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Në bazë të nenit 22 paragrafit 7 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 neni 40 dhe 41 nga Rregullorja për punë e Komisioni shtetëror për parandalim 

të korrupsionit (KSHPK), Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit duke vepruar pas 

denoncimit për akuza për ekzistim të konfliktit të interesit nga parashtrues i panjohur, në 

vazhdimin e seancës së 46-të të mbajtur me datë 12.02.2021 morri 

 

VENDIM 

 

NDËRPRITET procedura për vërtetimin e konfliktit të interesave në procedurën e 

punësimit në NP ......................... dhe punën joligjore të drejtorit të NP ................................ dhe 

udhëheqësit të kësaj filiale, sepse akuzat në denoncim nuk janë vërtetuar 

Lënda me numër 09-5550/1 me datë 10.12.2019 të mbyllet dhe të arkivohet. 

Sqarim 

Lënda me numër 09-5550/1 me datë 10.127.2019 është formuar në bazë të denoncimit 

nga parashtrues i panjohur dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të 

korrupsionit, me akuza për nepotizëm dhe parregullësi në procedurën për punësim në NP 

..................... ................... dhe punë joligjore të drejtorit të NP .......................... dhe udhëheqësit 

të kësaj filiale. 

Parashtruesi në denoncim thekson se në NP ....................... nga viti 2018 në kohë të 

caktuar me kontratë në vepër si inxhenjer është punësuar personi .................... ......................, i 

biri i ............................ i punësuar në vendin e punës jurist në këtë filialë. 

Personat udhëheqës Drejtori i NP dhe udhëheqësi i filialës këtij persoi i lejuan orar të 

shkrurtuar të punës, gjegjësisht gjysma e orarit të punës, kurse kohën tjetër të orarit e kalon në 

ndërmarrjen me të cilën NP ................................... realizon marrëdhënje afariste. 

Në afatin e caktuar me ligj .......................... i dorëzoi informacionet e kërkuara dhe e 

informoi Komisionin shtetëror se: 

- Me datë 16.04.2028 nga ana e NP …………….. është shpallur konkurs për punësim 

në kohë të pacaktuar për nevojat e më tepër filialave dhe për më tepër vende të 

punës, ndër të cilat edhe katër vende të punës për nevojat e ………………. me 

gjithsej 7 ekzekutor (nënpunës). Pas zbatimit të procedures nga konkursi i shpallur 

është përpiluar edhe rang lista dhe është marrë vendim për zgjedhje. 

- Bëhet fjalë për referent të pavarur për shfrytëzim, …………… ………………. me 

fakultet ………… ……………… të mbaruar me më sëpaku 180 kredi të EKTS ose 

shkalla VI B, janë zgjedhur dy ekzekutorë, dhe ashtu siç theksohet në përgjigjen 

janë paraqitur pikërisht dy kandidatë të cilët i kanë plotësuar kushtet, ashtu që vetëm 

ato dy kandidatë janë pranuar dhe me ato dy me datë 30.07.2018 është kontraktuar 

marrëveshje pune me kohë të pacaktuar. Njëri nga ato e ……………… si shtojcë 
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është dorëzuar edhe Diplomë për arsimin e mbaruar për inzhenjer në Fakultetin e  

……………. në Shkup me datë 07.10.2010. Para se të punësohet në NP 

…………… në vitin 2012 ka punuar në ndërmarrje private. 

- Në lidhje me akuzat se në …………….. ka punuar me orar të përgjysmuar dhe pjesa 

tjetër në ndërmarrjen tjetër, në përgjigjen e NP ……………… thuhet se përshkak 

të aparatit që është jashtfunksionit i cili regjistron evidencën elektronike ajo bëhet 

me evidence në fletore dhe në shtocë janë dorëzuar kopje nga fletorja ku është i 

evidentuar personi …………., për hyrje – dalje dhe dalje për punë në teren. 

- Personi ……………. në NP ………… është punësuar në vitin 1982 dhe pas 

miratimit të Ligjit për punësim në sektorin publik dhe Ligjit për nënpunës 

administrative ka fituar statusin e nënpunësit admnistrativ dhe është sistematizuar 

në vendin e punës Bashkëpuntor për …………….. dhe çështje të përgjithshme në 

përputhje me Rregulloren për sistematizim në vendeve të punës në NP ………….. 

– Shkup me datë 09.09.2015. 

Pas rshikimit të sërishëm në përmbajtjen e denoncimit, si dhe të informacioneve të 

dorëzuara derit tek Komisioni shtetëror në bazë të Kërkesës së dorëzuar për dorëzim të të 

dhënave dhe informacioneve, Komisioni shtetëror prë parandalim të korrupsioni konstaton se 

nuk janë vërtetuar akuzat për punësim të personit të përmendur në kohë të caktuar gjegjësisht 

me konttratën në vepër dhe se ka punuar me orar të përgjysmuar, sepse punësimi është bërë me 

shpallje në konkurs, për çka Komisioni shtetëror nuk ka elemente për veprim kompetent të 

mëtutjeshëm të vepron. 

Duke pas parasysh të theksuarën më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të 

korrupsionit vendosi sipas dispozitave të këtoj vendimit. 

Pas përfundimit të KSHPK 

Përpunoi: B. Xh., këshilltarë 

Miratoi: N. B., anëtar i KSHPK 

KOMISIONI SHTETËROR PËR 

PARANDALIM TË KORRUPSIONIT 

Kryetarë: Biljana Ivanovska
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