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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 për lëndën numër 08-5102/1 nga 15.11.2021, e formuar me 

vetiniciativë, për shkelje të dispozitave të nenit 82 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe 
konfliktit të interesave nga ///, 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 08-5102/1 të datës 15.11.2021 është formuar me vet - iniciativë. 

KSHPK, pas kontrollit në Gazetën Zyrtare të RMV-së të vitit 2021, konstatoi se ----------
---, me vendimin numër ---------------- të datës --------------, është shkarkuar nga detyra e tij si 
anëtar i ------------------------------. 

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, pas kontrollit të evidencës së tij, 
konstatoi se personi --------------, në afatin ligjor prej 30 (tridhjetë) ditësh të llogaritur nga dita e 
përfundimit të pozitës së tij si anëtar i Bordit Drejtues të ------------------------------, nuk ka 
dorëzuar fletë anketuese në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.  

KSHPK në pajtim me nenin 114 paragrafi 3 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit 
dhe Konfliktit të Interesit dhe nenit 47 paragrafi 1 të Ligjit për Kundërvajtje, zbatoi procedurë 
të shlyerjes gjatë së cilës është lëshuar urdhërpagesë për kundërvajtje me numër --------------
------të datës -----------------, e cila në pajtim me Ligjin për Kundërvajtje, i është dorëzuar në 
mënyrë të rregullt kryerësit. 

Nga ana e kryerësit është vepruar sipas urdhërpagesës kundërvajtëse, gjegjësisht 
është paguar gjysma e gjobës së përcaktuar me të njëjtën. 

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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                                                                     KRYETARE, 
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