REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi 7 dhe neni 76 paragrafi 2 alinea 2 nga Ligjit për
parandalim të korrupsionit dhe konflikt të interesit (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë ,,numër 12 / 2019) nenit 40 dhe 41 të Rregullores për punë të Komisionit
shtetërorë për parandalimin e korrupsionit, duke vepruar sipas një denoncimi anonim,
KSHPK në seancën e 41-të e mbajtur me datë 11 nëntorë të vitit 2020, Komisioni
Shtetëror për parandalimin e korrupsionit sjellë vijim
VENDIM
NDERPRITET procedura për konfirmimin e konflikteve të interesit kundër
personit--------------- drejtorë i NPSHK në ----------përshkakë së nuk janë vërtetuar
pretendimet e paraqitura në denoncim për konflikte të interesit.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve
të interesit, Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka elemente për
veprim të mëtutjeshëm në lëndë me nr. 09-4264/1 nga data 13.09.2019 .
Është udhëhqeur procedur për shkelje kundër personit -------------- drejtorë në
NPSHK---------, ngase në afatin e paraparë ligjorë në pajtueshmeri më nenin 56 paragrafi
2 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve të interesit, pas punësimit të
antarit nga familja e tijë (vajzën) në organin e vetqeverisjes lokale nuk e ka njoftuar
KSHPK-në.
Procedura për lëndën me numër 09-4264/1 nga data 13.09.2019 NDËRPRITET.
Pasë përfundimit të procedurës për shkelje lënda të mbyllet dhe të arkivoh.

Sqarim
Lënda me numër 09-4264/1 e datës 13.09.2019 e formuar në bazë të një paraqitje
anonime në të cilën parashtruesi deklaron se personi .................... drejtorë në NPSHK
.................e ka shfrytëzuar pozitën e tijë dhe e ka punësuar vajzën ë tijë ..................... në
Komunën ...................... Gjithashtu në denoncim është përmendur se drejtori i
NPSHK..............është i zgjedhur nga ana e Kryetarit të Komunës së ............... dhe vajza
e të njëjtit është punësuar nga kryetari i Komunës së....................
Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve të interesit me qëllim
që ta vërtetojë gjendjen faktike dhe t’i vërtetoj akuzat e sjellura në denoncim, nga Komuna
e .............ka parashtruar kërkes për që të siguroj të dhëna për procedurën e tërsishme
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për realizimin e konkursit për punësimin e personit ................... dhe informacione shtesë
për personin në fjalë deri sa ishte i punësuar apo i angazhuar në pozicionë tjetër në
Komunën e .................. Në afatin e paraparë ligjorë Komuna e ................i ka dërguar të
dhënat e kërkuara, në bazë të të cilave KSHPK vërtetonë gjendjen si në vijim:
Në bazë të Ligjit për marëdhënie pune dhe Ligjit për agjensione private për
punësim, Punëdhënsi Agjensioni për punësime të përkohëshme ESI – PUNËSIM I
PËRKOHËSHM SHKUP dhe përsoni ......................dhe vendi i punës Bashkëpunëtorë
për furnizime publike , reparti për furnizime publike dhe administratë me pronën dhe
komuna, Sektori për pyetje finansiare , në në anën tjetër (punëtori) me datën 31.05.2019
kanë bërë Marrëveshje për punësim me nr. 0402-2251 për periudhë kohore prej tre
muajve, duke filluar nga data 01.06.2019 deri më 31.08.2019. Punëtori.............. në
përputhje me këtë marëveshje është punësur në Komunën e ...........në vendin e punës
Bashkëpunëtorë për furnizime publike dhe administrim me pronat dhe komunën.
Në bazë të Ligjit për marëdhënie pune dhe Ligjit për agjensione private për
punësim, Punëdhënsi Agjensioni për punësime të përkohëshme ESI – PUNËSIM I
PËRKOHËSHM SHKUP dhe përsoni ......................dhe vendi i punës Bashkëpunëtorë
për furnizime publike , reparti për furnizime publike dhe administrimin e pronave dhe
komunës, Sektori për pyetje finansiare , në në anën tjetër (punëtori) me datën 01.11.2019
, kanë bërë Marrëveshje për punësim me nr. 0402-4248 për periudhë kohore prej një
viti, duke filluar nga data 01.11.2019 deri më 31.10.2020. Punëtori.............. në përputhje
me këtë marëveshje është punësur në Komunën e ...........në vendin e punës
Bashkëpunëtorë për furnizime publike dhe administrim me pronat dhe komunën.
Nga ana e Komunës së Dellcevës është paraqitur kërkes për shpallje e konkursit
publikë për punësim të dy personave nr.04-2114/1 me datë 12.11.2019. Njëri prej
vendeve të punës bashkpuntorë më i ri për veprimtari publike, në të cilin është punësuar
personi .................. Punësimi është në pajtueshmëri me Ligjin për nënpunës
administrativë, nëpërmjet Agjensionit për administratorë. Komisioni i formuar për
seleksionimin të kandidatëve për punësim sipas Shpalljes publike, është realizuar provim
për nënpunës administrativ, është kryer kontrollimi për besueshmërin e deshmive dhe
intervista për nënpunës administrativë.
Shihet na procesverbali për realizimin i kontrollit të besueshmërisë së fakteve dhe
intervistës për nënpunës administrativë me nr. 10-2043/6 nga data 21.12.2019, në raport
me vendin e punës Bashkpunëtorë më i ri për punë administrative sipas rregullores janë
ftuar tre kandidat, nga të cilët vetëm njëri prej kandidatëve me suksesë e ka kaluar
kontrolin e besueshmërisë së fakteve. Dy kandidatët e tjerë nuk janë paraqitur në terminin
e paraparë për kontrollimin e besueshmërisë së deshmive.
Agjensioni për administratë disponon Propozim per punësimin e kandidatëve sipas
Shpallje publike 316/2019 me nr. 10-2043/7 dhe në vendin e punës Bashkëpunëtorë më
i ri për veprimtari publike propozojnë ................., për qka Kryetari i Komunës së ...........
merrë vendim për zgjedhjen e kandidatëve në shpallje publike me nr. 04-2114/7 të datës
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23.12.2019 me të cilën kryhet zgjedhja e kandidatit ..................për vendin e punës të
përmendur me lartë .
KSHPK gjithashtu drejtohet deri tek Agjensioni për administratë në raport me
dërgimin e kopjes nga njoftimi (dërguar me mail, sms dhe forma tjera) e dërguar deri tek
kandidatët për vednin e punës së përmendur më lartë me kodin identifikues :71D35D4,
A504A0C dhe 24050CA, që të prezantojnë në hapsirat e Agjensionit për administratë me
qëllim realizimin e procedurave për besueshmëri të deshmive dhe intervistës.
KSHPK ishte e njoftuar nga ana e Agjensionit për administratë se kandidatët ishin
të njoftuar në këtë mënyrë si në vijim: në faqen e internetit te Agjensionit për administratë
është shpallur lista e Rangimit na faza e 2 e mbajtur – provim për nënpunës
administrativë dhe informata për ditën dhe orën për mbajtjen e fazës së tretë për
seleksionim për të cilën është përgaditur Procesverbalë për realizimin e provimit për
nenpunës administrativë, si dhe përmes një njoftimit të vecant të dërguar deri tek
kandidatët nëpërmes emailave të tyrë, njoftime në profilet e tyre dhe dërgimin e SMS
porosive. Të bashkangjiturа janë të dërguara edhe deshmit se të gjithë kandidatët me
rregull janë ftuar për ta paraqitur dokumentacionin në konkurs publikë.
Nga ana tjetër, pas kontrollimit të evidencave të saja , KSHPK vërteton se përsoni
zyrtarë .....................nuk ka të dërguar njoftim tek KSHPK për punësimin e antarit të
familjes së tijë (vajzës) në organin e vetqeverisjes lokale në pajtueshmëri me nenin 56
paragrafi 2 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliketeve të interesit, KSHPK
dri tek ai ka dërguar urdhër pagese për shkelje me nr. 09-1744/6 me datë 12.11.2020.
....................ka dërguar kopje nga fletpagesa PP50 për kryerjen e pagesës nga dënimi i
shqiptuar me datën 19.11.2020 respektivisht në afatin e paraparë ligjorë.
Duke patur parasyshë atë që është përmendur më lartë, Komisioni Shtetërorë për
parandalimin e korrupsionit vendose në bazë të dispozitave të këtij vendimi.

Me përfundim të KSHPK,
Punoi; K.Z këshilltarë
Miratoi : G.T.antar i KSHPK
KOMISIONI SHTETËRORË PËR
PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska

Адреса: ул. Даме Груев бр.1, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Dame Gruev nr.1, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut
email: contact@dksk.org.mk
тел/tel: +389 2 3248 930
https://www.dksk.mk

3

