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I nderuar z. Tolaj,  
 
Ju shkruaj lidhur me shkresën dërguar z. Nexhdet Kondirolli dhe kopje për ju, me 
datë 29 tetor 2007, lidhur me ushtrimin e funksioneve që ushtron z. Kondirolli. Duke 
iu referuar informatave zyrtare që ka Agjensioni Kosovar kundër Korrupsionit, z. 
Kondirolli është  pronar i  Kompanisë "Kondirolli 1" Sh.p.k  dhe në të njëjtën kohë 
është  i punësuar si shërbyes civil në pozitë Ekspert në Divizionin e Farmacisë në 
kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë.  
 
Bazuar në gjendjen e cekur më lart, e kemi paralajmëruar z. Kondirollin  se sipas 
nenit 26.1 të  Ligjit Kundër Korrupsionit (LKK), ushtrimi i këtyre dy funksioneve në të 
njëjtën kohë paraqet konflikt interesi, dhe duke u bazuar në nenin 29.1 të Ligjit 
Kundër Korrupsionit z. Kondirollin e kemi paralajmëruar se brenda afatit 30 ditor nga 
pranimi i shkresës, duhet të përcaktohet për njërin nga këto funksione, dhe që për 
vendimin e tij ta lajmëron Agjensionin Kosovar Kundërkorrupsionit brenda afatit të 
përcaktuar më lart.  
 
Meqë afati për tu përgjigjur në shkresën e datës 29 tetor 2007 nga z. Kondirolli ka 
përfunduar dhe Agjensioni nuk ka marrë asnjë përgjigjeje, konform nenit 29.2 të 
LKK-së, kërkojmë nga ju që të filloni procedurën e shkarkimit të z. Kondirolllit nga 
pozita Ekspert në Divizionin e Farmacisë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, 
dhe të njëjtën kohë të lajmëroni Agjensionin Kosovar kundër Korrupsionit për 
vendimin e marrë.   
 
Me respekt, 
 

                                                              Hasan Preteni 
                                                    Drejtor i  Agjensionit Kosovar Kundërkorrupsionit 


