REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi dhe neni 23 të Ligjit për parandalim të Korrupsionit dhe
konfliktit të interesave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë , numër 12 / 2019 ) dhe
nenit 40 dhe 41 të Rregullores për punë të Komisionit shtetërorë për parandalimin e korrupsionit,
duke vepruar sipas një denoncimi të parashtruar prej denoncuesit.................... nga ................. në
vazhdimin e seancës së 42-të e mbajtur me datë 14 dhjetorë të vitit 2020, Komisioni Shtetëror
për parandalimin e korrupsionit sjellë vijim
VENDIM
Denoncimi me nr. 12-4050/3 i datës 27.08.2019, i parashtruar prej……………………… nga
………………….., REFUZOHET.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, Kmisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka elemente për veprim të
mëtutjeshëm në lëndë me nr. 12-4053/1 nga data 27.08.2019 e krijuar në bazë të denoncimit me
nr. 12-4053/1 nga data 27.08.2019 .
Lënda të mbyllet dhe të arkivoh
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dërgohet vednimi me arsyetim.
Vendimi i KSHPK-së, me arsyetim, në formë të depersonalizuar, të publikohet në ëeb faqen
e KSHPK-së në afat prej 5 (pesë) ditësh.

Sqarim
Lënda me numër 12-4053 e datës 27.08.2019 e formuar në bazë të denoncimit me nr. 124053/1 na data 27.08.2019 me kërkes të parashtruesit ..................... nga.......................dërguar
deri tek KSHPK.
Në denoncimi e parashtruar është dërguar edhe plotësim i denoncimit me numër 124053/2 nga 20.09.2019 në të cilën janë përmnedur informacione plotësuese në lidhje me
pretendimet e denoncimit të parashtruar.
Në denoncimin e dërguar dhe plotësimin e të njëjtës , shprehen paknaqësi në mënyrën e
e punësimit e realizuar me konkursë për punësim nga Agjencioni për ............... ................
.................., i shpallur në vitin 2019, në lidhje me lëshimet në procedurën gjatë aplikimit online
dhe plotësimin e profilit të përdoruesit në ëeb faqen e internetit të Agjensionit të administratës
së RMV-së.
Gjatë shqyrtimit të lëndës së parashtruar, Komisioni shetetërorë i mer parashysh akuzat e
parashtruesit dhe konstatonë si në vijim:
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Në denoncimin e parashtruar , pretendohet se nga ana e Agjensionit për
administratë................. .............. ............. ishte shpallur konkursë i protokoluar me nr.
......./......për punësimin e tre administratorëve shtetërorë. Konkursi ishte i shpallur në faqen e
internetit të Agjensionit për Administratë të RMV-së, në gazetën Koha dhe Nova Makedonija.
Parashtruesi i denoncimit me datën 07.08.2019 dei sa akoma kishte kohë për aplikim, ka
aplikuar për njërin prej pozicioneve të punës të parapara me konkursin e shpallur, konkretisht për
bashkpunëtorë të lartë për materie të rrezikshme në Repartin e ................ Sektori për ................
.................. ..................... .................. Aplikimi ishte ishte i kryer online me plotësimin e profilit të
perdororuesit në faqen e internetit të Agjensionit për administratë në RMV dhe me bashkangjitje
të dokumentacionit përkatës, sic ishin të parapar për aplikim në konkursë për punësim si
administratorë shtetërorë, por sipas tijënë rastin e tij kishte lëshimi gjatë aplikimit online dhe
aplikimi i tij kur ishte kontrolluar ishte e shënuar si jo në rregull, nuk ka vërtetim mjekësor dhe
nuk i ka të bashkangjitura të gjitha deftesat e të 4 vietev të shkollimit të kryera.
Sipas parashtruesit shkaqet e përmendura janë të pa baza për arsye se ai të gjitha
dokumentet ishin të bashkangjitura, në sistemin për aplikim online nukë kanë qenë të precizuara
cilët dokumente saktësishtë janë të nevojshme që të bashkangjiten që të njjëjtat të kenë trajtimin
e dokumentacionit të rregultt për aplikim.
Parashtruesi shtë i bindur se në gjithë procedurën e selecionimit të kandidatëve nga ana
e komisinionit për selekcionim kishte shumë lëshime të cilat duhet të detektohen, të pengohen
dhe të meren masa përkatëse që të rregullot e gjithë procedurae cila ishte joadekuate, e njëjta të
jetë tranaprente dhe e drejtë dhe jo për shkakaqe jologjike kandidatit te mos i mundesohet qasje
deri tek vedni i mundëshëm i punës.
Nga KSHPK kërkohet që denoncimi i tijë të merret parasyhë dhe të bëjë gjithë atë që është
nën kompetencat e sajë që ai përsëri të jetë i kycur në procedurën e lëndës për punësim dhe të
jetë pjesë e fazave tjera për zgjedhjen e kandidatit për pozicionin e punës për të cilin ka aplikuar
ose të anulohet komplet konkursi dhe në konkursin e ardhëshëm të gjitha dokumentet të
parashihen qartë dhe konkretisht me qëllim që kandidatët të cilat i plotësojn kushtet mos të
ckyqen nga konkursi për аrsye të pabaza.
Në plotësimin e denoncimit të parashtruar nga ana e denoncuesit , janë njoftuar se se me datën
18-09-2019 në faqen e internetit të Agjensionit të administratës ishte shpallur rang lista
përfundimtare dhe si kandidatë potencial . për zgjedhjen ne vendin e punës ishte i paraparë
personi me ID Code................
Nga paraqitja ne mediume, konkretisht paraqitja në ..................... me datën 05.08.2019 me titull
,,Punësimet e dyshimta me paga marramendëse në Agjensionin për ..................... si paraqitje nga
infomacione jo oficiale – denoncuesi ka kuptuar se në pozicionin e punës për të cilin i ka aplikuar,
Bashkpunëtor i lartë për materie të rrezikëshme, do të punësohet personi .................. vajza e
antarit tetvjecar të Këshillit Drejtues të Agjensionit për fluturim civili ..................
.............................. e cila e ka të kryer fakultetin e arkitekturës.
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Në shpallje ishte e theksuar se personi ishte i pranuar me marveshje në Agjesnion qysh
prej kohës, kur babai i saj ishte antarë i Këshillit Drejtues të Agjensionit, i cili vetëm para pakë
muajsh e ka punësuar edhe vajzën tjetër në ESM (ЕЛЕМ).
Denoncuesi dyshon se personi i cituar ishtë i njëjti i shpallur me ID kod .................. dhe
kjo duhet të vërtetohet me sjelljen e vendimit përfundimtarë për zgjedhjen e kandidatëve me
lëndën e shpallur për punësim, të cilën duhet ta sjell Drejtori i Agjensisë për .................. .............,
për atë është e dyshimt si kanë mundur mediumet të vihen në dijeni se cilët kandidatë janë të
zgjedhur para se të jetë sjellur vendimi përfundimtarë, nëse ata janë në të drejtë atëher do të
ishte vërtetuar dyshimi për egzistimë të gjendjes për konflikte të interesit – nepotizëm në
procedurën e punësimit. Denoncuesi kërkon nga KSHPK ti vërtetoj këto akuza për nepotizëm dhe
nëse të njëjtat vërtetohen të kërkojnë nga Agjensioni për administratë respektivisht nga
Agjensioni ............... ................ ta anuloj lëndën e shpallur për punësim.
Në denoncim nuk ka informacione se nga ana e parashtruesit a është depozituar ankesë
apo është ndjekur procedur për shpalljen e paraqitur për punësim.
Nga inspektimet e kryera KSHPK vihet në dieni se me datën 23.09.2019 Drejtori i
Agjensionit për fluturime civile, ka sjellur vendim për pranimin e tre kandidatëve në raport me
konkursin e shpallur për punësim, vedime të cilat janë shpallur edhe në faqen e internetit të
numër ................. per datës 23.09.2019 me te cilën për pozicionin e punës Bashpunëtorë i lartë
për .............. .................... ishte zgjedhur kandidati .......................
Duke patur parasyshë gjithë atë më lartë KSHPK konstatonë gjendjen faktike për rastin e
lëndës konkrete sikur në vijim:
-Në lëndën e denoncuar bëhet fjalë për dy lloje të akuzave edhe atë :
1) Akuza për paknaqësi nga sistemi i aplikimit pranë Agjensionit për administratë në RMV;
në lidhje me lëshimet në procedurën gjatë krijimit të profilit për aplikim dhe në procedurën për
selektimin e kandidatëve për punësim e kryer nga ana e Komisionit për seleksionim për punësim
në bazë zë shpalljes për punësim të formuar nga Agjensioni.
Në lidhje me keto akuza, parashtruesi i denoncimit këekon që të pëngohen leshimet dhe
të meren masa adekuate që të rregullohet e gjithë procedura, ai gjuthashtu kërkon nha KSHPK të
veprojë sipas denoncimit të tijë dhe ta bëjë gjithë atë që është nën kompetencat e sajë, që ai të
jet i përfshirë në lëndën e shpallur për punësim dhe të jetë pjesë e fazave tjera për zgjedhjen e
kandidatëve në pozicionin për të cilin ka aplikuar apo të anlulohet i gjithë konkursi , dhe në
konkursin e ardhëshëm të gjitha kushtet e nevojshme të parashikohen konkretisht dhe qartë që
kandidatët të cikët i plotësojnë kushtet mos të kycen në konkursë për shkakë të pa përmenduar
në konkurs,
Në raportë me këto akuza KSHPK konstatonë se në rastin konkret bëhet fjalë për akuza të
cilat nuk janë nën kompetencat e sajë për veprim, respektivishtë për pyetje të cilat lidhen me me
marëdhënien e punësimit respektivisht me sbatimin e procedurës së punësimit të nënpunësve në
administratë, problematikë e cila është e rregulluar me dispozitat e Ligjit për nënpunës
administrativë, dhe për qka është parashkruar dhe sjellur akte nënligjorë dispozita dhe rregulla
si udhëzim ( Udhëzim për krijimin e profilt dhe udhëzime për dhënien e provimit për nënpunës
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administativë), për përcaktimin dhe zbatimin e procedurave të seleksionimin e kandidatëve të
paraqitur për punësim. Gjithashtu në Ligjin e përmnedur janë të paraparë, mjetet juridike për
kandidatët e paknaqur .Neni 45.
Kundër vendimit n kandidati i pakënaqur ka të drejtë në afat prej tetë ditësh të paraqesë
ankesë te Agjencia, përkatësisht organi kompetent në pajtim me këtë ligj
2) Akuzat për dyshim se egzistonë konfliktë interesi- nepotizëm në rastin e punësimit të
një kandidati në shpalljen publike për punësim ne Agjensionin për ................ ...................
konkretishtë, në rastin e punësimit të personit ..........................., vajza e ish antarit të Këshillit
drejtues të Agjensionit për ................... ..................... ...................... person i cili ishte i pranuar me
marveshjes qysh prej kohës kur babai i saj ishte antarë i Këshillit Drejtues të Agjensionit, për të
cilën me datë 23.09.2019 ishte sjellur Vendim për zgjedhjen e kandidatit për punësim në vendin
e punës Bashkëpunëtor i lartë për ......................në repartin e ................... në Sektorin për
..................
....................... ........................ Parashtruesi i denoncimit kërkon nga KSHPK ti
vërtetoj këto dyshime për nepotizëm dhe nëse të njëjtat vërtetohen të këkoj prej Agjensionit për
administratë respektivisht Agjensionit për ......................... ta anuloj lëndën e shpalljes publike për
punësim.
Në raportë me keto akuza të pretenduara në këtë lëndë, është vepruar nga ana e KSHPKsë në Repartin për parandalimin e konflikteve të interesave në lëndën me nr. 09-911 të vitit 2019
e cila është krijuar në bazë të një denoncimi anonim 09-911/1 nga data 01.03.2019 e parashtruar
me posht elektronike , me akuza se personi zyrtarë ....................... antarë i Këshillit Drejtues në
Agjensionin për........................... ...................... ka patur ndikim për punësimin e personit të afërt
(vajzës) ...................... ................... në Agjensionin për .......................... ..................... në bazë të
një kontrate në vepër. Gjatë veprimit të tijë kompetentë në lëndën e përmendur, KSHPK ka
kërkuar dokumentacion për rastin dhe në vazhdimin e senacës së 30-të nga data 18.05.2020 se
,,Në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të
interesave KSHPK nuk ka mundësi ligjore për të ndërmarrur masa për verpim të mëtutjeshëm në
lëndën me nr. 09-911/1 nga data 01.03.2019, përshkakë se punësimi në Agjensionin për ----------------------i personit ............................,vajza e personit zyrtarë .......................antarë i Këshillit
Drejtues pran Agjesnionit për .............................. ishte e i reliazuar në përputhshmëri me Ligjin
për punësime të përkohëshme, me cka KSHPK e ndërpret veprimin e sajë,,.

Në bazë të të gjendjes së vërtetuar faktike KSHPK, konstaton se në rastin
konkret bëhet fjalë për akuza të parashtruara të cilat nuk janë në kompetencat e sajë
për të vepruar, respektivisht për pyetjet të cilat lidhen me krijimin e vendit të punës
gjegjësishtë realizimin e procedurave të punësimit të nënpunësve administrativë ,
problematikë e cla është e rregulluar me Ligjë të caktuar për nënpunës administrativë
, njëherit në lidhje me akuzat për dyshimë se egzistonë konfliktë interesit tani më është
vepruar nga Reparti për parandalimin e konfliktit të interesave pran KSHPK dhe është
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sjellur Vendim nga verpimi kompetent i KSHPK –së me të cilin procedura për lëndën
është pezulluar. Duke patur parasyshë atë që është deklaruar , KSHPK vlersonë se nuk
ka elemente për verpim kompetentë të sajë në rastin e lëndës, denoncimi i parashtruar
refuzohet, lënda të mbyllet dhe të arkovohet.
Duke patur parasyshë atë që është përmendur më lartë, Komisioni Shtetërorë për
parandalimin e korrupsionit vendose në bazë të dispozitave të këtij vendimi.
E vesndosur me datën 11 dhjetorë të vitit 2020 me nr. 12 - 4053 / 3
E parashtruar deri tek : Arkiva
Me përfundim të KSHPK,
Punoi: J.C këshilltarë
Miratoi: G.T., anëtar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kyetar: Biljana Ivanovska
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