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Në bazë të nenit 22 paragrafi dhe nenin 23 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit 
dhe konfliktit të interesave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019) dhe 
neneve 40 dhe 41 të Rregullores së punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit, duke vepruar në bazë të denoncimit nga parashtrues i njohur, Komisioni 
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në seancën e 50-të, vazhdimi i mbajtur me datë 
23.07.2021 morri 
 

VENDIM 
 
Procedura për lëndën me numër 12-3103 e vitit 2019, e formuar sipas denoncimit  nr. 12-
3103 / 1 të datës 12.06.2019, dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit nga parashtrues ------------------------------, NDËRPRITET. 
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të 
Interesave, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nuk ka elementë për veprime 
të mëtejshme në lëndën 12-3103 të vitit 2019, për rastin veprojnë organe të tjera kompetente.  
Lënda me numër 12 -3103 të vitit 2019 të mbyllet dhe të arkivohet. 
Deri te parashtruesi i denoncimit të dorëzohet Vendimi i Komisionit shtetërorë, me arsyetim.  
Vendimi i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, me arsyetim- në formë të 
depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e internetit të Komisionit Shtetëror brenda 5 
(pesë) ditëve nga dita e vendimmarrjes. 
 

Arsyetim 
 
Lënda me numr 12 - 3103 të vitit 2020, e formuar pas denoncimit me numër 12 - 3103 të 
datës 12.06.2019, e dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit 
(KSHPK) nga parashtrues i njohur, „---- - - ------- ---------- nga ------------. 
Në denoncimin dhe plotësimin jan nxjerr pohime për punë të paligjshme të kryetarit të 
Shoqatës së Punëtorëve me Aftësi të Kufizuara dhe për disponim të paligjshëm dhe sjellje jo 
shtëpiake me burimet financiare të të njëjtit. Parashtruesi kërkon KSHPK të hyjë në ambientet 
e Shoqatës së lëndës që gjendeshin në Komunë --------- --------- dhe të kontrollojë pohimet në 
lëndë, domethënë të trondisë punët financiare të Shoqatës, ndërsa ai të jetë i informuar për 
veprimet kompetente të KSHPK -së. 
Gjatë shqyrtimit lëndës në fjalë, KSHPK i morri parasysh pohimet e parashtruesit dhe në 
drejtim për të  përcaktuar situatën faktike, dorëzoi kërkesë deri te organet tjera kompetente  
për dorëzimin e të dhënave, informatave dhe dokumentacionin në lidhje me pohimet në lënd 
për veprimin e tyre kompetent. Pas kërkesës së KSHPK-së, të dhënat dhe informacionet e 
kërkuara u dorëzuan dhe pas shqyrtimit të dokumentacionit të përgjithshëm që disponon për 
lëndën në fjalë, KSHPK përcaktoi situatën e mëposhtme faktike: 
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-Në rastin konkret, bëhet fjalë për pretendime për punë të paligjshme të kryetarit të Shoqatës 
së Personave me Aftësi të Kufizuara në Punë, personit ---------- ----------, në lidhje me shkeljen 
të dispozitave të rregullores së Shoqatës në lidhje me të drejtat e anëtarëve dhe në zgjedhjen 
e kryetarëve në degët e kësaj Shoqate, si dhe për disponimin e paligjshëm dhe sjelljen jo-
shtëpiake me mjetet financiare të së njëjtës. (shpenzimet e reprezentacionit, blerja e hapsirës 
pa vendim për të, dhënia e kuponëve për ndihmë në para për njerëzit e tyre) 
- Nga ana e KSHPK -së janë kryer  kontrolle të dispozitave ligjore të përcaktuara në Ligjin për 
Organizatat e Aftësisë së Kufizuar dhe Ligjin për Shoqatat dhe Fondacionet, u konstatua si në 
vijim: 
* Mbikëqyrja mbi ligjshmërinë e punës dhe përmbushjen e dispozitave të këtyre Ligjeve, mbi 
organizatën e aftësisë së kufizuar, organizatën kombëtare të aftësisë së kufizuar dhe Këshillin 
Kombëtar të Organizatave të Aftësisë së Kufizuar kryhet nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, dhe puna financiare mbikëqyret nga Ministria e Financave dhe Ministria e Punës dhe 
Politikës Sociale dhe Revizori Shtetëror për Punë Financiare. (Neni 35 i Ligjit për Organizatat 
me Aftësi të Kufizuara) 
* Kompetenca për kryerje të kontrollit në punën e organeve të organizatave kanë: (1) Anëtarët 
e organizatës, të cilët kryejn kontroll në punën e organeve të organizatave. (2) Nëse anëtarët 
e organizatës ose anëtarët e organeve të organizatës zbulojnë parregullsi në zbatimin e 
statutit, ose në punët financiare, mund të kërkojnë heqjen e parregullsisë nga organi i 
përcaktuar me statut, dmth organi më i lartë nëse me statutin nukështë përcaktuar organ 
tjetër.   
-M datë 29 janar 2020, u mor njoftim me kërkesën e KSHPK-së për mbikëqyrjen e punës 
financiare të Shoqatës së Punëtorëve me Aftësi të Kufizuara dhe Përfituesve të Pensioneve 
të Aftësisë së Kufizuar të Komunës "-------- ---- - --- "për periudhën 2018- 2019. Në njoftimin, 
nga Ministria e Financave - Sektori për inspektimin financiar në sektorin publik dhe 
koordinimin e luftës kundër mashtrimit të fondeve të BE -së, njoftohet se lënda me të gjithë 
dokumentacionin ishte shqyrtuar dhe sipas të njëjtit  do të ndërmerren veprime në përputhje 
me Ligjin mbi Inspektimin Financiar në sektorin publik. Informohet gjithashtu se sipas nenit 10 
paragrafi 1 rreshti 1 i të njëjtit ligj, inspektimi financiar është kryer në bazë të kërkesës së 
bazuar në dëshmi, informacion ose denoncim nga personat juridikë dhe individë, dhe se 
Kryeinspektori i ka kontrolluar këto kërkesa, informacione ose raporte dhe në bazë të rrezikut 
të përcaktuar lëshoi  autorizim për të filluar një inspektim financiar. Nga inspektori në Sektorin 
për inspektimin financiar në sektorin publik dhe koordinimin e luftës kundër mashtrimit të 
fondeve të BE -së, më 27.08.2021 kërkoi nga KSHPK dokumentacionin e plotë të dëshmisë 
për lëndën në fjalë, në mënyrë që Sektori të vendosë për veprimin pas denoncimit nëse 
plotësohen kërkesat ligjore nga neni 10 paragrafi 1 rreshti 1 i Ligjit për Inspektimin Financiar 
në Sektorin Publik. 
- Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me kërkesë të KSHPK -së, informon se në përputhje 
me nenin 35 paragrafi 2 të Ligjit për Organizatat e Aftësisë së Kufizuar dhe Ligjin për 
ndryshimin e Ligjit për Organizatat e Aftësisë së Kufizuar Mbrojtja Sociale, "mbikëqyrje mbi 
ligjshmërinë e punës dhe respektimi i dispozitave të këtij ligji dhe Ligjit për Shoqatat dhe 
Fondacionet e Qytetarëve mbi Organizatën e Aftësisë së Kufizuar, Organizata Kombëtare e 
Aftësisë së Kufizuar dhe Këshilli Kombëtar i Organizatave të Aftësisë së Kufizuar inspektohen 
nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ndërsa mbikqyrjen e punës financiare e kryejnë 
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Ministria e Financave dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, dhe Revizori Shtetëror për 
Punë Financiare ".  
Në njoftim theksohet se edhe Sektori për mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e 
rregulloreve tjera ligjore  nga fusha e mbrojtjes sociale dhe fëmijëve, do të kryejë mbikëqyrje 
inspektuese në Shoqatën së punëtorëve me aftësi të kufizuara dhe përfituesve të pensionit të 
aftësisë së kufizuar të Komunës "- ---- --- --------- "për periudhën 2018-2019 dhe për të njëjtën 
do të dorëzonë Procesverbal nga mbikëqyrja e kryer me masat dhe aktivitetet e mundshme të 
ndërmarra gjatë zbatimit të të njëjtit. Sa i përket mbikëqyrjes së punës financiare, informohet 
se të njëjtin e kryen Ministria e Financave dhe Revizori Shtetëror për punë financiare. 
 - Me datë 04.06.2021, me kërkesë të KSHPK -së, nga Prokuroria Themelore Publike 
për  djekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit - Shkup, u njoftua se në këtë Prokurori  
pas marrjes së kallzimit penal ishte formuar lëndë, pas së cilës më 18.02.2021 deri te  
Ministria e Financave, Sektorit për Inspektime Financiare në Sektorin Publik ishte dorëzuar 
kërkesë tek institucioni kompetent për të dhëna dhe informacione dhe kallëzime të tjera 
penale të dorëzuara në lidhje me veprimet e paligjshme të denoncuara të Kryetarit të 
Shoqatës së Personave me Aftësi të Kufizuara në Punë - Komuna "----- --- ---------" në lidhje 
me dispozitat e Rregullores së Shoqatës për të drejtat e anëtarëve dhe në zgjedhjen e 
Kryetarëve në degët e Shoqatës si dhe në lidhje me disponimin e paligjshëm dhe sjelljen jo 
shtëpiake nga Kryetari i Shoqatës me mjetet financiare të Shoqatës. 
Më 16.03.2021 në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe 
korrupsionit - Shkup nga Ministria e Financave, Sektori për Inspektim Financiar në Sektorin 
Publik dhe Koordinimi i luftës kundër mashtrimit të fondeve të BE -së ishte dorëzuar Përgjigje 
ku thuhej se Denoncimet që u pranuan u renditën në tre kategori rreziku: Denoncime me 
rrezik të lartë, Denoncime me rezik të mesëm dhe Denoncime me rrezik të ulët, në bazë të të 
cilave përcaktohet rendi i veprimit sipas tyre, dmth Përgjigja sqaron se përparësi në veprim 
janë Denoncimet e kategorizuara me rrezik të lartë. Denoncimi ku parashtrues ishte KSHPK 
për subjektin e denoncuar Shoqata e Punëtorëve me Aftësi të Kufizuara dhe Përfituesve të 
Pensionit të Aftësisë së Kufizuar të Komunës "-------- ---------" ishte renditur si Denoncim me 
rrezik të lartë, pas të njëjtit ishin ndërmarë dhe pritej përfundimi i tyre  në tremujorin e dytë të 
vitit 2021, ndërsa pas përfundimit të inspektimeve, në përputhje me pohimet në Denoncim 
dhe për përgatitjen e Raporteve, të njëjtat  do t'i paraqiteshin Prokurorisë. Në fund, prokuroria 
njofton se pas miratimit të vendimit të prokurorit publik në lidhje me kallëzimet penale, për të 
cilat lënda me numër 12-3103 të datës 12.06.2019 të krijuar në KSHPK, ndërsa në 
Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit-Shkup 
ishte formuar lënda-----------, KSHPK do të njoftohet në kohën e duhur. 
Duke pasur parasysh situatën faktike të mësipërme, KSHPK konstaton se në lëndën  e rastitë 
pas kërkesësë së  KSHPK -së vepruar nga organe të tjera kompetente - Sektori për Inspektim 
Financiar në Sektorin Publik dhe koordinimi i luftës kundër mashtrimit të fondeve të BE -së në 
Ministrinë e Financave, Sektori për inspektim mbi zbatimin e rregulloreve ligjore dhe të tjera 
në fushën e mbrojtjes sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve në Ministrinë e Punës dhe Politikës 
Sociale ku janë formualr lëndë sipas të cilave veprohet dhe sipas të cilave procedura nuk ka 
përfunduar , si dhe në Prokurorinë Publike Themelore për ndjekjen e krimit të organizuar dhe 
korrupsionit - Shkup është i formuar lëndë pasi  kallëzimit penal t parashtruar për rastin e 
lëndës ku  procedura është në vazhdim e sipër dhe vendimi i prokurorit publik nuk është 
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marrë. Nga këtu, KSHPK vlerëson se nuk ka elementë për veprim të mëtejshëm në rastin e 
lëndës, procedura për lëndën ndërpritet ndërsa lënda të mbyllet dhe arkivohet. 
Duke pasur parasysh të theksuaren e mësipërme, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e 
Korrupsionit vendosi si në dispozitivin e këtij vendimi.  
 
 

                                                                              KOMISIONI SHTETËROR 
PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 

                                                                           Kryetar, 
                                                                           Biljana Ivanovska 

 
Dorëzuar në: Arkivin e parashtruesit 
Punoi: Ј.C. 
Miratoi: NB, anëtar i KSHPK - së 


