

Vendimi  në formë të depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e KSHPK-së brenda 5 (pesë) ditëvе nga dita 
e vendimmarrjes. 

 
Arsyetim  

 
Lënda me numër 09-2537/1 e datës 23.07.2021 është formuar në bazë të kërkesës së pranuar për mendim 

nëse personi /// e cila së fundi është emëruar nga /// për ushtrues detyre /// nga viti 2018 ishte anëtare e /// - Shkup, 
e emëruar nga ///. Përveç kësaj, ajo ishte përzgjedhëse e programit muzikor të ///. Kërkesa për mendim është dorëzuar 
nga ///- Shkup.  

Komisioni Shtetëror, pasi shqyrtoi kërkesën e paraqitur për mendim me numrin e mësipërm, dha këtë mendim:  
Ligji për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit në nenin 44 paragrafi 4 përcakton ndalimin e 

kryerjes së veprimtarive të tjera, si vijon:    
 

“Personi i zgjedhur apo i emëruar nuk mund të kryejë njëkohësisht funksionin e personit përgjegjës apo 
të anëtarit të organit drejtues apo të organit mbikëqyrës në një ndërmarrje publike, institucion publik apo 
person tjetër juridik që ka kapital shtetëror”.  

Nga kjo rezulton se /// ///, e cila është emëruar ushtruese e detyrës së /// nuk mund të jetë njëkohësisht edhe 
anëtare ///, sepse Bordi është organ drejtues i institucionit.   

Kjo situatë është në kundërshtim me nenin 44 paragrafi 4 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit 
të Interesit dhe shkakton një situatë të akumulimit të funksioneve.  

Pas dhënies së mendimit, KSHPK-ja i është drejtuar /// me kërkesë për informim nëse personi /// është ende 
anëtare e Bordit ///, pas së cilës ///e ka njoftuar KSHPK-në se /// ka i ka lëshuar vendim për shkarkim një anëtari të 
Bordit Drejtues ///. 
  

Pas opinionit të lëshuar nga KSHPK-ja dhe konstatimit se personi /// është në gjendje të akumulimit të 
funksioneve, ajo ka dhënë dorëheqje nga pozita e anëtarit të Bordit të ///, e cila ka tejkaluar gjendjen e akumulimit.    
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Duke pasur parasysh të theksuarën e mësipërme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit vendosi 
si në dispozitë të këtij vendimi.  

 
 
 

 
 KOMISIONI SHTETËROR 

PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 
Kryetar, 

Biljana Ivanovska 
 

 
Sipas përfundimit të KSHPK-së, 
Punoi: E.N, bashkëpunëtor  
E kontrolluar nga: K.Z., Udhëheqëse  
Miratoi: Mr.VG,  anëtar i KSHPK-së         

 


