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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 denoncimit të parashtruar nga parashtrues i njohur 
KSHPK (në tekstin e mëtejshëm KSHPK) në seancën e62-të, të mbajtur më 15.02.2022, morri vendimin vijues: 

 
VENDIM 

 
Procedura në lëndën nr.09-3030/1 nga 07.06.2019, e formuar në bazë të denoncimit të parashtruesit të njohur 

kundër personave ///, ///, ///, /// dhe /// - anëtarë të këshilli i komunës /// NDËRPRITET.  
KSHPK-ja konstatoi se pretendimet nga denoncimi janë vërtetuar, është konstatuar shkelje e dispozitave të 

KSHPK-së dhe pas kërkesës për inicimin e procedurës për kundërvajtje deri te Komisioni për kundërvajtje pranë KSHPK-
së,  
KSHPK 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  

 
 
Komisioni Shtetëror është duke vepruar në lëndën me numër 09-3030/1 nga data 07.06.2019 e hapur në bazë 

të denoncimit të parashtruesit të njohur kundër disa personave anëtarë të këshillit të komunës së ///, përkatësisht 
///, ///, ///, /// dhe ///. 

Kërkesa përmban pretendimet se personat e lartpërmendur, si anëtarë të Këshillit të Komunës së ///, kanë 
marrë pjesë në seancat e këshillit komunal ku janë vënë pika në rend dite për të diskutuar dhe vendosur për çështje 
që kanë të bëjnë me kompanitë në të cilat janë të punësuar të njëjtët persona, dhe gjatë kësaj  votuan për marrjen e 
vendimeve pa kërkuar të jenë të përjashtuar. 

 
Për të konstatuar gjendjen faktike dhe për të vërtetuar vërtetësinë e pretendimeve, Komisioni Shtetëror i 

është drejtuar Komunës së /// me kërkesë për dorëzim të të dhënave dhe informatave dhe ka kërkuar nga komuna që 
të dorëzojë të gjithë procesverbalin ku prezenca dhe votimi i anëtarëve të Këshillit në seancat janë konstatuar për të 
cilat pretendohet se janë vendosur për pikat kontestuese të rendit të ditës.  

 
Komuna e /// në afatin e paraparë me ligj Komisionit Shtetëror i ka dorëzuar procesverbalet e kërkuara nga 

seancat e Këshillit, nga ku mund të konstatohet se anëtarët e këshillit të cilëve u referohet kërkesa, kanë marrë pjesë 
në seancat, kanë marrë pjesë në punën e këshillit dhe votuan në marrjen e vendimeve, pa kërkuar të jenë të 
përjashtuar për atë arsye se u morën vendime që i referohen kompanisë ku ata ishin të punësuar.  

 
Me faktin se personat e lartpërmendur, anëtarë të Këshillit të Komunës së /// kanë marrë pjesë në punën e 

këshillit, pa kërkuar që të përjashtohen me rastin e marrjes së vendimeve për kompanitë në të cilat janë të punësuar, 
kanë vepruar në kundërshtim me nenin 73 paragrafi 1 dhe neni 75 paragrafi 1 i Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit 
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dhe Konfliktit të Interesit, i cili përcakton se:  
 
Neni 73 
(1) Nëse personi zyrtar merr pjesë në debatin e organit ose trupit ku vendoset për punët për të cilat ai ose 

personi i afërt ka interes publik, personi zyrtar obligohet ta paraqesë ekzistimin e interesit publik dhe të 
përjashtohet nga debati dhe vendimmarrja, ndërsa më së voni para fillimit të vendimmarrjes.  
 
Neni 75 
(1) Kur personi zyrtar do të dijë për rrethanat që sugjerojnë në ekzistimin e konfliktit të interesave ose të 

konfliktit potencial të interesave, ka për detyrë menjëherë të kërkojë të përjashtohet dhe të 
ndërpresë veprimin e vet.  
 

Me veprimet e përshkruara më sipër, personat zrtarë anëtarë të Këshillit të Komunës së /// kanë shkelur 
dispozitat ligjore të neneve 73 dhe 75 të LPKKI, për çka Komisioni Shtetëror të gjithëve u ka dorëzuar urdhërpagesë 
kundërvajtëse dhe procesverbal për  kundërvajtje të konstatuar dhe ka kërkuar  që të paguajnë gjobat e përcaktuara 
për kundërvajtjen e kryer. 

 
Duke pasur parasysh se personat zyrtarë nuk kanë vepruar sipas udhëzimeve të Komisionit Shtetëror dhe nuk 

kanë paguar gjobat e parapara në urdhërpagesat për kundërvajtje, Komisioni Shtetëror i ka dorëzuar Komisionit për 
Kundërvajtje Komisionit Shtetëror për inicimin e procedurës kundërvajtëse për shkak të kryer kundërvajtje.  

Kështu Komisioni Shtetëror ka shfrytëzuar elementet e tij për veprim kompetent, për çka ka ndërprerë 
veprimin. 
 

Duke pasur parasysh të theksuaren e mësipërme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 
vendosi si në dispozitën e këtij vendimi.  
 

 
 KOMISIONI SHTETËROR 

PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 
Kryetar, 

Biljana Ivanovska 
      

 
 

Sipas përfundimit të KSHPK-së,  
Punoi: E.N, bashkëpunëtor  
Kontrolloi: K.Z., Udhëheqëse  
Miratoi:  SPD, Anëtar i KSHPK-së       
 
 

 


