
 

 

Адреса: ул. Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје - Република Северна Македонија 
Adresa: rr. Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut 

email: contact@dksk.org.mk 
тел/tel: +389 2 3248 930 

https://www.dksk.mk 

 
 

 
 
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 

interesave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019) nenit 40 paragrafi 3 
të Rregullores së punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, (në tekstin 
e mëtejshëm: KSHPK) duke vepruar në bazë të lëndës së formuar me vet iniciativë, në 
seancën e 78-të, të mbajtur më datë 24.11.2022 morri, 

 
VENDIM 

 
Procedura e KSHPK-së sipas lëndës me numër 08-1297/1 datë 22.02.2020, e krijuar 

me vetiniciativë , për kontrollimin në vërtetësinë e të dhënave nga fleta anketuese,  
____________, kryetar i Gjykatës së Shkallës së Parë ____________ NDËRPRITET.  

KSHPK -ja nuk ka elemente për veprime të mëtejshme 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 08-1297/1 e datës 22.02.2020 për kontrollimin e vërtetësisë në fletën 

anketuese të ____________, kryetarit të Gjykatës Themelore ______ është formuar në bazë 
të Planit Vjetor për monitorimin e gjendjes pasurore dhe interesave për vitin 2020. 

Me kërkesë të KSHPK-së nga ana e të emëruarit janë dorëzuar të dhëna anëtarët tjerë 
të familjes me të cilët jetojnë në një familje të përbashkët: 

 
-__________________ - nëna; 
-________________ – gruaja; 
-________________ – djali; 
-________________ – djali; dhe 
-________________ – djali; 
 
KSHPK, me qëllim përcaktimin e gjendjes faktike në rastin konkret, për pronën e-------

-------------- dhe anëtarëve të familjes së tij morri të dhëna nga Agjencia për Kadastër të 
patundshmërisë, Ministria e Punëve të Brendshme, drejtoria e të Hyrave Publike, Depozituesi 
Qendror i Letrave me Vlerë dhe Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Pas shqyrtimit të të dhënave të marra nga institucionet kompetente dhe të dhënave 
nga fleta anketuese e __________________, kryetar i Gjykatës Themelore 
________________, KSHPK-ja në mënyrë plotësuese i është drejtuar të emëruarit për sqarim 
të bazës së fitimit të pasurisë së luajtshme –  automjet Ford Kuga, si dhe ka marrë të dhëna 
shtesë nga Drejtoria për të hyra publike. 

Më datë 26 maj 2021, _________________ ka dorëzuar një njoftim për bazën dhe 
mënyrën e blerjes së mjetit motorik të pasagjerëve Ford Kuga. 

Pas shqyrtimit të informacionit dhe dokumentacionit të mbledhur, KSHPK-ja konstaton 
se nuk ka elemente për veprime të mëtejshme kompetente në rastin konkret. 
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Duke pasur parasysh të theksuarën e mësipërme, Komisioni Shtetëror për 
Parandalimin e Korrupsionit vendosi si në dispozitën e këtij vendimi. 

 

KOMISIONI SHTETËRORË 
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