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Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit, në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për 

parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut 

nr. 12/19) dhe nenit 40 dhe 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, 

duke vepruar për lëndën e formuar pas denoncimit nga ana e parashtruesit anonim (denoncim anonime) 

dorëzuar deri në Komisionin shtetëror për parandalim të korrupsionit, në vazhdimin e seancës së 42-të të 

mbajtur me datë 14.12.2020, morri këtë 

 

VENDIM 

 

 NDËRPRITET procedura për lëndën me numër 12-3015/1 me datë 07.06.2019 formuar pas denoncim 

së dorëuzuar me datë 07.06.2019 nga parashtrues anonim (denoncim anonime), në lidhje me akuzat për 

dyshime për parregullsi ligjore në sigurimin e të drejtës për marrëdhënje pune të personave të punësuar në 

subjektet juridike private ....................................., të gjitha në pronësi të personit ...................... 

 

 Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm në lëndën me 

numër 12-3015/1 me datë 07.06.2019, me arsyje që në rastin konkret veproi organi kompetent (Inspektorati 

shtetëror i punës) i cili në përputhje me komeptencat e veta me kërkesë të KSHPK, e vërtetoi gjendjen faktike 

tek subjektet juridike të theksuara dhe ndërmorri masa konkrete në përputhje me ligjin. 

 Lënda të mbyllet dhe të arkivohet. 

Vendimi i KSHPK, me sqarimin, në formë të depersonalizuar, të publikohet në web-faqen e KSHPK 

në afat prej 5 (pesë) ditë nga vendimmarrja. 

  

Sqarim 

 

Lënda me numër 12-3015/1 me datë 07.06.2019 është formuar mbi bazë të denoncim nga parashtrues 

i panjohur (denoncim anonime). 

Në denoncim tregohet për akuzat për dyshime për keqpërdorime në sigurimin e të drejtës për 

marrëdhënje pune të të punësuarve në subjektet juridike private ........................., të gjithë në pronësi të personit 

..................................... 

Në drejtim të kotrollimi të akuzave në denoncim dhe caktimit të gjendje faktike në rastin konkret, 

KSHPK dërgoi Kërkesë për mbledhje të të dhënave dhe informacioneve me numër 12-433/1 me datë 

22.01.2020 me të cilën kërkon nga Inspektorati shtetëror i punës në kuadët të  ligjit të bënë inspektim të 

jashëzakonshëm në subjektet juridike të theksuara, t’i kontrollon akuzat në denoncim dhe për përfundimin e 

veprimit ta informon Komisionin shtetëror. 

 

Në afatin kohor të caktuar me ligj ishte dorëzuar Lajmërim me numër 12-455/2 me datë 27.02.2020 

nga Inspektorati shtetëror i punës deri tek KSHPK. 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 
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Nga inspektimi i bërë në të dhënat e mbledhura dhe dokumentacionet e ofruara, KSHPK e konstatoi 

gjendjet faktike vijuese: 

 

Inspektorati shtetëror i punës me inspektorë nga rajoni i Shtipit, Koçanit dhe Vinicës veproi me kërkesë 

të KSHPK dhe me datë 17.07.2019 bëri inspektim në fushën e marrëdhënjeve të punës tek punëdhënësit e 

shënuar. Gjatë inspektimit nga ana e inspektorëve janë konstatura parregullësi të caktuara dhe mangësi në 

aplikimin e ligjit, përshkak të së cilës janë bërë vendime për menjanimin e tyre në periudhë të caktuar kohore. 

Tek personi juridik ...................... është konstaturar edhe kundërvajtje përshkak se inspektori me datë 

09.08.2019 deri tek Komisioni për kundërvajtje në Ministrinë e punë dhe politikës sociale kundër personit 

juridik dhe përgjegjës parashtroi kërkesë për hapjen e procedurës për kundërvajtje. 

 

Duke pasë parasysh tërë të lartpërmendurën, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit 

konstatoi se në rastin konkret veproi organi kompetent (Inspektorati shtetëror i punës) i cili në përputhje me 

kompetencat e veta ligjore me kërkesë së KSHPK, e vërtetoi gjendjen faktike tek personat juridik të përmendur 

dhe ndërmorri masa konkrete në përputhje me ligjin, dhe prej këtu përfunodoi se akuzat nuk janë vërtetuar 

dhe nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm në rastin konkret dhe lënda të mbyllet dhe të arkivohet. 

 

Duke pasë parasysh të shënuarën më lartë, Komisioni shtetëror për paranndalim të korrupsionit, 

vendosi në bazë dispozitave të këtij vendimi. 

 

 

 

Pas përfundimit të KSHPK 

Punoi: m-r I.P 

Miratoi: S. P. D., anëtar i KSHPK 
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