
  
 

 

  

 

 

 
Shtojcë 3 

DEKLARATA PËR EKZISTIM TË CILËSISË BARTËS I 

FUNKSIONIT PUBLIK TË KLIENTIT 

 
Unë ___________________________________________________________________(emri dhe mbiemri) со 

NVAQ __________________________ nën përgjegjësi morale, penale dhe materiale deklaroj se: 

 
А) Nuk jam mbartës i funksionit publik dhe/ose person që lidhet me bartës të funksionit publik 

B) Jam mbartës i funksionit publik____________________________________________________________ 

(Vendoset funksioni) dhe/ose person që lidhet me bartës të funksionit publik 

 
Përkufizimi për bartës të funksioneve publike dhe personat që lidhen me ta në përputhje me normativën 

ligjore në RMV: 

 
“Bartës të funksioneve publike” janë personat fizikë, të cilëve u është besuar, ose u janë besuar funksione 

publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut ose në një shtet tjetër, si:  

а) kryetarët e shteteve dhe qeverive, ministrat dhe zëvendësministrat ose ndihmësministrat, 

b) përfaqësuesit e zgjedhur në pushtetin legjislativ,  

c) gjykatësit e gjykatave supreme ose kushtetuese ose bartësit e tjerë të funksioneve të larta gjyqësore kundër 

vendimeve të të cilëve, me përjashtim të rasteve të jashtëzakonshme, nuk mund të përdoren dispozitat juridike,  

ç) anëtarët e institucioneve për menaxhimin e organeve dhe agjencive mbikëqyrëse dhe rregullatore, institucionit 

të revizionit shtetëror dhe anëtarët e bordit të bankës qendrore,  

d) ambasadorët,  

dh) oficerët e rangut të lartë në forcat e armatosura (gradë më e lartë se koloneli),  

е) personat e zgjedhur dhe të emëruar në pajtim me ligjin dhe anëtarët e organeve të menaxhimit dhe kontrollit të 

subjekteve juridike të themeluara nga shteti,  

ë) personat me funksione në partitë politike (anëtarë të organeve ekzekutive të partive politike), 

f) personat që kanë pasur ose kanë funksion të dalluar në një organizatë ndërkombëtare, si drejtorët, 

zëvendësdrejtorët, anëtarët e bordeve drejtuese dhe mbikëqyrëse ose funksione të tjera ekuivalente, dhe  

g) kryetarët e komunave dhe kryetarët e këshillave të komunave. 

Për bartës të funksionit publik nga pika a) deri në g) konsiderohen personat të cilët minimum dy vjet pas 

përfundimit të funksionit publik, kurse në bazë të vlerësimit të kryer paraprakisht të rrezikut nga subjektet.   

Termi “bartës të funksioneve publike” përfshin edhe:  

1) anëtarët e familjes së bartësit të funksionit publik, edhe atë:  

- bashkëshortin/bashkëshorten ose personin me të cilin bartësi i funksionit publik ka lidhje jashtëmartesore, 

- fëmijët dhe bashkëshortët e tyre apo personat me të cilët fëmijët e bartësit të funksionit publik kanë lidhje 

jashtëmartesore, ose  

- prindërit e bartësit të funksionit publik.  

2) Personi i cili konsiderohet si bashkëpunëtor i ngushtë i bartësit të funksionit publik është person fizik:  

- i cili dihet se ka pronësi të përbashkët ligjore ose përfituese mbi subjektin juridik, ka lidhur marrëveshje apo ka 

lidhur marrëdhënie të tjera të ngushta biznesi me bartësin e funksionit publik, ose  

- që është pronar i vetëm përfitues i subjektit juridik ose marrëveshjes ligjore e cila njihet se është themeluar në 

favor të bartësit të funksionit publik.  

Për bartës të funksionit publik nga pikat a) deri në g), konsiderohen personat për të paktën dy vjet pas 

përfundimit të funksionit publik, në bazë të vlerësimit të bërë më parë të rrezikut nga ana e subjekteve. 

 

 

Deklaroi: 

 
________________________________________          _______________________           ________________
       (emri dhe mbiemri)                       (nënshkrimi)       (data) 
 
 

Plotëson banka 
 
Pranoi dhe ka kontrolluar se kërkesa është e tërësishme:_______________________________________ 
 
Nënshkrimi i personit të autorizuar nga banka:______________                            Data:______________                         
 


