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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 3 nga Rregullorja për punë të Komisionit 
Shtetërorë për Parandalimin e Korrupsionit, duke vepruar sipas lëndës me vetë iniciativë të KSHPK-së (në tekstin e 
mëtejshëm) në seancën e 73-të, të mbajtur më 18.08.2022, morri vendimin vijues: 

 
VENDIM 

 
1. Procedura sipas lëndës me numër 09-4097/5 të datës 22.06.2022, e formuar me vetiniciativë kundër 

personit ///, anëtar i ///, NDËRPRITET. 

2. Urdhërpagesa e lëshuar nuk krijon efekt juridik.  

Pas ankesës së dorëzuar nga personi zyrtar /// dhe përsëritjes së situatës faktike, KSHPK-ja konstatoi se nuk 
është konstatuar asnjë shkelje e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave, për shkak të së cilës 
KSHPK-ja nuk ka elemente për veprime të mëtejshme.    
 Vendimi i KSHPK-së,  në formë të depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e KSHPK-së brenda 5 (pesë) ditëvе 
nga dita e vendimmarrjes. 

Arsyetim  
 

Lënda me numër 09-4097/5 nga 22.06.2022 e formuar me vetiniciativë, në pajtim me nenin 17 paragrafi 1 pika 
10 dhe 12 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, sipas të cilit Komisioni Shtetëror 
evidenton dhe monitoron gjendjen pasurore dhe interesat dhe kontrollon të dhënat nga deklaratat e dorëzuara për 
gjendjen dhe interesat pasurore.     

KSHPK-ja realizoi mbikëqyrje në formularët e dorëzuar të deklaratave të interesit nga personi /// me nr. 09-
1573/1 datë 14.12.2021 dhe nr. 09-2208/1 të datës 20.12.2021 dhe nga të dhënat e specifikuara në të, konstatohet 
se zyrtari, përveç që kryen detyrën e anëtarit të ///, është edhe anëtar i ///, me çka një situatë e tillë është në 
kundërshtim me nenin 44 paragrafi 2 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, i cili është 
vepër e dënueshme sipas nenit 105 paragrafi 1 paragrafi 1 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të 
Interesit.     

KSHPK konstatoi se nga personi /// është kryer shkelje dhe për të njëjtën gjë sipas Ligjit për kundërvajtje ka 
hartuar procesverbal të shkeljes së konstatuar dhe ka lëshuar një urdhër pagës për kundërvajtje, të cilat janë dorëzuar 
në aneks.  

KSHPK-ja i ka theksuar të njëjtit person se është e nevojshme në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së këtij 
njoftimi të largohet nga situata e krijuar, duke vepruar në njërën nga mënyrat e mëposhtme:    

1. Të heqë dorë nga detyra e anëtarit të /// ose 
2. Të heqë dorë nga detyra e anëtarit të ///.     
 
Pas njoftimit të KSHPK-së, zyrtari /// dorëzoi në KSHPK ankesë me nr. ///, datë ///, i cili njofton Komisionin 

Shtetëror se në Njoftimin e dorëzuar me nr. /// të datës /// të KSHPK-së, deklaroi se si person i zgjedhur në zgjedhjet 
e menjëhershme lokale nuk mund të kryejë njëkohësisht funksionin e organit drejtues ose të organit mbikëqyrës të 
një ndërmarrje publike, duke treguar se nuk është person i zgjedhur në zgjedhje të drejtpërdrejta, por zyrtar 
administrativ në ///. Si punonjës i institucionit, ai u emërua shpesh nga /// si anëtar i disa organeve (këshilli, komisioni, 
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komiteti ose grupi i punës), pasi një pas nominimit të dorëzuar nga  /// në përputhje me detyrat e tij të punës dhe 
detyrimet si një zyrtar administrativ. 

Gjithashtu, në lidhje me ///, zyrtari /// pohon se ai është një organ i formuar në përputhje me Ligjin për 
Mbrojtjen e Konsumatorit në dy nivele: në nivel të qeverisjes qendrore dhe në nivel të njësive të vetëqeverisjes lokale. 
Sipas tij, anëtarët e këtij këshilli nuk kanë pasur trajtim të personave të emëruar për arsye se vetë akti i emërimit nuk 
ka kaluar në Komisionin Qeveritar për Zgjedhje dhe Emërime, por ka qenë akt që është miratuar nga drejtori në një 
Seancë të Qeverisë, sipas së cilës ai vlerëson se akti nuk është dashur të titullohet si “Aktvendim për emërimin e 
anëtarëve të Këshillit për Mbrojtjen e Konsumatorit” por si “Aktvendim për themelimin e Këshillit për Mbrojtjen e 
Konsumatorit” sepse vetë konteksti i Ligji është që /// themelon Këshillin për Mbrojtjen e Konsumatorit, me 
propozimin e Ministrit të Ekonomisë. 

Një argument shtesë për mendimin e tij se anëtarët e /// nuk përfaqësojnë persona të emëruar është fakti që 
në vetë Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorëve është përcaktuar në mënyrë vendimtare se në këtë këshill që formohet 
në nivel lokal anëtarët zgjedhën nga radhët e këshilltarëve që përfaqësojnë personat e zgjedhur në zgjedhjet lokale. 
Konkretisht, sipas tijë anëtarët në këtë këshill nuk kanë tretman të personave të emëruarë, atëherë dispozita e 
mësipërme ligjore përbën në vetvete një papajtueshmëri absolute të funksioneve, në përputhje me nenin 44 (2) të 
LPKKI. 

Sipas të gjitha deklaratave të mësipërme në kundërshtimin e paraqitur nga ///, ai kërkoi miratimin e 
kundërshtimit dhe procedura e shkeljes u ndërpre sepse dispozitat e nenit 44 paragrafi 2 të LPKKI nuk kanë të bëjnë 
me papajtueshmërinë e funksioneve të kryera nga një zyrtar administrativ si pjesë e detyrave të tij të punës.    
 Pas rishqyrtimit të gjithë dokumentacionit nga lënda, si dhe deklaratës me shkrim të personit ndaj të cilit është 
iniciuar procedura, KSHPK-ja në seancën e mbajtur më 18.08.2022 ka konstatuar se nuk ka shkelje të dispozitave të 
LPKKI-së. Prandaj, urdhërpagesa për kundërvajtje që i është lëshuar dhe dorëzuar personit ///, nuk krijon efekt juridik.  

 
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 SHTETËRORË 
PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

Kryetare, 
Biljana Ivanovska 

Pas përfundimit të seancës së KSHPK-së 
Përgatiti: K.Z., Udhëheqëse 
Miratoi: Mr. SH.S, Anëtar i KSHPK-së         

 
 


