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Në bazë të nenit 22 paragrafit 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 12/2019) dhe nenit 40 paragrafi 3 të Rregullores së Punës së Komisionit 
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsion, duke vepruar në bazë të denoncimit të paraqitur nga një parashtrues i 
njohur, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, në seancën e 65-të të mbajtur më 15.04.2022, miratoi, 

 
VENDIM 

 
Procedura sipas lëndës me numër 09-315/1 nga 24.01.2022, e formuar në bazë të denoncimit kundër personit 

----------------- me pretendime se në të njëjtën kohë i ushtron di funksione publike, NDËRPRITET. 
 
 
Pas sigurimit të të dhënave nga institucionet kompetente, KSHPK-ja konstatoi se pretendimet në denoncim 

nuk vërtetohen, gjegjësisht nuk është konstatuar shkelje e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të 
Interesit, pas së cilës 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  

 
Lënda me numër 09-315/1 nga 24.01.2022 është formuar në bazë të denoncimit nga një parashtrues i njohur, 

me pretendime për shkeljen e ndalimit të ushtrimit të më shumë se një funksion publik, te personi -----------, ku 
theksohet se në të njëjtën kohë ka ushtruar më shumë funksione si anëtar i këshillit të komunës -------- si dhe anëtarë 
në --------------------. 

 
Me qëllim vërtetimin e gjendjes faktike dhe përcaktimin e të vërtetës në pretendimit që theksohen në 

denoncim, KSHPK-ja realizoi mbikëqyrje në të dhënat e publikuara të Komisionit shtetërorë zgjedhorë, ku janë 
publikuar mandatet e fituara të këshilltarëve sipas komunave dhe ku publikisht është në dispozicion se ----------------- 
për anëtar të këshillit të komunës ---------------.  

Gjithashtu, KSHPK-ja ju drejtua edhe -------------------- me kërkesë për dorëzimin e të dhënave për informacione  
në lidhje me atë nëse  personi ---------------------- është anëtarë në --------------------.  

Institucioni në fjalë dorëzoi shkresë në KSHK me të cilën e njoftoi se personi i lartpërmendur -------------- nuk 
është anëtar në -----------------. E njëjta me Vendim për shkarkimin dhe emërimin e anëtarëve ------------------me kërkesë 
të saj është shkarkuar nga detyra e anëtarit të -----------------------.  

 
Pas shqyrtimit të informacioneve të pranuara, Komisioni shtetërorë në seancën e mbajtur më 15.04.2022 

përfundoi se me gjendjen faktike të vërtetuar nuk është konstatuar shkelje të ligjit, gjegjësisht  nuk është bër shkelje 
e nenit 44 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit. 
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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 
Nënkryetar 

Nuri Bajrami 
      

 
 
Sipas përfundimit të KSHPK-së, 
Punoi: E.N, bashkëpunëtor  
Kontrolloi: K.Z., Udhëheqëse 
Miratoi:  SH.S, anëtar i KSHPK - së         
 
 

 
 


