РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi dhe nenin 23 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe
konfliktit të interesave ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019) dhe
nenit 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 vazhduar të 50-të, të mbajtur më
datë 22.07.2021 morri:
Vendim
Denoncimi për korrupsion nr. 12-3313 / 1 të datës 10.08.2020, të dorëzuar nga
parashtruesi -------- -------------- nga --------, REFUZOHET.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të
Interesave , Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nuk ka elemente për
veprim kompetent në lëndën me numër 12-23313/1 e formuar pas denoncimit nr.12-3313
të datës 24.09.2020.
Lënda me numër 12 -3313 e vitit 2020 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 numër 12 - 3313 të vitit 2020, e formuar pas denoncimit me numër 12 - 3313 të
datës 24.09.2020, e dorëzuar në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit
(KSHPK) nga parashtrues i njohur,---- - - ------- ---------- nga ------------.
Në denoncimin e dorëzuar jan nxjerr pohime për paligjshmëri në punën e ----- --------- --------, të përfaqësuar nga ushtruesi i detyrës Drejtori --------------------, në lidhje me procedurën
disiplinore të filluar dhe për shkak të dyshimit të arsyeshëm ose dijes se është kryer ose
do të kryhet veper penale sjellje të tjera të paligjshme ose të palejueshme që cenojnë ose
rrezikojnë interesin publik, si dhe dyshimin për abuzim me Ligjin për punë arkivore për
shkak të mënyrës së regjistrimit në arkivin e theksuar të institucionit në fjalë të shkresave
që ishin dorëzuar nga ana e tyre në mënyrë elektronike dhe në formë postare, si dhe
dyshimin për zvarritjen e procedurës pas dorëzimit të parashtresës.
Gjatë shqyrtimit të lëndës së rastit, KSHPK i morri parasysh pohimet e parashtruesit dhe
vërtetoi situatën faktike në vijim:
-Parashtruesi i denoncimit është nëpunës administrativ i cili ishte punësuar në ----- -----------------, dhe në rastin konkret, bëhet fjalë për procedurë disiplinore e filluar kundër tij pas

Адреса: ул. Пресвета Богородица број 3, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Presveta Bogorodica nr.3, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut
email: contact@dksk.org.mk
тел/tel: +389 2 3248 930
https://www.dksk.mk

propozimit i cili ishte dorëzuar nga ushtruesi i detyrës drejtori i institucionit të theksuar të
dtës 30.07.2020, i cili rezultoi në pezullimin e tij nga puna dhe në të cilin nga ushtruesi i
detyrës Drejtori i institucionit ishte miratuar Aktvendim për pezullimin e nëpunësit
administrativ të datës 31.07.2020, me të cilin ishte caktuar të kryejë punë dhe detyra pune
në vendin e punës me gradë më të ulët se ai.
Sipas parashtruesit të denoncimit, bëhet fjalë për propozim disiplinor i pabazuar, me
elemente të veprës penale në drejtim të marrjes së paautorizuar të provave materiale fotografi të inicuara në kundërshtim me nenin 8 -a të Kodit Zgjedhor, si dhe për
Aktvendimin e miratuar në mënyrë të pajustifikuar për pezullimin e nëpunësit administrativ
me datë 31.07.2020, prandaj ai e dorëzon këtë Shkresë / Denoncim në KSHPK, dhe
pabazueshmërinë dhe paligjshmërinë e akteve të përmendura do ti vërtetonte dhe në
procedura të tjera dhe para organeve të tjera. Parashtruesi i denoncimit dyshon se
aktvendimi në fjalë i ishte imponuar atij sepse ai kishte paraqitur më parë tre nisma për të
filluar procedura disiplinore kundër zyrtarëve të punësuar në institucionin në fjalë, dhe ai
beson se pezullimi i tij nuk kishte efekt në procedurat. Kjo për sa i përket nismave të
deklaruara kishte bazë krejtësisht të ndryshme të inicimit, dhe jo trajtimi i tyre nga
institucioni ishte një "mbrojtje" e synuar nga përgjegjësia e zyrtarëve.
Në fund të denoncimit të dorëzuar, parashtruesi i bën thirrje KSHPK -së që të marrë
parasysh me kujdes tre nismat që ai i ka parashtruar punëdhënësit të tij dhe në përputhje
me kompetencat e tij për të detyruar punëdhënësin të veprojë në lidhje me të njëjtit.
Gjithashtu kërkon që KSHPK -ja të veprojë dhe të zbatojë Nenin 8 të Ligjit për Mbrojtjen e
Sinjalizuesve, ndaj tij si parashtrues të këtij denoncimi, dhe nëse institucioni i përmendur
penitenciar nuk vepron në lidhje me nismat e paraqitura prej tij për fillimin e procedurave
disiplinore kundër zyrtarëve të theksuar dhe të punësuar në këtë institucion, KSHPK ta
njofton Ministrinë e punëve të mbrendshme për fillimin dhe denoncimin para Prokurorisë
Publike të RMV-së për shkelje të nenit 353 të Kodit Penal, nga drejtori i institucionit në
fjalë.
Nga inspektimi i kryer në propozimin e dorëzuar për fillimin e procedurave disiplinore,
KSHPK-ja konstaton se parashtrimi i të njëjtës ishte për shkak se ishte konstatuar
keqpërdorim të pushimit mjekësor që e kishte shfrytëzuar parashtruesi, të shfrytëzuar në
përputhje me raportin për paaftësinë për punë në periudhën me datë 01-14.07 .2020, dhe
më 07.07.2020 ai e keqpërdori pushimin mjeksëor në atë mënyrë që gjatë fushatës
zgjedhore, si punonjës i institucionit në fjalë, të kryente aktivitete partiake të cilat mund të
shiheshin nga një fotografi e publikuar në rrjetin social Istagram, dhe me të cilën ai, si
punonjës bëri keqpërdorim të pushimit mjekësor. Propozimi iu dërgua atij me shkresë të
datës 30.07.2020 dhe e njëjta u pranua nga ana e tij.
Nga inspektimi i Aktvendimit të dorëzuar për pezullim, KSHPK konstaton se në arsyetimin
të njëjtit thuhet se propozimi për fillimin e procedurës disiplinore në fjalë kundër
parashtruesit është dhënë për shkak të shkeljes disiplinore e cila ishte shkelje e rëndë e
detyrës zyrtare , disiplina e punës dhe reputacioni i institucionit, në përputhje me dispozitat
e Ligjit për nëpunësit administrativ (neni 73 paragrafi 1 pika 14), për keqpërdorimin e
pushim mjekësor.
Në aktvendim ishin dhënë udhëzime juridike se kundër të njëjtit mund të deklarohet
kundërshtim brenda 8 ditëve nga marrja e të njëjtit, përmes Komisionit për vendosjen
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sipas ankesave dhe kundërshtimeve të nëpunësve administrativë në shkallën e dytë në
Agjencinë e administratës të RMV -së, Aktvendimi nga ana e parashtruesit me datë
31.07.2020.
Lidhur me pretendimet në raportin e paraqitur se propozimi për fillimin e procedures
disiplinore dhe vendimi për pezullim është inicuar / miratuar gjatë periudhës zgjedhore,
KSHPK kontrolloi faqen e internetit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, në lidhje me të
dhënat e publikuara në lidhje me zgjedhjet e parakohshme për Deputetët 15.07.2020, pas
së cilës u arrit në përfundimin se:
Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetët e Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, u miratua me datë 16.02.2020, dhe zgjedhjet duhej
të mbaheshin me datë 12.04 2020; Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për
shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme për deputetë të Republikës së Maqedonisë së
Veriut, u miratua me datë 14.06.2020, me të cilën ndrishohet data e mbajtjes së
zgjedhjeve për 15.07.2020;
Republika e Maqedonis së Veriut më 18 mars 2020 shpalli gjendjen e jashtëzakonshme
në të gjithë territorin e vendit dhe u përfundua më 22 qershor 2020; Një dekret me fuqi
ligjore për çështjet që lidhen me procesin zgjedhor u miratua nga Qeveria e Republikës së
Maqedonisë së Veriut më 21 mars 2020, me të cilën përfundojn të gjitha aktivitetet
zgjedhore për zhvillimin e zgjedhjeve dhe që ato do të vazhdojnë nga dita e ndërprerjes së
gjendjes së jashtëzakonshme; Konkluzion për ndërprerjen e të gjitha aktiviteteve
zgjedhore për zhvillimin e Zgjedhjeve të Parakohshme për deputetët e Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut, të planifikuar për 12 Prill 2020, u miratua më 22
Mars 2020; Konkluzion për përfundimin e zgjedhjeve të parakohshme për deputetët e
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 15 korrik 2020, u miratua më 25 korrik
2020.
Nga kontrollet e kryera, KSHPK arriti në përfundim se propozimi disiplinor i inicuar me
datë 30.07.2020 dhe Aktvendimi i miratuar për pezullimin e punonjësit administrativ me
datë 31.07.2020, të cilat janë subjekt i këtij raporti të paraqitur në KSHPK, nuk ishte
inicuar / miratuar gjatë zgjedhjeve të parakohshme për deputetët e Kuvendit të Republikës
së Maqedonisë, të cilat u shpallën me datë 16.02.2020 dhe përfunduan me datë
25.07.2020, por se ata ishin miratuar më 30/31.07.2020, pra pas përfundimit të procesi
zgjedhor, të cilat nuk i konfirmojnë pohimet se në procedurën e lëndës është vepruar në
kundërshtim me nenin 8-a të Kodit Zgjedhor.
Duke pasur parasysh të konstatuarën më sipër, KSHPK konstatoi se në lëndën e rastit
pohimet në lëndë nuk janë konfirmuar në lidhje me faktin se në procedurën disiplinore të
zhvilluar kundër parashtruesit të denoncimit ishte vepruar në kundërshtim me nenin 8-a të
Kodit Zgjedhor, dhe gjithashtu në lidhje me kërkesën / thirrjen e deklaruar në kërkesë me
të cilën është thirrur për të vepruar KSHPK -në, është përcaktuar se kjo është një kërkesë
për çështjet për të cilat organet e tjera kompetente janë kompetente për të vepruar dhe
për të cilat KSHPK -ja nuk ka juridiksion për të vendosur. Në të njëjtën kohë, kërkuesit iu
ofruan mjete juridike në lidhje me rastin në fjalë të cilat ai nuk i përdori dhe nga ana e tij
nuk u dorëzua kundërshtim në Komision për vendosjen mbi ankesat dhe kundërshtimet të
nëpunësve administrativë në shkallën e dytë në Agjencinë e administratës të RMV-së.
Nga situata faktike e vërtetuar kështu në lëndën e rastit, KSHPK vlerësoi se nuk ka
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elemente për veprime kompetente në këtë lëndë, denoncimi të refuzohet, ndërsa lënda të
të mbyllet dhe arkivohet.
Duke pasur parasysh të theksuarën më sipër, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e
Korrupsionit vendosi si në dispozitiv të këtij vendimi.
KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Kryetar,
Biljana Ivanovska
Dorëzuar deri:
Arkivi
Parashtruesi
Punoi: Ј.C.
Miratoi : S.P.D ,antarë i KSHPK-së
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