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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019) dhe nenit 40 paragrafi 3 të Rregullores së punës
së Komisionit Shtetëror, KSHPK, në seancën e 50-të, të mbajtur më datë 23.07.2021 morri
VENDIM
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave,
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nuk ka elemente për veprimin e tij të mëtejshëm në
lëndën me numër 09-3360/1 të datës 201.03.2020, procedura për lëndën NDËRPRITET.

Lënda me numër 09 –3360/1 të datës 29.09.2020 të mbyllet dhe të arkivohet .

Arsyetim

Lënda me numër 09-3360 / 1 e datës 29.09.2020 u formua në bazë të denoncimit nga
parashtrues i panjohur me pohime për konflikt interesi në disa raste, si më poshtë:
1. Pohimet kundër --------------------- -------------------------------------- i cili dyshohet se ndikoi që kushëriri i
tij të bëhet inspektor në----------.
Kështu, nuk potencohet se përçfar kushëriri bëhet fjalë me çka nuk mund të përcaktohet nëse
bëhet fjalë për person të afërt sipas definicionit në Ligjin për Parandalimin e Korrupsionit dhe
Konfliktit të Interesave, si dhe për çfarë lloj ndikimi bëhet fjalë.
2. Pohimet kundër ---------------------- se ndikoi që shoku i tij i ngushtë të bëhet drejtues në -------------------------.
Në këtë rast, nuk bëhet fjalë për person të afërt.
3. Pohimet kundër Këshilltarit Shtetëror në MPB ------------------se me qëllim se ndikoi xhaxhai i tij të
emërohet drejtues në --------------------.
Kështu, si edhe në rastin e parë nuk është theksuar lidhja familjare në mes të dyve, me qëllim që të
përcaktohet nëse ata janë persona të afërt sipas përcaktimit në Ligjin për Parandalimin e
Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit.
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Në përputhje me kompetencat e tij, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke
vepruar në raste të ngjashme sipas lëndëve të mëparshme, e gjitha i është drejtuar MPB-së, me qëllim
mbledhjen e dokumenteve, të dhënave dhe informacionit për të përcaktuar gjendjen faktike dhe për të
shqyrtuar pohimet për ekzistencën e konfliktit të interesit. Nga inspektimi i dokumentacionit, si dhe nga
informacioni i marrë nga personat përgjegjës në Ministri, janë përcaktuar kushtet e mëposhtme:
Me nenin 50 dhe nenini 51 të Ligjit për Punë të Brendshme, aktet për organizimin e MPB-së, të cilat
përfshijnë Drejtorinë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Byronë e Sigurisë Publike, përcaktohen me Dekret të
miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa akti për sistematizimin e vendeve të
punës në Ministri, i cili përfshin aktet e Byrosë dhe Drejtorisë, miratohet nga Ministri me pëlqimin e
mëparshëm nga Qeveria së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në bazë të nenit 33 të Ligjit për Punët e
Brendshme, punonjësit në Ministri kanë statusin e: zyrtarëve të autorizuar; zyrtarët administrativë, në
përputhje me Ligjin për Zyrtarët Administrativë dhe Punëtorët në përputhje me Ligjin për Marrëdhëniet e
Punës. Punësimi në MPB bëhet duke publikuar shpallje publike në përputhje me nenin 71, ndërsa për punët
që në aktin për sistemimin e vendeve të punës përcaktohen nga statusi - zyrtarë të autorizuar, si dhe për
bursistë të Ministrisë , punësimet kryhen pa shpallje në përputhje me nenin 76 të Ligjit për Punët e
Brendshme. Arsyet pse aktet për organizimin dhe sistemimin e vendeve të punës në Ministrinë e Brendshme
janë të klasifikuara, është një praktikë në MPB që të realizohen sipas nenit 76, pra pa publikuar shpallje. Ky
parim i përzgjedhjes së personave që do të angazhohen në MPB krijon hapësirë për ndikim në punësim,
gjendje nepotizmi, klientelizmi dhe kronikiteti dhe krijon rreziqe për zbatimin jokonsistent të kontrolleve
shëndetësore dhe foshnjore.
Duke pasur parasysh të theksuarën më sipër, Komisioni Shtetëror nuk është në gjendje të përcaktojë
ndikimin e mundshëm dhe nuk ka mundësi ligjore për veprime të mëtejshme dhe marrjen e masave kundër
personave të përmendur, për shkak të të cilave u vendos si në dispozitën e këtij vendimi.

KOMISIONI SHTETËROR
PËR PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT
Kryetar,
Biljana Ivanovska

Punoi: E.N, bashkëpunëtor
Miratoi: V.G, anëtar i KSHPK - së
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