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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

 

 

 
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 me vetë iniciativë KSHPK (në tekstin e mëtejshëm) në seancën e 73-të, të mbajtur më 
18.08.2022, morri vendimin vijues: 

 
Vendim 

 
 

Procedura sipas lëndës nr. 09-4099/1 datë 26.04.2022, e formuar me vetëiniciativë kundër personit -
------- --------- anëtar i Këshillit të Komunës -------, NDËRPRITET.  

KSHPK-ja konstatoi se vërtetohen pretendimet në rastin, se personi ------ -------- ka bërë 
shkelje të dispozitave të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit, pas së cilës 
është bërë procesverbal dhe janë dorëzuar urdhërpagesë për kundërvajtje dhe pas pagesës së të 
njëjtit, KSHPK-ja nuk ka elemente për veprime të mëtutjeshme në rastin konkret.  
 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 09-4099/1 nga 26.04.2022 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 inspektoi Formularin e dorëzuar deklaratën e interesit nga personi ------ ---------- me 
nr. 09-5583/1, datë 26.11.2021 dhe konstatoi se ajo, përveç që ka shërbyer si anëtare e Këshillit të 
Komunës ------- në të njëjtën kohë, është edhe anëtare e -------------------------------------- -----, e cila 
është në kundërshtim me nenin 44 paragrafi 2 dhe 4 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe 
Konfliktit të Interesit, që është vepër e dënueshme sipas nenit 105 paragrafi 1 alinea 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 pages 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 japë dorëheqjen si anëtar i Këshillit të  komunës ---------- ose   
2. Të heqë dorë nga detyra e anëtarit të------------------------------ -------. 
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Në afatin e paraparë me ligj personi ------ ------- ka vepruar me kërkesë të KSHPK-së dhe ka 
dhënë dorëheqje nga pozita e anëtarit të ------------------------------------------- ---- dhe dorëzoi prova në 
KSHPK.  

Gjithashtu, personi /// , në KSHPK ka dorëzuar fletëpagesë për gjobë të paguar pas 
urdhërpagesës për kundërvajtje.      
  

Nisur nga sa më sipër, Komisioni Shtetëror në seancën e mbajtur më 18.08.2022 vendosi si 
dispozitiv të këtij vendimi.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas përfundimit të seancës së KSHPK-së 
Përgatiti: E.N, Këshilltar 
Kontrolloi: K.Z., Udhëheqëse 
anëtar i KSHPK-së G.T. 

 
 

 
 

KOMISIONI SHTETËRORË 
PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

Kryetare, 
Biljana Ivanovska 
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