REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafit_ dhe nenit 23 paragrafit 1 nga Ligji për parandalim të
korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër
12/2019) dhe nenit 40 dhe 41 nga Rregullorja për punë e komisionit shtetëror për parandalim
të korrupsionit, duke vepruar pas denoncimit anonim, Komisioni shtetëror për parandalim
të korrupsionit (KSHPK) në vazhdimin e seancës së 45-të të mbajtur me datë 29.12.2020
morri
VENDIM
Procedura për lëndën 12-1976 nga viti 2020 e formuar pas denoncimit nr. 12-1976/1
me datë 12.05.2020, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit
nga parashtrues i panjohur, si dhe kah kjo lëndët e bashkangjitur lënda me nr. 12-2091 nga
viti 2020 dhe lënda me nr.12-2841 nga viti 2020, NDËRPRITET.
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 për lëndën 12-1976 të vitit 2020 dhe kah kjo lëndët e bashkangjitura me nr.
12-2091 të vitit 2020 dhe nr. 2841 të vitit 2020, në rastin e lëndës është vepruar nga ana e të
gjitha organeve kompetente deri tek të cilët KSHPK u drejtua dhe të njëjtit kan ndërmarrë
aktivitete dhe masa të cilat janë në kompetencat e tyre ligjore, në lidhje me rastin para organit
tjetër kompetent, Prokuroria themelore publike - Shkup, gjatë rrjedhës së procedurës për dy
kallëzime penale të parashtruara në lidhje me Agjensionin nacional për .......... ...............
............ dhe .........., dhe gjithashtu personi kundër të cilit janë parashtruar denoncimet deri
tek KSHPK, vetëmse është i shkarkuar nga funksioni i drejtorit me Vendim për shkarkim të
drejtorit të Agjensionit nacional për ......... .................. ................... dhe .............. i cili është
miratura nga ana e Bordit drejtues të Agjensionit nacional për ............... ...............
................... dhe ..........
Lënda me numër 12-1976 nga viti 2020 dhe kah ajo lëndët e bashkangjitura me nr.
12-2091 nga viti 2020 dhe nr. 12-2841 nga viti 2020, të mbyllet dhe të arkivohet.
Vendimi i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, me sqarimin – në
formë të depersonalizuar të publikohet në web-faqen e Komisionit shtetëror, në afat prej 5
(pesë) ditë nga dita e marrjes së vendimit.
Sqarim
Lënda me numër 12-1976 nga viti 2020 e formuar pas denoncimit nr. 12-1976/1 me
datë 15.05.2020, dhe kah ajo lëndët e bashkangjitura me nr. 12-1976/2 me datë 21.05.2020
dhe nr. 12-1976/3 me datë 01.06.2020, të dorëzuara deri tek Komisioni shtetëroro për
parandalim të korrupsionit nga parashtrues i pa njohur – denoncim anonim.
Në denoncim janë shprehur akuza për keqpërdorim të mjeteve nga fondet evropiane
dhe Buxheti i RMV, më saktësisht keqpërdorim të fondeve të Bashkimit Evropian nga
programa evropiane Erazmus plus, Evridika, Europas dhe Eurogajdens nga ana e drejtorit të
Agjensionit nacional .............. ............... ................. dhe ..................., .............. .................
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Lënda e denoncuar përveç deri tek KSHPK është dorëzuar edhe deri tek institucione
tjera dhe atë deri tek Ministria e punëve të brendshme dhe deri tek Drejtoria për polici
finansiare dhe gjithashtu, në lidhje me akuzat e lëndës janë informuar edhe Anëtarët e Bordit
drejtues të Agjensionit nacional si dhe institucione tjera në RMV – SGJQRMV, SÇE,
MSHIA, Delegacioni i BE në RMV, Kabineti i kryetari të Qeverisë së RMV, Kabineti i
Kryetarit të RMV, PP LSDM, PP VMRO-DPMNE, Publiku dhe mediumet.
Kah kjo lëndë është abshkangjitur edhe lënda me numër 12-2091 nga viti 2020 e
formuar pas denoncimit me nr. 12-2091/1 me datë 01.06.2020, e cila deri tek KSHPK është
dorëzuar nga ana e parashtruesit të panjohur në të cilën flitet për akuza për dyshime për punë
joligjore dhe parregullsi në punën e Agjensionit nacional për ............. .............. .................
dhe ..............., kurse në lidhje me pagesën e mjeteve finansiare për persona fizik dhe juridik
pa realizuar procedurat për furnizimi publike. Për arsyje që bëhet fjalë për dy lëndë të
formuara për denoncimit për akuza të njëjta dhe se janë plotësuar kushtet për bashkangjitje
të lëndëve, kurse përshkak të veprimit dhe vendosjes të KSHPK në procedurë të vetme në
lidhje me rastin e lëndës, KSHPK përfundoi që këto dy lëndë të bashkohen që të përgaditet
shënim zyrtar me numër 1202091/2 me datë 24.09.2020.
Kah kjo lëndë është bashkangjitur edhe lënda me numër 12-2841 nga viti 2020 e
formuar pas denoncimit me numër 12-2841/1 me datë 26.08.2020, i cili deri tek KSHPK
është dorëzuar nga ana e shoqërisë së avokatëve .............. nën emrin e Dhomës Ekonomike
për turizëm në Maqedoni, me akuza kundër Drejtori të agjensionit nacional për ..................
...................... ...................... dhe .........................., ..................... ................ dhe kundër
Agjensionit nacional për ................... ..................... .................... dhe................., përshkak se
në periudhën prej 05.10.2018 deri me 09.10.2018 ka keqpërdorur pozitën e vet dhe
autorizimin si drejtor i Agjensionit në mënyrë që ka manipuluar me procedurën për
furnizime publike, në kundërshtim me Ligjin për furnizime publike me qëllim që
marrëveshja për furnizime publike ta nënshkruan me persona paraprakisht të caktuar dhe të
afërt me të, me çka në të njëjtë kohë e ka dëmtuar të gjithë personaat e tretë të interesuar për
pjesëmarrje në procedurën për furnizime publike.
Gjatë rishikimit të rastit të lëndës, Komisioni shtetëror i merr parasyshë akuzat e
parashtruesit dhe në drejtim të caktimit të gjendjes faktike, dorëzoi kërkesë për të dhëna dhe
informacione në lidhje me akuzat e lëndës deri tek: Ministria për punë të brendshme,
Drejtoria e policisë finansiare, Ministria e arsimit dhe shkencës si themelues i Agjensionit
nacional, Inspektorati shtetëror i arsimit dhe Inspektorati shtetëror i punës. Pas kërkesës së
KSHPK janë dorëzuar lajmërimet nga të gjitha institucionet dhe pas rishikimit të
dokumantocionit të plotë me të cilën disponon për rastin e lëndës, nga ana e KSHPK është
caktuar kjo gjendje faktike vijuese:
-

Me datë 26.06.2020, është dorëzuar përgjigje nga Ministria e arsimit dhe shkencës –
Sektori për BE me të cilin informohet se nga ana e ministries si Autoritet naciona mbi
Agjensionin nacional për ………….. …………….. …………. dhe ………….. vetëmse
është vepruar dhe gjatë veprimit me kompetencat veta është konstatuar dëmë materialfinansiar, me çka janë inicuar procedura të brendshme, si dhe është ngritur kallëzim
penal deri tek Prokuroria themelore publike, kurse rasti edhe nga ana e Autoritetin
nacional nga ana e Bordit drejtues është denoncuar në Drejtorinë për polici finansiare.
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Në lidhje me gjendjen e konstatuar, MASH informon se gjendjen e dikutueshme (të
dyshmët) do ta thekson në Raportin e tetorit për këtë vit te MASH, si Autoritet nacional, çdo
vit e ka dorëzuar deri tek Komisioni evropian. Në ndërkohë, MASH me datë 02.06.2020
dërgoi shkresë edhe deri tek institucioni tjetër kompetent për denooncim të mashtimit gjatë
shfrytëzimit të mjeteve evropiane AFKOS – Njësia për kordinim në luftë kundër mashtrimit
në mjetet e BE pran Ministrisë për finansa.
-

-

-

MPB – agjensioni për siguri publike, me datë 29.06.2020 ka informuar KSHPK se
Sektori për krim ekonomik dhe korrupsion pran MBP në përputhje me rrethin e
kompetencave të veta veproi për lëndës e formuar pas denoncimit anonim dhe pas
ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve lënda është dorëzuar në kompetenca të Njësisë
për shtypje të kimit të organizuar dhe serioz pran MPB.
Drejtoria e policisë finansiare, deri tek KSHPK dorëzoi lajmërim me datë 29.06.2020 se
deri tek Drejtoria janë dorëzuar disa denoncime me akuza për dyshime për keqpërdorim
të mjeteve në Agjensionin nacional të lëndës dhe pas inspektimit dhe analizës së
dokumentacionit të plotë nga ana Drejtorisë për polici finansiare do të dorëzohet
kallëzim përkatës deri tek prokuroria publike kompetente.
Inspektorati shtetëror i punës, e lajmëroi KSHPK se me datë 24.07.2020 nga ana e tyre
është bërë inspektim i jashtëzakonshëm në Agjensionin nacional për .............. ..............
................ dhe .............. dhe për gjendjen e konstatuar është bërë procesverbal. Në
inspektimin është konstatuar se: Në agjension janë kontraktuar gjithej 107 marrëveshje
me persona për kyrerje të aktiviteteve të projektuara pa shpallje dhe me shpallje publike,
me persona si evaluator, asistet projektues, trajnues nga baza e Agjensionit, si dhe
ekspertë të jashtëm; Sipas nenit 20 paragrafi 1 nga Ligji për themelim të Agjensionit
nacional, drejtori i Agjensionit nacional formon trup këshillues dhe angazhon
bashkëpuntor të jashtëm nëpërmjet konkursit publik; gjatë inspektimit nuk janë
prezantuar konkurse publike për angazhim të bashkëpunëtorëve të jashtëm.

Nga procedura e realizuar për caktim të gjendje faktike, KSHPK konstatoi se në
lidhje me rastin e lëndës është vepruar nga ana e organeve kompetente, është bërë inspektim
në punën e Agjensionit nacional dhe është konstatuar gjendja, me çka nga ana e tyre është
filluar procedura deri tek institucionet kompetente.
-

-

-

Në interes të sqarimit të plotë të rastit nga institucionet kompetente KSHPK me datë
25.09.2020 përsëri me datë 25.09.2020 u drejtuar deri tek PTHP a ka filluar dhe si është
vepruar deri tek ato kallëzimi penali arritur nga ana e MASH; MASH përsëri informon
në lidhje me procedurat e filluara nga ana e tyre si dhe për kopjet e kallëzimit penal e
cila me iniciativë deri tek PTHP dhe deri tek Drejtori e policisë finansiare vallë, pas
dorëzimit të lajmërimit deri tek KSHPK me datë 29.06.2020, a është dorëzuar kallëzim
deri tek PTHP.
Me datë 06.10.2020 është realizuar takimi në KSHPK me .............. ............. për sqarim
më të hollësishëm dhe informim shtesë për procedurën për rastin pran KSHPK, dhe jo
për kërkim falje siç është prezantuar në publik .................. në emisionin ................. e
TV21.
Me datë 07.10.2020, deri tek KSHPK, me kërkesë për informacione dhe të dhëna u
drejtua Prokuroria themelore publike për hetim të krimit të organizuar dhe korrupsionit,
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-

-

-

deri tek ato kërkesa e dorëzuar nga MPB Sektori për hetim kriminalistik Njësia për
korrupsion në lidhje me keqpërdorimin e mjeteve të fondeve evropiane – ashtu shënon
në kërkesën e dorëzuar deri tek KSHPK. Me datë 09.10.2020 nga ana e KSHPK është
vepruar pas kërkesës dhe deri tek Prokuroria themelore publike për hetim të krimit të
organizuar dhe korrupsionit dhe janë dorëzuar të dhënat dhe informacionet e kërkuara
me të cilat disponon KSHPK.
Me datë 13.10.2020 nga ana e Prokurorisë themelore publike – Shkup, deri tek KSHPK
është dorëzuar lajmërim në lidhje me kërkesën e KSHPK me datë 25.09.2020 me
informacionet se pran kësaj prokurorie në rrjedhë është procedura për dy kallëzime
penale të parashtruara në lidhje me Agjensionin nacional dhe atë: me datë 28.05.2020
Agjensioni nacional parashtroi kallëzim penal kundër të punësuari në agjension me
akuza se nga arka janë tërhequr të holla dhe janë dhënë pa të drejtë ligjore asistentit të
projektit; dhe me datë 26.08.2020 Dhoma ekonomike për turizëm në Maqedoni e
përfaqësuar nga avokati i autorizuar parashtroi kallëzim penal kundër ........... .............
me akuza për keqpërdorim të autorizimeve zyrtare në lidhje me realizimin e procedurës
për konkurs publik për dhënje të kontratës për furnzime publike.
Drejtoria për polici finansiare, deri tek KSHP dorëzoi lajmërim dhe me datë 28.10.2020
me të cilën lajmëron, se në lidhje me kërkesën e KSHPK për të dhëna dhe informacione
shtesë se në cilën fazë gjendet procedura, e filluar nga Drejtoria për polici finansiare, në
lidhje me denoncimin e dorëzuar për ekzistimin e dyshimit për kryerje të veprës penale
keqpërdorim të mjeteve nga fondet evropiane dhe Buxheti i Republikës së Maqedonisë
së Veriut, nëpërmjet Agjensionit nacional për ............... ............. ............... dhe ..............,
se në përputhje me nenin 12 paragrafi 19 nga Ligji për polici finansiare (Gazeta Zyrtare
e RM nr. 12/14, 43/14, 33/15, 27/16, 83/18 dhe 198/18) nga ana e Drejtorisë për polici
finansiare janë ndërmarrë masa parahulumtuese dhe masa tjera përshkak të ekzistimit të
dyshimeve për kryerje të veprave penale nga kompetencat e veta, që mund të
shfrytëzohen për udhëheqeje pa pengesë të procedurës penale dhe për të njëjtën në bazë
të nenit 280 nga Ligji pët procedurë penale nga ana e Drejtorisë për polici finansiare do
të lajmërohen prokurori publik kompetent dhe do të dorëzohet kallëzim adekuat, dhe pas
të cilës edhe KSHPK do të jetë me kohë i informuar.
Me kërkesë të KSHPK dorëzuar nëpërmjet postët elektronike, nga ana Agjensionit
nacional për ................ .................. ............. dhe .............. me datë 15.12.2020 deri tek
KSHPK është dorëzuar Vendim për shkarkim të drejtorit të Agjensionit nacional për
............... ................. ................. dhe .............., ............ .............. miratuar nga ana e
Bordit drejtues së Agjensionit nacional për ............. .............. ............ dhe ................... i
cili është miratuar në seancën e mbajtur me datë 30.12.2020, dhe me të cilën personit të
përmendur i ndëpriett mandat i drejtorit të Agjensionit nacional për ............. ..................
.................. dhe .............. me datë 31.12.2020, përshkak të vërtetimit të parregullsive
serioze të kryera në punën e tij materialo-finansiare, me çka i është shkaktuar dëmë
Agjensionit nacional ë përputhje me nenin 17 paragrafi 1 alinea 2 nga Ligji për themelim
të Agjensionit nacional për .................. .................... ..................... dhe .....................
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Duke pasë parasyshë gjendjen faktike të caktuar dhe të asaj të sipërshënuar, KSHPK
përfundoi se në rastin e lëndës kanë vepruar organe tjera kompetente deri tek të cilën KSHPK
është drejtuar dhe të njëjtën kanë ndërmarrë aktivitete dhe masa të cilat janë në komeptenca
të veta ligjore. Në lidhje me rastin para organi tjetër kompetent – Prokuroria themelore
publike – Shkup, në rrjedhë është procedura për dy kallëzime penale të parashtruar anga
Agjensioni nacional për .............. ................ .................. dhe .................., dhe gjithashtu
personi .............. ................, kundër të cilit është parashtruar denoncimi deri tek KSHPK
vetëmse është shkarkuar nga funksioni i drejtorit me Vendim për shkarkim të drejtorit të
Agjensionit nacional për ................... ..................... .................. dhe .............. Duke pasë
parasyshë këtë përfundim, KSHPK vlerëson se nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm
në rastin e lëndës, procedura për lëndën të ndërpritet dhe lënda të mbyllet dhe të arkivohet.
Duke marrë parasyshë të theksuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim
të korrupsionit vendosi si në dispozitë të këtij vendimi.
Është vendosur me datë 29 dhjetor të viti 2020, me numër 12-1976/26

Dorëzuar deri tek: Arkiva
Pas përfundimit të KSHPK
Punoi: J. C., Këshilltarë
Miratoi: N. B., Anëtar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËRORË PËR
PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska
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