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1. Spoills dhe merit sistemipër rekrutimin e kuadrove

“Fituesit i takon gjahu”1- maksimë kuptimi i fjalëpërfjalshëm isë cilës 
shpjegon se si fituesi në ndonjë konflikt ka të drejtë për gjënë e konfliktit, por 
edhe në përfitim shtesë. Në këtë maksimë thirret edhe parimi i rekrutimit dhe 
i seleksionimit të kuadrove në administratën publike, i njohur si spoills sistem. 
Ky sistem zyrtarisht është shpjeguar në vitin 1832, por është aplikuar më herët, 
kur presidenti i SHBA-së Xhon Adams, ju ka lëshuar vendet në administratë 
dhe gjyqësi miqve të vet, para se të ja lëshojë vendin e tij trashëgimtarit të tij 
Tomas Xheferson. Tre dekada më vonë, presidenti Endru Xhekson kërkon falje 
për këtë praktik duke u përpjekur që ta ngrit në nivel  parimin  fundamental 
demokratik,rotacionin në shërbimin publik.2 Fundin e vet formal, spoills 
sistemi në SHBA, si parim i rekrutimit të kuadrove në administratën federale, 
e gjen në periudhën nga viti 1871 deri në vitin 1883, me miratimin e të 
ashtuquajturit Ligj të Pendëlltonit3 kur punësimi në administratën federale të 
SHBA-së bëhet në bazë të kritereve formalisht të përcaktuara për kandidatët, 
më shpesh të ndërlidhura me shkallë të caktuar të arsimimit, vitet e stazhit dhe 
ngjashëm. 

Sot, në shtetet që deklarohen si demokraci, me model republikan 
të pushtetit, dominon modeli venerian i  administratës shtetërore, ndërsa 
nëpunësit punësohen në baza meritokrate. Karakteristika më të rëndësishme 
të merit sistemit janë: 

•	 përshkrim  preciz i vendit të punës dhe të detyrave të cilat duhet ti 
kryejë nëpunësi; 

1  Тo the victor belong the spoils;
2  cit: “Shërbimi administrativ llogaritet si lloj i pronësisë, ndërsa qeveria si mjet i avancimit të 
interesave individuale, e jo si instrument i krijuar ekskluzivisht në shërbim të popullit. Korrupsioni te 
disa njerëz dhe shtrembërimi i ndjenjave dhe parimeve të drejta tek të tjerët ndikojnë mbi qeverinë, që të 
lajthit nga qëllimet e saja legjitime dhe ta shndërrojnë në makinë për përkrahje të pakicës së personave 
në dëm të shumicës. Detyrat e nëpunësve publik janë, ose mund të bëhen aq të thjeshta kështu që njerëzit 
inteligjent lehtë mund të aftësohen për kryerje të tyre; dhe unë vetë mund të besoj se më tepër humbite 
nga qëndrimi i gjatë të njerëzve në shërbimin, se sa që përfitohet me përvojën e tyre... Në një vend ku 
shërbimet publike janë të krijuara ekskluzivisht në dobi të popullit, asnjë individ nuk ka të drejtë më të 
madhe nga kush do qoftë tjetër në pozitë zyrtare. Këto pozita nuk janë të krijuara që individët të jetojnë 
në llogari publike”. Grizo N., Davitkovski B., Pavllovska-Daneva A., “Administrata publike” Fakulteti 
juridik “Justinijani i Parë” Shkup, viti 2011, fq. 184; 
3  The Pendleton Civil Service Reform Act (ch. 27, 22 Stat. 403) I miratuar në datën 16.1.1881, 
është Ligj federal i SHBA i cili parasheh që vendet e punës në organet federale të pushtetit të ndahen në 
sajë të meritave profesionale.
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•	 përshkrim preciz i kompetencave të cilat kandidati që paraqitet për 
punësim duhet ti posedojë;4

•	  aplikimi i parimit të depolitizimit përkatësisht të mos-përzierjes së 
afilacioneve dhe interesave politike të nëpunësve në kryerje të detyrave 
zyrtare në kuadër të orarit të punës; 

•	 ndalesë rigoroze për bërjen e presionit mbi nëpunësit gjatë 
vendimmarrjes; 

•	 procedurë transparente të seleksionimit të kuadrove, më shpesh i  
përcjellur me shfaqje të nevojës për punësim të ri dhe shpallje. 

 Shpallja për punësim mund të jetë publike ose interne. Shpallja publike 
ose konkursi sipas rregullës ka të bëjë me të gjithë ata të cilët i përmbushin 
kushtet për atë vend pune dhe në shpalljen publike mund të paraqiten nëpunës 
të cilët janë të punësuar në shërbimin  shtetëror si dhe persona nga sektori privat 
ose, ndërkaq, persona të pa punësuar që i përmbushin kushtet e theksuara në 
shpalljen. Shpalljen interne ose konkursin intern e shpall vetë shërbimi i cili 
e kërkon plotësimin e vendit të zbrazur të punës. Në shpallje interne mund 
të paraqiten vetëm personat e punësuar në organizatën e cila ka nevojë për 
punësim. Shpalljet interne mund të konsiderohen edhe si mekanizma për 
avancim në shërbimin sepse në shpalljen paraqiten persona të cilët tanimë janë 
të punësuar në vetë organizatën. 

Karakteristika qenësore e të dy sistemeve për rekrutim të kuadrove, 
spoills dhe merit sistemi, është se të dy janë sisteme të ligjshme dhe legjitime 
për punësim të bazuara mbi ligj. Nga shteti në shtet aplikimi i njërit ose të dy 
sistemeve i ka specifikat dhe variacionet e veta, por praktika komparative vë në 
pah se asnjë shtet nuk e zbaton vetëm njërin sistem. Më shpesh, spoills sistemi 
aplikohet për funksionarë politik, përkatësisht për të ashtuquajturat pozita me 
emërim dhe me zgjedhje siç janë ministra, drejtorë, kryetarë dhe anëtarë të 
organeve kolektive të pushtetit (deputetë, këshilltarë, anëtarë të komisioneve 
dhe ngjashëm) dhe për zëvendësit e tyre. Më rrallë spoills sistemi aplikohet për 
vende klasike të nëpunësve, por edhe në këto raste ai zbatohet për vendet më 
të larta udhëheqëse. Vendet e punës në sajë të karrierës, më shpesh plotësohen 
përmes parimeve të meritokracisë. 

4  Punësim në vend të punës të bazuar mbi profesionalitetet  dhe kompetencë;
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Kjo karakteristikë qenësore te  të dy sistemet  është e rëndësishme për 
tu mënjanuar karakterizimi i gabuar i punësimit të nëpunësit në administratën 
publike nën presion ose me ndikesë të elitës politike (ose tjetër me ndikesë), 
kur dispozitat pozitive ligjore parashikojnë kritere meritokratike si “punësim 
përmes spoills sistemit”. Kjo është e gabuar, sepse siç është theksuar më lartë, 
spoills sistemi nënkupton mënyrë të përcaktuar ligjore të plotësimit  të pozitave 
ose të vendeve të punës. Në kushte të procedurës të paraparë në mënyrë 
meritokrate, politike, ose të drejtpërdrejtë nga nëpunës eprorë dhe si pasojë e 
presionit që të punësohen persona të cilët nuk i përmbushin kushtet e parapara 
formale për punësim dhe jashtë nga procedura formalisht të paraparë, nuk 
bëhet fjalë për spoills sistem por për punësim kundërligjor. 

Kjo dukuri (midis të tjerash) paraqet formë e korruptimit të sistemit 
të seleksionimit të kuadrove dhe çdo sistem për nëpunës patjetër duhet të 
disponojë me mekanizma përkatëse juridike për parandalim, luftim dhe 
sanksionim të kësaj forme të punësimeve. 

Së këndejmi, objekt i analizës së këtij hulumtimi është forma specifike 
e sjelljes korruptive, shfrytëzimit të autorizimeve publike, përkatësisht të 
autorizimeve zyrtare si nga persona politikisht të emëruar dhe të zgjedhur 
edhe nga nëpunësit e karrierës, për realizim të interesave personale, financiare, 
jomateriale ose lloj tjetër të përfitimit.

2. Specifika të sistemit të nëpunësve në Republikën e 
Maqedonisë dhe korniza juridike

Në Republikën e Maqedonisë sistemi i nëpunësve është aplikuar në 
vitin  2000 me Ligjin për nëpunës shtetëror.5 Ligji për nëpunës shtetëror ka 
shërbyer dhe do të shërbejë si lex specialis dispozitë me të cilën janë rregulluar 
statusi, të drejtat dhe obligimet e nëpunësve të punësuar në organet e pushtetit 
shtetëror dhe lokal dhe organet e tjera shtetërore deri në janar të vitit 2015 
kur në fuqi do të hyjë Ligji i ri për nëpunës administrativ6 dhe Ligji për të 

5  Ligji për nëpunësit shtetëror (Gazeta zyrtare e RM nr. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 
43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 
6/2009, 114/2009, 35/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013, 106/2013, 132/2014);
6 Ligji për nëpunësit administrativ (Gazeta zyrtare e RM nr. 27/2014);
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punësuar në sektorin publik.7 

Për herë të parë, në tërësi, statusi i të punësuarve në sektorin publik 
rregullohet me ligj të veçantë – Ligji për nëpunësit shtetëror nga viti 20108 

me të cilin është rregulluar përfshirja e shërbimit publik, parimet dhe bazat 
e përbashkëta të punësimit, të drejtat dhe obligimet, përgjegjësia, vlerësimi, 
ndërprerja e punësimit, mbrojtja dhe vendimmarrja për të drejtat dhe 
obligimet dhe regjistri i nëpunësve publik.9

Nëpunësit shtetëror janë persona të cilët kryejnë punë të ndërlidhura 
me funksionet e shtetit, në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet dhe këtë e bëjnë 
profesionalisht, politikisht në mënyrë neutrale dhe të paanshme, përkatësisht 
persona të cilët kryejnë punë profesionale, normative-juridike, ekzekutive, 
administrative, administrative-mbikëqyrëse, planore, materialo-financiare, 
kontabiliste, informatike dhe të tjera në pajtim me Kushtetutën dhe ligjet. Si 
nëpunës shtetëror janë përcaktuar persona të punësuar në organet e pushtetit 
shtetëror dhe lokal dhe në organet e tjera shtetërore, të themeluara në pajtim 
me Kushtetutën dhe ligjet.10,11.

Në shërbimin shtetëror, varësisht nga lloji i arsimimit, përvojës punuese, 
përgjegjësisë dhe ndërlikueshmërisë të detyrave punuese, përcaktohen 13 tituj 
të sistematizuara në katër grupe: sekretarë, nëpunës, udhëheqës profesional 
dhe ndihmës-profesional administrativ. 

Me Ligjin për nëpunës shtetëror të vitit 2000 dhe ndryshimet e 
plotësimet e tij të shumta, si edhe me Kushtetutën, janë bërë përpjekje për 

7 Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta zyrtare e RM nr. 27/2014);
8 Ligji për nëpunësit publik (Gazeta zyrtare e RM nr.52/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 
106/2013, 132/2014);
9 Deri në miratimin e Ligjit për nëpunësit publik, statusi i të punësuarve në organizatat 
administrative të cilët kryenin veprimtari publike ishte i rregulluar vetëm me dispozita materiale nga 
sfera përkatëse (ligjet nga sfera e shëndetësisë, nga sfera e arsimit, punës dhe të mbrojtjes sociale dhe 
ngjashëm);
10 Neni 3 Ligji për nëpunës shtetëror; Neni 3 Ligji për nëpunës administrativ;
11 Në organet e administratës shtetërore, në administratën komunale dhe administratën e 
qytetit të Shkupit dhe shërbimet profesionale të:  Kuvendit të RM, Presidentit të RM, Qeverisë së RM, 
Gjykatës kushtetuese të RM, Gjykatës supreme të RM, gjykatat, Këshillin gjyqësor të RM, Avokatit të 
popullit, Prokurorinë publike, Komisioni shtetëror zgjedhor, Komisionin shtetëror për parandalimin e 
korrupsionit, Drejtorinë për mbrojtje të të dhënave personale, Komisionin për mbrojtje të konkurrencës, 
Agjensionin për administratë, Entin shtetëror për revizion dhe persona të punësuar në entet të cilave u 
janë besuar autorizime publike dhe të eneteve të cilat kryejnë veprimtari me interes publik;
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implementim të sistemit të meritokracisë. Prapëseprapë, nga viti 2006, në 
raportet për avancim të Republikës së Maqedonisë të cilat i shpall Komisioni 
Evropian përvijohet vërejtja se mekanizmat për përmirësim të profesionalizmit 
dhe të përgjegjësisë, garantimit të pavarësisë dhe të neutralitetit politik si 
dhe ekspozimi i nëpunësve të administratës, të vendosur në nivel të lartë 
dhe të mesëm udhëheqës, ndikime (si pasojë e ndryshimeve politike) janë 
prezent dhe se të njëjtat janë në kundërshtim me sistemin e punësimit dhe 
të avancimit në sajë ne bazë të meritave. Vërejtje të ngjashme kanë të bëjnë 
edhe me fragmentimin  e kornizës juridike dhe me sistemin e pazhvilluar të 
trajnimeve.12  Me kornizën më të re juridike të përpiluar nga Ligji për nëpunësit 
administrativ dhe Ligji për të punësuarit në sektorin publik vazhdon intenca 
për promovim ligjor të parimeve meritokratike të punësimit dhe të punës në 
shërbimin shtetëror.  

Korniza ligjore në esencë parashikon aplikim të kombinuar të të dy 
sistemeve për punësim, me atë që duhet të bëhet dallim midis funksionarëve 
administrativ, për të cilët është paraparë “spoills” sistemi dhe nëpunësit 
profesional shtetëror/administrativ, ose nëpunësit të karrierës, për të cilët 
aplikohet “merit” sistemi (sistemi i meritokracisë). Zgjidhja e këtillë është 
paraparë në numrin më të madh të shteteve, por me dallime të caktuara në 
pikëpamje të tërheqjes së vijës deri te e cila shkon “spoills sistemi”, përkatësisht 
nga e cila fillon të veprojë meritokracia. Në Republikën e Maqedonisë, mund 
të thuhet se nën të parin hyjnë ministrat, përkatësisht funksionarët e organeve 
shtetërore, zëvendësit e tyre, të cilët, midis tjerash, janë edhe persona politikisht 
përgjegjës para Qeverisë dhe para Kuvendit, si dhe sipas zgjidhjeve më të reja 
ligjore sekretarët e përgjithshëm përkatësisht sekretarët shtetëror.13/14 

12  Raport për avancimin e RM për vitin 2006 (COM (2006) 649 final) faq. 7; Raport për avancimin 
e RM për vitin 2007 (SEC (2007) 1432) faq. 10; Raport për avancimin e RM për vitin 2008 (SEC (2008) 
2695) faq. 9-10; (është arritur avancim i caktuar) Raport për avancimin e RM për vitin 2009 (SEC (2009) 
1335) faq. 10; Raport për avancimin e RM për vitin 2010  (SEC (2010) 1332) faq. 8; Raport për avancimin 
e RM për vitin 2011 (SEC (2011) 1203) faq. 9-10; Raport për avancimin e RM për vitin 2012 (SEC (2012) 
332) faq. 8-9; Raport për avancimin e RM për vitin 2013 (SEC (2013) 413) faq. 10;
13  Ibid;
14  Në pajtim me Ligjin për nëpunësit shtetëror dhe ndryshimet dhe plotësimet relevante nga viti 
2000 deri në vitin 2009, Sekretar shtetëror, Sekretar i përgjithshëm dhe Sekretar pa tituj ishin tituj të cilat 
i takonin të ashtuquajturit koncept të përzier të rekrutimit (spoills dhe merit). Në fakt, Sekretar shtetëror, 
Sekretar të përgjithshëm përkatësisht  Sekretar mundej të emrohet nëpunës udhëheqës shtetëror, gjatë 
mandatit të Funksionarit të organit në të cilin personi emrohet (ministër, drejtor, kryetar i komunës-
qytetit). Nga viti 2009 deri sot Sekretarët shtetëror (emrohen në ministri) janë përjashtuar nga regjimi 
i Ligjit për nëpunës shtetëror dhe ky titull paraqet funksion klasik politik (spoills sistem i pastër). Ligji 
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Tabela 1 – Pasqyrë e grupeve të nëpunësve në Republikën e 
Maqedonisë në pajtim me Ligjin për nëpunës administrativ15 

Sistemi i përzier Merit sistemi

Sekretarë (А) Nëpunës udhëheqës 
administrativ (B)

Nëpunës profesional 
administrativ (V)

Nëpunës ndihmës-
profesional administra-
tiv (G)

Sekretar shtetëror
Sekretar i përgjithshëm
Sekretar i qytetit të 
Shkupit
Sekretar i komunës me 
seli në qytet
Sekretar i komunës me 
seli në fshat

Këshilltar shtetëror
Udhëheqës sektori 
Ndihmës i udhëheqësit 
Udhëheqës i seksionit 

-Këshilltar
- Bashkëpunëtor sipëror
- Bashkëpunëtor
- Bashkëpunëtor më i ri

- Refernt i pavarur
-Referent sipëror
-Referent
-Referent më i ri

Në Republikën e Maqedonisë, “merit sistemi” u aplikua me Ligjin për 
nëpunës shtetëror të vitit 2000. Para miratimit të këtij Ligji, për nevojat për 
nëpunës të ri vendoste funksionari i cili udhëheq me organin e administratës në 
kuadër të aktit të përgjithshëm për sistematizim të punëve dhe të detyrave, me 
kusht që të sigurohen mejte financiare. Në këtë periudhë krijimi i marrëdhënies 
së punës në organin e administratës për kryerje të punëve dhe të detyrave në 
pajtim me aktin për sistematizim të punëve dhe të detyrave është bërë në bazë 
të konkursit publik, ndërsa për punët dhe detyrat e tjera, në bazë të shpalljes 
publike. 

Që nga miratimi i Ligjit për nëpunës shtetëror të vitit 2000,  punësimi në 
punë shtetërore, zbatohet përmes procedurës transparente, në sajë të kritereve 
të ekspertizës dhe të kompetencës dhe aplikimit të parimit të përfaqësimit 
përkatës dhe të drejtë të pjesëtarëve të bashkësive. Nga shkurti i vitit 2015, 
plotësimi i vendeve të lira të punës në administratën publike do të bëhet 
përmes: 

•	 procedurës për punësim, përmes shpalljes publike,

për nëpunësit administrativ i cili do të fillojë të aplikohet nga janari i vitit 2015 parashikon që Sekretarët 
shtetëror të emrohen ekskluzivisht nga radhët e të punësuarve, nëpunësit udhëheqës shtetëror (aplikim i 
sërishëm i konceptit të përzier të rekrutimit për këto funksione);
15  Neni 23-27, Ligji për nëpunësit administrativ;



13

•	 avancimit përmes shpalljes interne dhe 

•	 mobilitetit përmes sistemimit ose marrjes nga vendi tjetër i punës.16

3. Qëllime strategjike dhe korniza juridike për pengim 
të interesave në administratën publike 

 Në vitin 2010, Qeveria e Republikës së Maqedonisë miratoi Strategji 
për reformë të administratës publike 2010-201517, bashkë me Planin aksionar 
për implementimin e qëllimeve strategjike. Njëri nga qëllimet strategjike të 
theksuar në Strategjinë ishte pengimi i korrupsionit në administratën publike. 
Në vetë aktin është theksuar se në vitin 2010 kanë ekzistuar praktika të mira 
të zhvillimit të politikave dhe të praktikave për pengim  të korrupsionit, 
për arritje të transparencës dhe të administrimit të mirë siç është miratimi 
i legjislativit të duhur, themelinit të organeve për pengim të korrupsionit, 
zhvillim të administratës shtetërore dhe kodit etik për nëpunësit shtetëror, si 
dhe për nëpunësit publik, menaxhimin korporative në sektorin privat, pengim 
të konfliktit të interesave dhe kështu me radhë.18 Prapëseprapë, në këtë akt 
është theksuar nevoja të mbiondërtimit  të aktiviteteve dhe bërje e përpjekjeve 
për zbatim të kontinuar të ligjeve, instrumenteve dhe praktikave për pengim të 
korrupsionit.19 Në atë drejtim, në Strategjinë theksohet nevoja e intensifikimin 
e aktiviteteve nacionale, të cilat do të bazohen në bashkëpunimin proaktiv 
ndërinstitucional, harmonizimin deri në fund të kornizës juridike me 
standardet ndërkombëtare juridike dhe rritje të qasjes proaktive në raport me 
kontrollin e brendshëm në sektorin publik.20 

16 Neni 30, Ibid;
17 STRATEGJI PËR REFORMË TË ADMINISTRATËS PUBLIKE NË REPUBLIKËN E 
MAQEDONISË (VITET 2010-2015,  e datës 21.12.2010 
18 Ibid, faq. 63;
19 Ibid; Interesante është se në versionet paraprake të Strategjisë për RAP 2010-2015, të botuar 
në datën 28.9.2010, theksohet dinamika e ngadalshme e zbatimit të politikës për pengim të korrupsionit, 
ndërsa vonesa në procesin e implementimit u vlerësua si pengesë kryesore për zhvillim të sistemit të 
qëndrueshëm për pengim të korrupsionit;
20 Ibid;
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3.1 Kornizë relevante juridike për pengim të konfliktit të interesave

Ligjet e theksuara me Strategjinë si ligje kyçe për pengim dhe zvogëlim 
të korrupsionit të cilat kanë nevojë për ndryshime përkatëse dhe/ose plotësime 
ishin:

•	 Kodi penal, i miratuar në vitin 199621;

•	 Ligji për procedurë penale, në vitin 201022;

•	 Ligji për prokurorinë publike23;

•	 Ligji për Këshillin e prokurorëve publik24;

•	 Ligji për pengim të korrupsionit, i miratuar në prill të vitit 200225. 
I rregullonte masat për pengim të korrupsionit në kryerjen e 
autorizimeve dhe të funksioneve publike, masat për pengim të 
konfliktit të interesave, si dhe masat për pengim të korrupsionit në 
realizimin e kompetencave me interes publik deri në vitin 2007, kur 
konflikti i interesave është i rregulluar me Ligj të veçantë për pengim 
të konfliktit të interesave. Është themeluar edhe një organ i veçantë 
kompetent për zbatimin e Ligjit për pengim të korrupsionit, Komisioni 
shtetëror për pengim të korrupsionit;

•	 Ligj për furnizime publike i miratuar në vitin 2007,26 i ndryshuar në 
vitin 2009 me të cilin u vendos një inkriminim i ri – keqpërdorim i 

21 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 37/1996, 80/1999, 48/2001, 4/2002, 16/2002, 
43/2003, 19/2004, 40/2004, 81/2005, 50/2006, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 
51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 
41/2014, 41/2014, 115/2014, 132/2014;
22 Ligji për procedurë penale ( “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/97) u 
ndryshua në vitet 2002, 2004, 2008 dhe 2009, me të cilat autorizime hetimore krahas policisë, iu ndanë 
edhe Policisë financiare dhe Drejtorisë doganore, ndërsa në mënyrë të konsiderueshme u zgjërua edhe 
përfshirja e zbatimit të masave të veçanta hetimore. Në vitin 2010 është miratuar Ligj i ri për procedurë 
penale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.150/2010, 100/2012).
23 Miratuar në vitin 2004, ndërsa në vitin 2007 është miratuar Ligj i ri “Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr.150/07, 111/2008;
24 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 150/2007, 100/2011; 
25 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 28/02, 46/2004, 126/2006, 10/2008, 161/2008 
dhe 145/2010;
26 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.136/2007, 130/2008, 97/2010, 53/2011, 
185/2011, 15/2013, 148/2013, 28/2014, 43/2014, 130/2014;
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procedurës së thirrjes publike, ndarje e kontratës për furnizim publik 
ose partneritet publik-privat. Dispozitë relevante në rregullimin e kësaj 
lëmie është edhe Ligji për koncesione dhe lloje të tjera të partneriteteve 
publiko-private27;

•	 Kodi zgjedhor28;

•	 Ligji për financim tëpartive politike29; 

•	 Ligji për qasje të lirë në informacionet me karakter publik30 dhe ligje 
të tjera që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe konfliktin e interesave.

Poashtu në kornizën normative janë kyçur edhe marrëveshjet 
ndërkombëtare të ratifikuara në Republikën e Maqedonisë, siç janë: Konventa 
ndëshkuese për korrupsion e Këshillit të Evropës të ratifikuar në vitin 1999 
dhe Protokollin e ratifikuar në vitin 2005 (ETS No.191); Konventa civile 
kundër korrupsionit e Këshillit të Evropës e ratifikuar në vitin 2000; Konventa 
evropiane për ndihmë të ndërsjellë juridike në materien penale të Këshillit të 
Evropës e ratifikuar në vitin 1999 dhe protokolli i dytë shtesë; Konventa për 
larje të parave, ngrirje dhe konfiskim të përfitimeve nga krimi i ratifikuar në 
vitin 2000; Konventa e Kombeve të bashkuara kundër krimit të organizuar 
transnacional e ratifikuar në vitin 2004 (UNTOC); Konventa e Kombeve të 
bashkuara kundër korrupsionit e ratifikuar në vitin 2007 (UNCAC).

Në Republikën e Maqedonisë, çështja e konfliktit të interesave për 
herë të parë ishte e rregulluar me Ligjin për pengim të korrupsionit.31 Me këtë 
rast, janë aplikuar dispozita për konflikt të interesave në Ligjin për zgjedhje 
të anëtarëve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në vitin 2002,32 Ligji 

27 Ligji për koncesione dhe loje të tjera të partneriteteve publiko-private i miratuar në vitin 2008 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/2008, 139/2008). Në vitin 2012 është miratuar Ligj i ri 
për koncesione dhe partneritet publiko privat (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 6/2012, 
144/2014);
28 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 40/2006, 136/2008, 44/2011, 51/2011, 
142/2012, 31/2013, 34/2013, 14/2014;
29 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009, 
148/2011, 142/2012, 23/2013;
30 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014;
31 Ligji për pengim të korrupsionit, “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 28/ 02.
32 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 42/ 02.
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për nëpunësit shtetëror,33 Kodi etik për nëpunësit shtetëror34 dhe Kodi penal i 
Republikës së Maqedonisë. 

3.2 Ligj për pengim të konfliktit të interesave

Ligji i parë i posaçëm për pengim të interesave është miratuar në 
vitin 2007.35 Ndryshimet dhe plotësimet të Ligjit për pengim të konfliktit të 
interesave janë miratuar në vitin 200936 dhe në vitin 2012.37 Ligji definon se 
çka paraqet konflikt i interesave, procedimi në rast të konfliktit të interesave, 
masa për pengim të konfliktit të interesave në realizimin e kompetencave dhe 
autorizimeve të besuara publike nëpunësve. Organ kompetent për zbatim të 
ligjit është KSHPK. Ligji ka për qëllim është të sigurojë përcaktim më të mirë të 
konfliktit të interesave dhe manifestimet e të njëjtit. Ligji definon se çka paraqet 
person zyrtar edhe në atë drejtim i përfshin edhe nëpunësit publik.38 Krahas 
kësaj, si organ ligjërisht kompetent për zbatimin e ligjit, KSHPK përgatiti 
dhe botoi Udhërrëfyes për menaxhim të konfliktit të interesave.39 Theks i 
fuqishëm në Strategjinë i është dhënë sigurimit të  efikasitetit të sistemit, që do 
të jetë i dukshëm përmes treguesve dhe parametrave të matshëm, nevojën për 
organizim të veprimit të mëtejmë të përbashkët në të gjitha sferat e shoqërisë: 
politikën – përmes shprehjes së vullnetit politik për miratim të ligjeve të 
reja dhe ndryshim të atyre ekzistuese; zbatimin e ligjeve – përmes veprimit 
efikas dhe proaktiv të zbatimit të ligjit; shoqërinë civile dhe mediet – përmes 
edukimit dhe ngritjes së vetëdijes publike për standardet e reja për përforcim të 
integritetit të institucioneve, si dhe me bashkësinë ndërkombëtare. Komisioni 
shtetëror për pengim të korrupsionit në bazë të kompetencave të veta ligjore 
të përcaktuara në Ligjin për pengim të korrupsionit – neni 49 paragrafi 1 dhe 
të Ligjit për pengim të konfliktit të interesave - neni 21 paragrafi 1, i përpunoi 
dhe në seancën e 2 dhjetorit të vitit 2011 i miratoi Programet shtetërore për 

33 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 59/ 2002, 112/ 90, 34/ 2001 и 103/ 01.
34 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/ 01.
35 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 70/07.
36 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 114/09.
37 “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 6/12.
38 Neni 3 par. 2, Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për pengim të konfliktit të interesave 
(“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 114/2009;
39  www.dksk.gov.mk, септември 2008;
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parandalim dhe represion të korrupsionit dhe për parandalim dhe zvogëlim të 
dukurisë së konfliktit të interesave për periudhën 2011 - 2015.

Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit botoi “Udhërrëfyes 
për pengim të korrupsionit”, në të cilin vë në pah raportin specifik midis 
korrupsionit dhe konfliktit të interesave si vepër potenciale korruptive: 

“...ekziston lidhje e qartë midis korrupsionit dhe konfliktit të interesave. 
Korrupsioni paraqet shfrytëzim të funksionit publik për përfitim personal, 
përderisa konflikt i interesave është zbatim i obligimeve zyrtare në ato raste në 
të cilat ky person zyrtar ka interes privat që është, ose duket se është, në konflikt 
me detyrën e tyre zyrtare. Korrupsioni shpesh herë mund të përfshinë raste të 
konfliktit të interesave, por të gjitha raste të interesave nuk janë njëkohësisht edhe 
raste të korrupsionit.”40 

Nën rrezikun e thjeshtësimit tejet të madh, do ta ilustrojmë këtë 
distinkcion midis korrupsionit dhe konfliktit të interesave përmes shembujve 
praktik. Si korrupsion konsiderohet vepër tanimë e bërë, gjë e cila me akt të 
përcaktuar juridik (ligj, rregullore, udhëzim e ngjashëm) është përshkruar si 
korrupsion dhe për të cilën shqiptohet sanksion i caktuar (masë disiplinore, 
gjobë për kundërvajtje, burg dhe ngjashëm). Funksionari ose nëpunësi në vendin 
udhëheqës, do ta keqpërdor funksionin për të marrë ndonjëfarë përfitimi, 
qoftë përmes abuzimit të mjeteve zyrtare ose të ndikojë mbi rezultatin e ndonjë 
procesi. Konflikt i interesit është gjendje në të cillën gjendet funksionar ose 
nëpunës, ndërsa i cili mund ta shfrytëzojë për përfitim të ndonjëfarë përfitimi. 

Edhe më e thjeshtësuar, mund të thuhet se korrupsion është kur “A” 
e keqpërdor funksionin e vet për interes personal, ndërsa konflikt i interesit 
është kur “A” mund ta keqpërdor funksionin e vet për interes personal. Nga 
zgjedhja e “A”-së, si do të procedohet në një situatë të dhënë, varet nëse do të 
bëjë vepër korruptive ose jo. Mund të thuhet se korrupsionit i paraprin situatës 
në të cilën ekziston konflikt i interesit. 

40  “Udhërrëfyes për menaxhim me konflikt të interesave, KSHPK, 2008. faq. 3;
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Shembull 1: Situata të supozuara të konfliktit të interesit dhe 
korrupsionit

Konflikt i interesit Korrupsion

А – është person 
përgjegjës zyrtar 
në seksionin 
për furnizime 
publike

Përmes procedurë 
normale, të zakon-
shme dhe të ligjore 
të shpalljes për 
furnizim publik, njëri 
nga ofertuesit është 
vëllau i “A”

“A”, nuk ndërmerr 
asgjë lidhur me 
këtë çështje, e 
hesht konfliktin e 
interesit, e zbaton 
procedurën dhe 
jep propozim për 
ofertues më të 
volitshëm dhe të 
njëjtin ja dërgon 
funksionarit, pa 
dallim nëse 

“A” i jep informa-
cione vëllait të vet 
përmes të cilave 
ndikon, që kom-
pania e vëllait 
të zgjedhet me 
ofertë më të volit-
shme. Ofertën ja 
dërgon në heshtje 
funksionarit.

“A” i jep infor-
macione vëllait 
ose ofertuesit 
tjetër, me kusht 
që të përfitojë 
përqindje nga 
furnizimi.

“A” ja paraqet me 
shkrim konfliktin 
e interesit dhe 
kërkon përjashtim 
nga udhëheqja e 
procedurës.

Oferta më e volit-
shme është nga 
kompania e vëllait 
të “A” ose kompani 
tjetër, procedura 
është zbatuar në 
mënyrë të rregullt

“A” duhet të 
përgjigjet në 
mënyrë përkatëse 
për korrupsion.

Vëllau i “A”, 
përgjigjet në 
mënyrë për-
katëse.

“A” duhet të 
përgjigjet 
në mënyrë 
përkatëse për 
korrupsion.

Çdokush që ka 
bashkëpunuar 
me “A” përgjig-
jet në mënyrë 
përkatëse. 

(Përgjegjësi 
penale)

Madje edhe të mos 
përjashtohet për 
shkaqe objektive 
(nëse nuk ka se kush 
ta zëvendësojë), 
“A” ka argument 
të fuqishëm se në 
mënyrë të rregullt ka 
paraqitur konfliktin 
e interesit.

Përkundër 
rregullshmërisë 
së procedurës, “A” 
duhet të përgjigjet 
në mënyrë për-
katëse për konflikt 
të interesit.
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Vështirësi paraqiten në çdo sistem juridik, në saktësinë përkatësisht 
qartësinë e definimit të konfliktit të interesit dhe masat të cilat duhet të 
ndërmerren për administratën publike, sektori privat dhe opinioni i gjerë 
duhet të njihen në mënarë përkatëse “çfarë saktë është konflikt i interesit” dhe 
ngritja e vetëdijes tek ata, si grupe të qëllimit, se si konflikti i interesave të 
dallohet dhe se si të procedohet në këto raste. 

Drejtësia në Republikën e Maqedonisë konfliktin e interesit e definon 
si çdo keqpërdorim ose situatë potenciale e cila mund të sjell në keqpërdorim 
të autorizimeve dhe detyrave publike të bartësit të funksionit publik ose person 
i punësuar në organizatë me autorizimeve publike i cili është i autorizuar të 
kryejë punë publike për realizim të qëllimeve fitimprurëse për vetë ose për 
persona të afërt. Në Republikën e Maqedonisë kjo çështje është e rregulluar 
në disa dispozita, tanimë të përmendura. Dhe kështu, Ligji për pengim të 
konfliktit të interesit i cili vlen si dispozitë e veçantë materiale i fokusuar në 
pengimin e konfliktit të interesit, ka të bëjë meË presidentin e Republikës së 
Maqedonisë, deputetët, kryetarët e komunave, ambasadorët dhe personat e 
tjerë të emruar të Republikës së Maqedonisë në botën e jashtme; personat e 
zgjedhur dhe të emruar nga dhe në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, 
organet e administratës shtetërore dhe organet e tjera shtetërore, organet e 
pushtetit gjyqësor, ndërmarrjet publike, entet, personat e tjerë juridik të nivelit 
qendror dhe lokal, këshilltarët në këshillat e komunave, këshilltarët e Këshillit 
të qytetit të Shkupi, si dhe persona të punësuar përmes agjencive për punësim 
të përkohshëm me autorizime të përcaktuara me ligj. 

 Formulim konkret juridik i “konfliktitit të interesave” nënkupton 
konflikt  të autorizimeve dhe obligimeve publike me interesin privat të 
personit zyrtar, në të cilin personi zyrtar ka interes privat që ndikon, ose mund 
të ndikojë mbi kryerjen e autorizimeve dhe detyrave të tije publike. Përcaktimi 
i tillë është i rëndësishëm sepse konflikti i interesit e definon në mënyrë më 
ekstensive, jo vetëm si vepër të kryer (siç është rasti i korrupsionit) por edhe 
si gjendje në të cilën bartësi i funksionit publik ose nëpunësi mund të gjendet 
gjatë kryerjes së autorizimeve të veta, përkatësisht të detyrave zyrtare, ndërsa 
për shkak të rrethanave të asaj situate, e njëjta mund të ndikojë mbi sjelljen dhe 
vendimmarrjen e tij profesionale dhe për këtë shkak duhet të ndërmerr masa 
të caktuara si paraqitje te eprorët vet, paraqitje drejtuar Komisionit shtetëror 
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për pengim të korrupsionit, kërkesë për heqje të tij nga udhëheqja e procedurës 
dhe ngjashëm. 

Mos-ndërrmarrja e këtyre masave, paraqet bazë për incimi të 
procedurës për përcaktim të përgjegjësisë. 

 Për interesin publik nuk ekziston formulim unik ligjor të përfaqësuar në 
të gjitha dispozitat, por shpjegim i pranuar është se me nocionin interes publik 
nënkuptohen të gjitha të drejtat dhe obligimet e qytetarëve dhe personave 
juridik në shtet të cilat si të tilla janë të përcaktuara dhe të garantuara me 
kushtetutën dhe ligjet në një shtet si dhe që janë të ratifikuara me marrëveshjet 
ndërkombëtare.41 Kjo do të thotë se në sajë të interesit publik, personi zyrtar 
duhet ti marrë parasysh dhe të kujdeset përtë gjitha të drejtat të cilat një palë 
e caktuar i ka të garantuara  me (kushtimisht thënë çdokush) ligj dhe me këtë 
rast të kujdeset të mos e ekspozojë palën në shpenzime dhe dëm të pabazë, e 
nga ana tjetër interesi publik e obligon personin zyrtar që të sigurojë përmbusje 
të papenguar dhe konsekuente të obligimeve të cilat pala i ka ndaj shteti. 

 Nën interes privat ky Ligj e nënkupton çdo formë të përfitimit, përfitimit 
personal, lakmi fitimi ose përfitim të personit të afërt, ose çdo formë të quid 
pro quo42 raport që personi zyrtar mund ta realizojë, ndërsa i cili me këtë rast 
mund ose do të ndikojë mbi vendimmarrjen e tij gjatë kryerjes së autorizimeve 
dhe obligimeve publike. Kur themi përfitim, ligji nënkupton pronë dhe të 
drejta mbi pronën të cilat nuk duhet ti takojnë personit zyrtar. Si persona të 
afërt konsiderohen personat në bashkësi martesore ose jashtëmartesore me 
personin zyrtar, kushërinj në sajë të gjakut në linjë të drejtë dhe në linjë anësore 
deri në shkallën e katërt, adoptues dhe i adoptuar, kushërinjtë sipas miqësisë 
martesore deri në shkalën e dytë si dhe çdo person fizik ose juridik me të cilin 
personi zyrtar ka interes privat.43

   Është e ndaluar që personi zyrtar për kryerje të autorizimeve publike 
dhe detyrave zyrtare të pranojë, ose ndërkaq të presë të pranojë dhurata, siç 

41  Neni 3 par. 1 al. 7, Ligji për pengim të konfliktit të interesit: “interes më i gjerë shoqëror për 
të mirën e përgjithshme dhe avancimin e të gjithë qytetarëve nën kushte të njëjta në kupti material dhe 
jomaterijal i cili mund të rrezikohet me shkaktimin e dëmit për shkak të krijimit të konfliktit të interesit 
privat me atë publik”;
42  Domethënie fjalë për fjale: diçka për diçka, shërbim për shërbim, para për shërbim, para për 
prodhim dhe ngjashëm;
43  Neni 3 par. 1 al. 5 Ligji për pengim të konfliktit të interesit;
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janë para, letra me vlerë, sende dhe shërbime të tjera.44 Personi zyrtar është 
i obliguar ta refuzojë ofertën e tillë, ta përcaktojë identitetin e ofertuesit, 
dhe nëse bëhet fjalë për dhuratë që nuk mund të kthehet, personi zyrtar 
është i obliguar që këtë pa shtyrje t’ia paraqes organit kompetent, ti theksojë 
dëshmitarët dhe dëshmitë e tjera, menjëherë, madje më vonë në afat prej 48 
orë, ti parashtrojë raport me shkrim Komisionit shtetëror. Përjashtime nga 
ky rregull përkatësisht situata në të cilat pranimi i dhuratës lejohet  janë në 
mënyrë decime të përcaktuara me ligj, dhe në sajë të rregullës kanë të bëjnë 
me libra, suvenire dhe të mira të tjera, vlera e të cilave nuk tejkalon 100 euro 
në kundërvlerë në denarë, ndërsa në rast se personi zyrtar është i punësuar në 
sektorin publik si nëpunës i karrierës, vlera e dhuratës nuk guxon të tejkalojë 
më shumë se 1000 denarë ose vlera e tërësishme e të gjitha dhuratave nga i 
njëjti person nuk guxon të jetë më tepër se 3000 denarë. 

Një nga instrumentet me të cilat bëhet përcaktimi i autorizimeve 
publike dhe të interesit privat është “deklarata për interesa”, të cilën personi 
zyrtar e jep, dhe e cila përmban të dhëna për interesat  e tij personale dhe 
private në kryerjen e autorizimeve dhe detyrimeve publike. Deklarata për 
interesin mund të jetë dokumenti më i rëndësishëm në parandalimin  dhe 
detektimin të krijimit të konfliktit të interesave, për shkak të së cilës çdo 
organizatë e cila kryen autorizime publike duhet të miratojë dispozita përkatëse 
(rregullore dhe udhëzime) me të cilat në mënyrë precize do të përcaktohet 
përmbajtja e deklaratës për interes, në mënyrë  të çdo të punësuari të cilën ai 
duhet ta plotësojë.45 Në mënyrë shtesë, nevojitet të punohet në përcaktimin  
e “subjektit” i cili do të bëjë kontroll mbi deklaratat të cilat nuk i dërgohen 
KSHPK, përkatësisht për të cila evidenca mbahet në vetë institucionin. Të gjitha 
personat të emruar ose të zgjedhur politikisht janë të obliguar ti parashtrojnë 
deklaratë për interesa KSHPK, ndërsa nëpunësit publik dhe shtetëror (deri në 
vitin 2015 nëpunës administrativ) në vetë institucionin ku janë të punësuar 
këtë duhet ta bëjnë në afat prej 30 ditë nga fillimi i kryerjes së funksionit, 
përkatësisht nga lidhja e marrëdhënies së punës.

Personi zyrtar në kryerjen e autorizimeve dhe detyrave publike është 

44  Neni 5, par. 2, Ibid;
45  Forma dhe përmbajtja e formularit për interesa e përshkruan KSHPK, ndërsa mënyrën e 
kontrollimit të përmbajtjes i përshkruan Qeveria me propozim të Ministrisë së drejtësisë;
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i obliguar ti respektojë parimet e ligjshmërisë, barazisë, besimit, pavarësisë, 
kapshmërisë, paanësisë, ndershmërisë dhe profesionalitetit dhe të veprojë 
me vetëdije, profesionale, pa diskriminim ose dhënie të privilegjeve kujt do 
qoftë, me respektim të plotë të të drejtave dhe lirive të njeriut dhe të dinjitetit të 
njeriut, pa kurrfarë interesi privat. Me fjalë të tjera, gjatë vendimmarrjes interesi 
publik gjithmonë duhet të jetë në vendin e parë; nuk guxon të udhëhiqet nga 
interesa etnike, religjioze, politike, familjare ose të tjera personale; nuk guxon 
të përfshihet në vendimmarrje në të cilat ka ose duket se ka interes personal. 

Nëse zbulon konflikt të interesave, i cili nuk ka qenë i dukshëm 
kur është përfshirë në vendimmarrjen, duhet ta paraqesë këtë interes para 
eprorëve të vet dhe të përjashtohet nga çfarë do qoftë procedimi i mëtejmë; nuk 
guxon të pranojë ose të realizojë çfarë do qoftë përfitimi i cili është rezultat i 
realizimit ose mos-realizimit të detyrave të tija zyrtare; nuk guxon ti keqpërdor 
informacionet zyrtare të cilat i merr në kuadër të kryerjes së detyrave të veta. 
Kjo do të thotë se personi zyrtar nuk guxon të jep përparësi ose personalisht 
të realizojë përfitim nga shfrytëzimi i informacioneve zyrtare. Poashtu, ai nuk 
guxon ti shfrytëzojë informacionet zyrtare për shmangie të humbjes personale 
ose të dëmit.46

Në drejtim të zvogëlimit të mundësisë të krijimit të konfliktit të 
interesit, Ligji parashikon që personat të cilat jenë të afërt me personin zyrtar, 
e për të cilët me arsye mund të konsiderohet se ekziston ndonjëfarë interesi 
që i lidh me personin zyrtar, nuk mund të ushtrojnë këqyrje superviyore ose 
kontrolluese mbi punën e tij. 

Një nga sferat posaçërisht të ndjeshme, në të cilat mund të paraqitet 
situatë e konfliktit të interesave, është seleksionimi i kuadrove të reja, avancimi 
në shërbimin si dhe format e mobilitetit (lëvizjes) së brendshme dhe të jashtme 
në shërbimin. Është paraparë se personi zyrtar (nëpunësi shtetëror i emruar 
si anëtar i Komisionit për seleksionim të nëpunësve shtetëror) që merr pjesë 
ose vendos në procedurën për punësim ose është i kyçur si anëtar i trupit që e 
zbaton atë procedurë është i obliguar ta lajmërojë udhëheqësin e institucionit 
ku punon për të gjitha veprimet për punësim që mund të shkaktojnë konflikt të 
interesit.  Nëse konstatohet ndonjë raport midis personit zyrtar me kandidatin 

46  “Udhërrëfyes për menaxhim të konfliktit të interesit”, Ibid. faq. 6-7;
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për punësim i cili përbën konflikt të interesit, udhëheqësi i institucionit është i 
obliguar që ti ndërmarrë të  gjitha masat e nevojshme për pengim të dukurisë 
së konfliktit të interesit, më shpesh mënjanim të nëpunësit të involvuar nga 
procedura. Në rast të dyshimit për ekzistimin e konfliktit të interesave, personi 
zyrtar dhe udhëheqësi i institucionit mund të kërkojnë mendim nga KSHPK. 
Pa marrë parasysh që ky ligj ka aplikim të përgjithshëm për sektorin publik, në 
mënyrë përkatëse zbatohet edhe në procedurën për seleksionim të nëpunësve 
shtetëror (dhe publik), patjetër duhet theksuar se Ligji për nëpunës shtetëror 
dhe Ligji për nëpunës publik nuk kanë dispozita të cilat në mënyrë të prerë e 
parashikojnë këtë situatë. 

Menjanimi si “institut” është mekanizëm i njohur dhe i pranishëm për 
pengim të konfliktit të interesave, i pranishëm në më tepër ligje procesuale 
në të drejtën pozitive në Republikën e Maqedonisë. Ligji për procedurë të 
përgjithshme administrative përmban dispozita të mënjanimit të personit 
zyrtar i cili është i autorizuar  të vendos ose të zbatojë veprime të caktuara në 
procedurën administrative të çdo lënde, nëse:

•	 në lëndën në të cilën realizohet procedura është palë, bashkëpronar 
përkatësisht bashkëobligues, dëshmitar, person për ekspertizë, i 
autorizuar ose përfaqësues ligjor i palës; 

•	 me palën, me përfaqësuesin ose me të autorizuarin e palës është 
kushëri gjaku në linjë të drejtë, ndërsa në linjë anësore përfundimisht 
me shkallën e katërt, bashkëshort ose kushëri në sajë të bashkëshortit 
përfundimisht deri në shkallën e dytë edhe atëherë kur bashkëshortësia 
ka përfunduar; 

•	 me palën, me përfaqësuesin ose me të autorizuarin e palës është në 
raport të tutorit, adoptuesit ose ushqyesit;  

•	 në procedurën e shkallës së parë ka marrë pjesë në udhëheqjen e 
procedurës ose miratimin e vendimit.47 

Personi zyrtar që duhet të vendos në një punë të caktuar administrative 
ose të bëjë ndonjë veprim në procedurën, menjëherë sa të kuptojë se ekziston 

47  Neni 40, Ligji për procedurë të përgjithshme administrative (Gazeta zyrtare e RM nr. 38/2005, 
110/2008, 118/2008, 51/2011);
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ndonjë shkak për mënjanim, është i obliguar ta ndërpres çdo punë të mëtejme 
mbi lëndën dhe për atë ta lajmërojë organin kompetent për vendimin për 
mënjanim. Nëse personi zyrtar konsideron se ekzistojnë rrethana të tjera të 
cilat e arsyetojnë mënjanimin e tij, për atë do ta informojë të njëjtin organ, 
duke mos e ndërprerë punën.

Ligji për procedurë të përgjithshme administrative në mënyrë precize 
e përcakton kompetencën për vendimmarrje për kërkesën për mënjanim të 
personit zyrtar, dhe kështu:

•	 Për menjanim të anëtarit të trupit kolegjial të Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë vendos vetë trupi, ndërsa për mënjanim të kryetarit të 
trupit kolegjial vendos Kuvendi i Republikës së maqedonisë.

•	 Për mënjanim të personit zyrtar në organ të administratës shtetërore 
vendos funksionari i cili udhëheq me atë organ.

•	 Për mënjanim të funksionarit i cili udhëheq me organin e administratës 
shtetërore vendos Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

•	 Për mënjanim të anëtarit të trupit kolegjial të Qeverisë së Republikës 
së maqedonisë, vendos vetë organi kolegjial, ndërsa për mënjanim 
të kryetarit të organit kolegjial vendos Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë.

•	 Për mënjanim të personit zyrtar në organet e komunës, të qytetit 
të Shkupit dhe të komunave në qytetin e Shkupit, vendos kryetari i 
komunës ose i qytetit.

•	 Për mënjanim të kryetarit të komunës kur vendos në procedurë 
administrative, vendos ministri i cili udhëheq me ministrinë në sferën 
përkatëse.

•	 Për mënjanim vendoset me konkluzion i cili duhet të miratohet në afat 
prej shtatë ditë nga dita e parashtrimit të kërkesës. Në konkluzionin 
për mënjanim patjetër duhet të caktohet person tjetër zyrtar  që do të 
vendos, përkatësisht do të kryejë veprime të caktuara në procedurën në 
lidhje me lëndën në të cilën është caktuar mënjanimi, ndërsa kundër 
vetë konkluzionit, me të cilin caktohet mënjanimi, nuk është e lejuar 
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ankesë e veçantë.

Ligji për pengim të konfliktit të interesit në mënyrë shumë më të 
përgjithësuar e parasheh mënjanimin e personit zyrtar, ashtu që kur i njëjti 
do të kuptojë për rrethanat të cilat vënë në pah ekzistimin e konfliktit të 
interesave, e obligon që menjëherë të kërkojë që të menjanihet dhe të ndërpres 
me procedimin e vet. Menjanimi bëhet me vendim të organit në të cilin është 
zgjedhur ose emruar, përkatësisht ku është i punësuar dhe në sajë të kërkesës 
së personit të interesuar. Në pajtim me dispozitat nga Ligji për procedurë të 
përgjithshme administrative, është përcaktuar se personi zyrtar me vendim të 
eprorit të tij dhe pa kërkesë të tij ose në kundërshtim me vullnetin e tij do të 
mënjanohet nga kryerja e veprimit të caktuar nëse është e dukshme se në rastin 
konkret ekziston konflikt i interesave.

  Ligji parasheh edhe kufizime të caktuara ndaj punësimit të ardhshëm të 
personit zyrtar pas përfundimit të funksionit publik, përkatësisht, ndërprerje 
të marrëdhënie të punës. Vendosja e kësaj dispozite është e arsyeshme sepse 
e merr parasysh mundësinë që personi zyrtar gjatë funksionit publik të sjell 
vendime të cilat do të ndikojnë mbi punësimin e ardhshëm në sektorin privat, 
si dhe mundësinë që informacionet dhe kontaktet e fituara ti shfrytëzojë (në 
mënyrë të pa arsyeshme) për të përfituar avantazh të caktuar në tregun. Personi 
zyrtar në afat prej tre vitesh pas përfundimit të kryerjes së autorizimeve ose 
obligimeve publike, përkatësisht pas përfundimit të punësimit, nuk mund të 
punësohet në shoqëri tregtare në të cilën ka kryer mbikëqyrje ose ka vendosur 
çfarëdoqoftë raporti kontraktues gjatë kryerjes së autorizimeve ose obligimeve 
publike, e as ndërkaq të fitojë, në çfarë do qoftë baze, aksione përkatësisht  
letra me vlerë në personin juridik në të cilin ka punuar, përkatësisht ka bërë 
mbikëqyrje. Dhe, nëse përfiton aksione përkatësisht letra me vlerë në person të 
tillë juridik përmes tarshigimit, është i obliguar që këtë t’ia paraqesë  KSHPK. 
Masë shtesë  është ndalesa për personin zyrtar në afat prej dy vitesh pas 
përfundimit të ushtrimit të autorizimeve ose obligimeve publike, përkatësisht 
pas përfundimit të punësimit të ushtrojë përfaqësim të personit fizik ose juridik 
nga organi në të cilin ka punuar paraprakisht, nëse merr pjesë në marrjen e 
vendimit për një lëndë konkrete.

 Janë aplikuar edhe kufizime edhe në, raport me anëtarësinë në organe 
administrative dhe mbikëqyrëse. Dhe kështu personi zyrtar nuk mund të jetë 
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anëtar i organit administrativ ose mbikëqyrës bë shoqëri tregtare, ndërmarrjet 
publike, agjensionet, fondet dhe të gjitha format e tjera organizative me 
kapital dominues shtetëror, përveç atje ku kjo është e përcaktuar me ligj. Me 
përjashtim, nëpunësi shtetëror dhe person me detyrime dhe autorizime të 
veçanta të përcaktuara me ligj, mund të jetë anëtar i organit administrativ ose 
mbikëqyrës në shoqëri tregtare. Personat zyrtar që janë anëtarë të shoqatave 
civile nuk guxojnë ti keqpërdorin informacionet dhe të dhënat të cilat u janë 
dhënë në dispozicion gjatë ushtrimit të detyrimeve të tyre ose ti përdorin për 
përfitim të tyre personal.

  Përgjegjësi për të dalluarin (dhe paraqitjen) e rasteve të konfliktit të 
kompetencave kanë: çdo funksioner publik, nëpunës shtetëror ose publik 
ose ushtrues tjetër i autorizimeve publike personalisht, Komisioni shtetëror 
për pengim të korrupsionit, Kuvendi i republikës së maqedonisë, Qeveria e 
republikës së maqedonisë, ministritë, njësitë e vetëqeverisjes lokale, gjykatat, 
Prokuroria publike, Enti shtetëror për revizion, trupat dhe institucionet e tjera, 
subjektet  tjera me autorizime publike, sektori joqeveritar dhe mediet.48

Pengimi dhe sanksionimi i konfliktit eventual të interesit në 
administratën shtetërore, e që ka të bëjë me nëpunësit shtetëror dhe nëpunësit 
publik, është i rregulluar me Ligjin për nëpunës shtetëror dhe Ligjin për 
nëpunësit shtetëror, ndërsa nga viti 2015, në mënyrë përkatëse, me Ligjin 
për nëpunësit administrativ dhe Ligjin për të punësuarit në sektorin publik. 
Dispozitë tjetër relevante e cila ka zbatim si në personat e zgjedhur ashtu edhe 
në ato të emruar su dhe në nëpunësit shtetëror dhe nëpunësit publik janë Kodi  
etik i nëpunësve shtetëror, Kodi penal dhe Ligji për procedurë të përgjithshme 
administrative si ligj procesual me rëndësi të jashtëzakonshme për të personat 
zyrtar të cilat udhëheqin procedurë administrative.

3.3 Ligj për nëpunësit shtetëror

 Karakteristika themelore për nëpunësit shtetëror dhe publik nga 
viti 2000 (dhe në mënyrë përkatëse viti 2010) është respektimi konsekuent i 
parimeve të përgjegjësisë, ligjshmërisë dhe depolitizimit. Këto janë parime 
të përcaktuara edhe me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë. Kështu, 
nga nëpunësit shtetëror pritet që punën e vet ta ushtrojnë me vetëdijësi, në 

48  Ibid, faq. 19;
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mënyrë profesionale, efikase, në mënyrë të rregullt dhe në kohë në pajtim 
me Kushtetutën dhe me ligjet, të kujdesen për mbrojtje të interesit publik, 
por edhe për qytetarët dhe personat juridik të cilat do të paraqiten si palë në 
procedurën administrative. Nëpunësi shtetëror është i obliguar që punën e 
vet ta ushtrojë në mënyrë të paanshme dhe pa ndikesa nga partitë politike, të 
mos udhëhiqet nga bindjet e veta politke, nga interesat financiare personale, të 
mos i keqpërdor autorizimet dhe statusin që e ka si nëpunës shtetëror dhe ta  
mbrojë reputacionin e organit. 

Pa marrë parasysh që formalisht u është lejuar anëtarësia në parti politike, 
nëpunësit shtetëror me anëtarësim në parti politike dhe me pjesëmarrje në 
aktivitetet e saja nuk guxojnë ta sjellin nën pikëpyetje statusin e vet e nëpunësit 
shtetëror, e as ushtrimin e detyrave zyrtare të cilat burrojnë nga ky status, nuk 
guxojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë të marrin pjesë në fushata zgjedhore ose 
paraqitje të tjera publike të karakterit të tillë gjatë orarit të punës dhe nuk 
guxojnë të bartin ose të vendosin simbole partiake në hapësirën punuese. 

Shprehja dhe përfaqësimi i bindjes politike në ushtrimin e detyrave 
zyrtare, pranimi i dhuratave ose tjetër formë të përfitimit, keqpërdorimi i 
statusit ose tejkalim i autorizimeve në kryerjen e detyrave zyrtare, si dhe vënia 
e interesit personal, financiar në konflikt me  pozitën dhe statusin e nëpunësit 
shtetëror janë shkelje serioze disiplinore të përcaktuara si shkelje disiplinore.  

 Këto rregulla janë në mënyrë të theksuar të përcaktuara me Ligjin 
për nëpunës shtetëror dhe mos-respektimi i tyre paraqet shkelje disiplinore 
për të cilën, shqiptohet masë disiplinore, e cila mund të jetë zvogëlim i rrogës 
në lartësi prej 30% për periudhë nga një deri në gjashtë muaj, rivendosje e 
nëpunësit në vend pune me titull më të ulët, tërheqje e vërejtjes dhe largim nga 
vendi i punës. 

3.4. Ligj për nëpunësit publik

  Në raport me parimet e punës, korniza ligjore për nëpunësit publik 
korrespondon me ligjin për nëpunësit shtetëror, kështu që parimet e përbashkëta 
siç është parimi i sjelljes profesionale, parim i i përgjegjësisë dhe ngjashëm, 
në mënyrë të barabartë aplikojnë edhe për nëpunësit publik. Nëpunësi publik 
është i obliguar që punët dhe detyrat e punës ti kryejë me vetëdijësi, në mënyrë 
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profesionale, efikase, të rregullt dhe në kohë nël pajtim me Kushtetutën, ligjet 
dhe marrëveshjet e ratifikuara ndërkombëtare, në mënyrë të paanshme, të mos 
udhëhiqet nga interesat e veta financiare, të mos i keqpërdor autorizimet dhe 
statusin që e ka si nëpunës publik dhe ta mbrojë reputacionin personal dhe 
reputacionin e institucionit në të cilin është i punësuar.

Nëpunësi publik me anëtarësinë në parti politike dhe me pjesëmarrje 
aktivitetet e saja nuk guxon ti sjell nën pikëpyetje kryerjen e punëve dhe 
detyrave të punës të cilat burrojnë nga statusi i nëpunësit publik dhe nuk guxon 
të bart ose të vendos simbole partiake në hapësirën e punës. Ky lloj i shkeljeve 
paraqesin shkelje disiplinore, për të cilat shqiptohen dënime në para në lartësi 
prej 30% nga paga njëmujore në periudhë nga një deri më gjashtë muaj.49 

3.5. Ligj për nëpunësit administrativ50

 Risi specifike në ligjin për nëpunësit administrativ është aplikimi 
i të a.q. nëpunës kabineti, të cilët paraqesin lloj të hibridizimit midis spoills 
dhe merit sistemit. Bëhet fjalë për vende pune në kabinetet e Presidentit të 
Republikës së Maqedonisë, Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, 
Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, nënkryetarët e Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë, zëvendësit e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, Sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
dhe kabinetet e ministrave, të përcaktuara me aktet e sistematizimit të vendeve 
të punës përcaktohen si vende të veçanta punuese në kabinet. Ky lloj i vendeve 
të punës mund të plotësohen  me nëpunës administrativ nga institucioni i njëjtë 
ose institucion tjetër përmes procedurës së mobilitetit. Elementi i maritokracisë 
është i ruajtur me atë që nëpunësi i kabinetit patjetër duhet të jetë person i cili 
tanimë e ka përfituar statusin e nëpunësit shtetëror ose publik, me këtë rast 
duke kaluar nëpër procese të seleksionimit në sajë të meritokracisë, kështu 
që pritet se punësimi është objektiv. Nëpunësit e kabinetit janë të obliguar 
tu përmbahen të njëjtave rregulla dhe obligime dhe parime të punës si dhe 
nëpunësit e tjerë të punësuar administrativ.51 Spoills sistemi shihet në atë që 
funksionarët politikisht të emruar (ose persona të caktuar nga ata) kanë liri 
të zgjedhin nga cili shërbim publik (organe të pushtetit ekzekutiv, organe të 

49  Neni 44, par. 1 al. 2, par. 2, Ligj për nëpunës publik;
50  Nëpunës administrativ në kuptim të këtij Ligji janë nëpunësit shtetëror dhe publik;
51  Shih: Ligji për nëpunës shtetëror dhe Ligji për nëpunës publik në këtë tekst;
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administratës shtetërore, organe të tjera të shtetit, organizata administrative, 
vetëqeverisja lokale e kështu me radhë)  do të kërkojnë marrje me transferim të 
nëpunësit konkret . Nëpunësi merret me transferim me pëlqim të sekretarëve 
në të dy institucionet dhe me pëlqim të vetë nëpunësit. Në ligjin për nëpunës 
administrativ nuk është e rregulluar nëse në procesin e përzgjedhjes të 
nëpunësit të kabinetit, funksionari, sekretari madje edhe vetë nëpunësi janë 
të obliguar KSHPK t’i parashtrojnë deklaratë për interesa dhe nëse deklaratë 
e tillë ruhet në vetë kabinetin, dhe duke pasur parasysh specifikën e vendit të 
punës të nëpunësit të kabinetit është interesante të përcaktohet nëse dhe në 
çfarë mase ka aplikim subsidijar Ligji për pengim të konfliktit të interesave. 

 Është posaçërisht me rëndësi të ekzistojë detyrim eksplicit për 
parashtrim të deklaratës për interesa për nëpunësit e kabinetit, sepse pas 
kalimit të mandatit të funksionarit i cili e ka vendosur në kabinetin, me vendim 
të funksionarit të ri, nëpunësi i kabinetit spostohet në vend të punës të të njëjtit 
nivel me nivelin e vendit të punës në të cilin ka punuar para se të angazhohet 
në kabinetin madje në të njëjtin institucion në të cilin paraprakisht ka qenë 
i punësuar. Mund të supozohet se koha e kaluar në kabinet i ka mundësuar 
vëllim të caktuar të kontakteve dhe informacioneve me të cilat nëpunësi do 
kishte mund të ndikojë mbi vendosjen e tij të ardhshme në vend pune. 

 Kur flasim për pengim të konfliktit të interesave në administratën 
publike dhe shtetërore, në korrelacion me mënyrën e rekrutimit  të kuadrove 
të reja, domethënie jetësore ka procedura objektive dhe me ligj e regulluar në 
mënyrë të saktë për seleksionim e cila do të mundësojë zgjedhje objektive, të 
paanshme dhe të privuar nga ndikime të jashtme të kandidatit më kompetent 
dhe të kualifikuar. Janë paraparë tri mënyra të punësimit të nëpunësve 
administrativ: përmes nxjerrjes së shpalljes publike, përmes avancimit në 
shërbimin përkatësisht me shpallje të konkursit intern dhe përmes mobilitetit 
të brendshëm përkatësisht transferim me marrje nga një shërbim në tjetër në 
kuadër të shërbimit të njëjtë. 

 Interesante është që procedurat për punësim, avancim dhe lëvizje 
në shërbim  janë të rregulluara në mënyrë precize me Ligjin për nëpunës 
administrativ,  askund nuk ka “obligim të prerë” për parashtrimin e deklarateve 
për interes!? Në të vërtetë, gjatë zbatimit të seleksionimit të nëpunësit 
administrativ përmes shpalljes publike, kandidatët të cilët paraqiten për 
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provim në Agjensionin për administratë nuk kanë obligim të japin deklaratë 
për ekzistimin/mosekzistimin të konfliktit të interesit, me ndonjërin nga 
anëtarët e komisionit për seleksionim.

 Procedura për seleksionim të nëpunësit administrativ, përmes shpalljes 
publike fillon me shfaqjen e nevojës për punësim të ri nga shërbimi publik 
i cili punëson nëpunës. Shërbimi i dorëzon kërkesë me shkrim organit të 
pavarur shtetëror – Agjensionit për administratë. Të gjitha punësimet bëhen 
në koordinim midis Agjensionit për administratë, Ministrisë së shoqërisë 
informatike dhe administratës, Ministrisë së finansave dhe Sekretarijatit për 
implementimin e Marrëveshjes kornizë. Vetë procedurën e seleksionimit  e 
zbaton Agjensioni për administratë i cili fillimisht nxjerr një shpallje publike 
dhe themelon Komision për seleksion (përzgjedhje). Procedura e seleksionimit 
mund të jetë individuale ose në grup.  Komisioni i seleksionimit për procedurë 
individuale është e përbërë nga tre nëpunës udhëheqës administrativ, ndërsa 
Komisioni për seleksionim për procedurë në grup është e përbërë nga nëpunës 
udhëheqës administrativ nga të cilët kryetari është nga Agjensioni, një anëtar 
është nga Sekretarijati për implementimin e Marrëveshjes kornizë dhe aq 
anëtarë të tjerë nga njësitë organizative në të cilat është paraparë plotësimi i 
vendeve të punës sa ka institucione të cilat punësojnë, si dhe zëvendës të tyre. 
Më tej, procedura për seleksionim të nëpunësit administrativ zhvillohet në 
katër faza: 

•	 Seleksionim administrativ;

•	 Provim për nëpunës administrativ: pjesë profesionale dhe pjesë për 
vlerësim të kapacitetit intelektual të kandidatit. Provimi për nëpunës 
administrativ, provimi për menaxhim administrativ dhe testi i 
personalitetit jepen në lokal të pajisur në mënyrë të posaçme;  

•	 Kontrollim i vërtetësisë së dëshmive. Bëhet më së paku 3 orë para 
intervistës;

•	 Intervistë. Pyetje situatash së përkatësisë së kandidatit për vendin e 
punës. Kandidati patjetër duhet ta kalojë testin me 60% në të gjitha 
fazat paraprake për të vazhduar deri në këtë fazë.

Kandidatët janë të obliguar ta kalojnë edhe të a.q. test të personalitetit, 
pas të cilit Komisioni e shpërndan listën përfundimtare të nënlistave sipas 



31

përkatësisë në bashkësitë në Republikën e Maqedonisë. Sekretari/personi 
udhëheqës në afat prej pesë ditë pas marrjes së propozimit të Komisionit është 
i obliguar të sjell vendim për përzgjedhje, ndërsa kandidati i pakënaqur ka të 
drejtë në afat prej tetë ditë ti paraqesë ankesë Agjensionit për administratë (ose 
organit tjetër kompetent të përcaktuar me Ligj të posaçëm).

Në afat prej pesë ditë nga marrja e formës së prerë të vendimit për 
zgjedhje, personi udhëheqës i institucionit merr vendim, përkatësisht lidh 
kontratë për punësim për kohë të pacaktuar. 

Procedura e avansimit ka për qëllim tu mundësojë nëpunësve 
administrativ avancim në karrierrë, përkatësisht kalim nga vende të punës 
më të ulta në ato më të larta. Sekretari/personi udhëheqës i institucionit i cili 
punëson i dorëzon kërkesë për fillim të procedurës për avancim të nëpunësit 
administrativ, njësisë organizative/nëpunësit të autorizuar për menaxhim 
me resurset njerëzore dhe vetë institucioni kumton shpallje interne në ueb 
faqen si dhe formular përkatës. Në shpalljen mund të paraqitet nëpunës nga 
institucioni i cili i përmbush kushtet e përshkruara për avancim në afat prej 
5-10 ditë. Sekretari/personi udhëheqës i institucionit themelon Komision 
tri-anëtarësh për seleksionim për avancim: Kryetar-nëpunës udhëheqës nga 
njësia në të cilën është parashtruar shpallja dhe dy nëpunës udhëheqës nga 
njësia për resurse njerëzore. Vetë procedura zhvillohet në dy faza, seleksionim 
administrativ dhe intervistë. 

Pikat për seleksionim administrativ për çdo kandidat të paraqitur 
përcaktohen në sajë të shumës së tre notave të fundit, trajnimeve të realizuara 
dhe vërtetimet për mentorësi pas së cilës komisioni përpilon rang-listë, me 
më së shumti pesë kandidatë më mirë të ranguar.  Në afat prej pesë ditësh pas 
seleksionimit administrativ, komisioni zbaton intervistë pas së cilës përpilon 
rang-listë finale dhe ja propozon kandidatin të ranguar në vendin e parë 
sekretarit/personit udhëheqës. Në afat prej tre ditësh nga marrja e propozimit 
sekretari/personi udhëheqës i institucionit është i obliguar të sjell vendim për 
zgjedhje, në të kundërtën është i detyruar të shpjegojë përse nuk është bërë 
përzgjedhja. Shpallja interne mund të përsëritet para se të sillet vendim për 
hapje të shpalljes publike, ndërsa kandidati i pakënaqur ka të drejtë në afat 
prej tetë ditësh ti parashtrojë ankesë Agjensionit për administratë. Në afat prej 
ditësh nga shkalla përfundimtare e vendimit, sekretari/personi udhëheqës sjell 
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vendim për avancimin e nëpunësit administrativ.

 Respektimi i disiplinës së punës dhe pengimi i ndikesave të jashtme 
mbi punën e nëpunësve administrativ është e rregulluar në mënyrë pothuajse 
identike si me Ligjin e nëpunësve shtetëror. Dhe kështu shkelja disiplinore 
paraqet shkelje e rëndë e detyrës zyrtare, disiplinës punuese, respekti nga 
institucioni ose respektit ndaj nëpunësit administrativ, e në linjë të pengimit të 
konfliktit të interesit, kjo përfshin: 

•	 shprehje dhe avokim i bindjes politike në kryerje të detyrave punuese, 
pjesëmarrje në aktivitete zgjedhore ose paraqitje të tjera publike të 
karakterit të tillë gjatë orarit të punës, sjellje nën pikëpyetje të statusit 
të vet të nëpunësit administrativ me kryerje të aktiviteteve partiake, 
bartje ose vendosje të simboleve partiake në lokalin e punës; 

•	 të disponuarin e jashtëzakonshëm me mjete materiale dhe financiare; 

•	 pranim të dhuratave ose lloj tjetër të përfitimit; 

•	 keqpërdorim i statusit të nëpunësit administrativ; 

•	 keqpërdorim i autorizimeve të besuara në kryerje të detyrave punuese; 

•	 vënie e interesit personal financiar në konflikt me pozitën dhe statusin 
e nëpunësit administrativ; 

•	 Për shkelje disiplinore nëpunësit administrativ mund ti shqiptojë një 
nga masat vijuese disiplinore: 

•	 dënim me para në lartësi prej 30% nga lartësia e shumës njëmujore të 
neto pagës në kohëzgjatje nga një deri gjashtë muaj;

•	 sistemimi në vend të punës në nivel të drejtpërdrejtë më të ulët dhe 

•	 ndërprerja e marrëdhënies së punës kur kanë ngjarë pasoja të dëmshme 
për institucionin, e me këtë rast nuk janë konstatuar rrethana lehtësuese 
për nëpunësin administrativ i cili e ka kryer shkeljen.
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3.6. Ligj për të punësuarit në sektorin publik

 Ligji për të punësuarit në sektorin publik është dispozitë komplementare 
e Ligjit për nëpunës administrativ dhe paraqet lex generalis përkatësisht dispozitë 
me zbatim të përgjithshëm mbi të gjithë të punësuarit në: organet e pushtetit 
shtetëror dhe lokal dhe organet e tjera organe shtetërore të themeluara në pajtim 
me Kushtetutën dhe me ligjet dhe institucionet të cilat kryejnë veprimtari nga 
sfera e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe 
mbrojtjes së fëmijës, sportit, si dhe në veprimtaritë e tjera me interes publik 
të përcaktuara me ligj, ndërsa që janë të organizuara si agjenci, fonde, ente 
publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë 
ose nga komunat, nga qyteti i Shkupit, si dhe nga komunat e qytetit të Shkupit. 
Status të të punësuarit në sektorin publik kanë personat të cilët kanë lidhur 
marrëdhënie pune te ndonjë nga institucionet paraprakisht të përmendura.

Institucionet, në pajtim me parimin e kushteve të njëjta dhe të qasjes 
së njëjtë për të gjithë të interesuarit në një vend pune, kanë obligim që vendet 
e lira të punës dhe kushtet për plotësimin e tyre ti shpallin përmes internetit, 
përkatësisht shpalljes publike. Institucionet kanë obligim ti planifikojnë 
me plane vjetore, në pajtim me nevojat e tyre, e në sajë të Metodologjisë 
për planifikim të punësimeve në sektorin publik në pajtim me parimin për 
përfaqësim përkatës dhe të drejtë.

Punësimi në sektorin publik bëhet përmes botimit të shpalljes publike, 
me ç’rast me procedurë transparente,dhe seleksionim fer dhe konkurrues 
zgjedhet kandidati më profesionist dhe më kompetent për vendin e punës. 

Avancimi në sektorin publik bëhet përmes paraqitjes së shpalljes 
interne, në të cilën në sajë të vlerësimit për efektin, profesionalizmin dhe 
kompetencën e kandidatëve, përzgjidhet kandidati më i mirë për vendin e 
punës nga radhët e të punësuarve në institucioni.

Për çdo punësim është paraparë procedura e seleksionimit, e cila 
përbëhet nga kontrolli i dëshmive të parashtruara për përmbushje të kushteve 
të vendit të punës, dhënia e testeve kualifikuese në forme të shkruar ose 
elektronike, organizimi i intervistave dhe/ose forma të tjera të kontrollimit të 
kandidatëve.

Gjatë kryerjes së punëve dhe të detyrave të punës të punësuarit 
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në sektorin publik janë të obliguar që tu përmbahen parimeve të etikës 
profesionale, paanshmërisë dhe objektivitetit.52 Janë të obliguar që punët dhe 
detyrave punuese ti kryejnë me paanshmëri politike, pa ndikesë të bindjeve të 
tyre politike dhe të interesave financiare.

Ligji për të punësuarit në sektorin publik e rregullon në mënyrë të 
prerë e rregullon pengimin e konfliktit të interesave si parim themelor, me 
çka të punësuarit në sektorin publik nuk guxojnë ta sjellin në pyetje interesin 
personal material dhe jo-material në konflikt me interesin publik dhe me 
statusin e tyre i cili mund të shkaktojë konflikt të interesave, me ç’rast aplikim 
përkatës kanë Ligji për të punësuarit në sektorin publik, Ligjin për pengim të 
konfliktit të interesit dhe ligje të tjera. 

Përfitim posaçërisht i rëndësishëm i Ligjit për të punësuarit në sektorin 
publik i cili shkon në favor të parandalimit dhe pengimit të konfliktit të 
interesit, është që siguron të drejtë për mbrojtje të të punësuarve të cilët kanë 
paraqitur dyshim ose njohuri për vepër penale, të procedimit të paligjshëm ose 
të palejueshëm. 

Të punësuarve në sektorin publik të cilët gojarisht ose me shkrim kanë 
paraqitur dyshim ose kanë njohuri se është kryer , ose është duke u kryer vepër 
penale kundër detyrës zyrtare ose veprim  tjetër joligjor ose të palejuar me të 
cilin rrezikohet interesi publik, siguria dhe mbrojtje, patjetër duhet tu sigurohet 
mbrojtje në pajtim me ligjin dhe t’ju garantohet anonimitet dhe besueshmëri 
deri në shkallën dhe deri në momentin deri të cili ata e kërkojnë.

 Njëkohësisht kjo dispozitë e lehtëson realizimin e detyrës të gjithë të 
punësuarve që të vënë në pah detyra joligjore punuese. Të punësuarit në sektorin 
publik janë të obliguar që ti kryejnë detyrat punuese të dhëna nga funksionari 
i cili udhëheq me institucionin, përkatësisht nga eprori i drejtpërdrejtë dhe të 
procedojnë sipas tyre në pajtim me Kushtetutën, ligjet dhe dispozitë tjetër. Nëse 
të punësuarit konsiderojnë se detyra e dhënë e punës është e kundërligjshme 
ata janë të obliguar që këtë t’ia vënë në pah personit që ja ka dhënë detyrën. 

Pa marrë parasysh që të punësuarit formal-juridik janë të obliguar 
të procedojnë sipas detyrës punuese të dhënë në formë të shkruar (pas 

52  Standarde për integrim personal, etike profesionale dhe përkujdesje për interesin publik dhe 
ju përmbahen akteve të cilat i rregullojnë këto standarde;
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vënies në pah të paligjshmërisë së të njëjtës), përveç nëse vlerësojnë se 
zbatimi i saj paraqet vepër penale dhe menjëherë për atë me shkrim do ta 
informojnë eprorin e drejtpërdrejtë më të lartë nga ai që ua ka dhënë detyrën, 
si dhe KSHPK. Në të kundërtën ata do të përgjigjen për zbatimin e saj, si dhe 
eprorin e tyre të drejtpërdrejtë. Për lajmërimin e parashtruar eprorit si dhe në 
KSHPK të punësuarit nuk mund të thirren në përgjegjësi. Bëhet fjalë për të 
a.q. subordinacion të kufizuar të nëpunësve administrativ. Në fakt, nëpunësit 
nga njëra anë janë të obliguar që punën e tyre në mënyrë profesionale, duke 
i respektuar ligjet dhe dispozitat e tjera të bazuara mbi ligjin, ndërsa nga ana 
tjetër janë të obliguar që ti zbatojnë detyrat dhe urdhrat të dhëna nga eprorët e 
tyre. Në rast që, urdhri nga eprori të jetë i paligjshëm, qoftë të jetë i dhënë nga 
mosdija ose pa qëllim, nëpunësi është i obliguar që t’ia vë në pah eprorit të vet 
parregullsinë e urdhrit të tillë. Nëse eprori insiston që nëpunësi prapëseprapë 
ta zbatojë urdhrin e tillë, atëherë nëpunësi patjetër duhet të kërkojë që urdhri 
ti jepet me shkrim, ndërsa urdhrin me shkrim t’ia dërgojë eprorit të parë të 
eprorit të tij të drejtpërdrejtë, ose në mënyrë të drejtpërdrejtë funksionarit të 
organit. Atëherë mund ta zbatojë urdhrin dhe nuk do të bart përgjegjësi për 
zbatimin e urdhrit joligjor. Përjashtim nga kjo rregull, është nëse me urdhrin 
të paligjshëm nëpunësi bën diçka që me ligj është e përshkruar si vepër penale. 
Në atë rast assesi nuk guxon ta zbatojë, në të kundërtën do të konsiderohet si 
bashkëveprues. 

 Ndalesa për veprim politik në vendin e punës aplikohet mbi të 
punësuarit në sektorin publik, sipas kushteve të rregulluara në mënyrë identike 
si në Ligjin për nëpunës administrativ.

  Në linjë të pengimin e konfliktit të interesave Ligji për të punësuarit 
në sektorin publik përmban dispozitë të prerë për pranim të dhuratave, në 
pajtim me të cilën të punësuarit në sektorin publik nuk guxojnë të pranojnë 
dhurata në lidhje me punën e tyre me përjashtim të dhuratave protokollare 
dhe herë pas hershme me vlerë më të ulët. Dhuratat që nuk e tejkalojnë vlerën 
prej 1 000 denarë, ose dhurata që merren nga i njëjti person vlera e tërësishme 
e të cilës nuk tejkalon 3 000 denarë në një vit, konsiderohen si dhurata me 
vlerë më të ulët. Dhurata të pranuara nga persona zyrtar ose nga organizata 
ndërkombëtare, që janë dhënë gjatë vizitave, shkuarjes mysafir ose në rrethana 
të ngjashme të tjera konsiderohen për dhurata protokollare.
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Përfshirja e kësaj dispozite është ekstensive, ndërsa ndalesa dhe 
kufizimet për marrje kanë të bëjnë në mënyrë të njëjtë edhe për bashkëshortin 
e të punësuarit, për persona që jetojnë bashkë me të punësuarin në bashkësi 
jashtëmartesore, për fëmijët e tyre, prindërit dhe për personat që jetojnë në të 
njëjtën amvisëri. Të punësuarit në sektorin publik janë të obliguar t’ua tërheqin 
vërejtjen dhurata-dhënësve se dhuratat që e tejkalojnë vlerën e përcaktuar 
bëhen pronësi e punëdhënësit. Në rast se dhuratë-dhënësi insiston që dhurata 
të pranohet i punësuari ose personat e tjerë të involvuara janë të obliguar që 
dhuratën t’ia dorëzojnë punëdhënësit. Të dhënat për dhuratën e pranuar, vlera 
e tyre, dhuruesit dhe rrethanat e tjera shënohen në evidencën e dhuratave. 
Mënyra e menaxhimit me dhuratat, mënyra e menaxhimit me evidencën për 
dhuratat dhe çështjet tjera në lidhje me pranimin e dhuratave rregullohet me 
rregullore të Qeverisë.

3.7. Kodi penal

 Konflikti i interesave është gjendje e cila edhe pa ekzistimin e veprës së 
kryer i obligon të prekurit (personin zyrtar si dhe palën) që të ndërmarrin masa 
të caktuara për mënjanimin e konfliktit të interesit. Mos-ndërmarrja e masave 
përkatëse, tërheq përgjegjësi përkatëse e cila mund të jetë përgjegjësi publike 
nëse bëhet fjalë për bartës të funksioneve publike, përgjegjësi kundërvajtëse 
për çdo person zyrtar, përgjegjësi disiplinore për nëpunës administrativ dhe të 
punësuar tjetër në sektorin publik si dhe përgjegjësi penale. 

 Kodi penal në mënyrë të prerë parashikon53 se personi zyrtar ose personi 
përgjegjës në ndërmarrje publike ose ent publik i cili me shkelje të dispozitave 
ligjore për konflikt të interesave ose për veprim me vetëdije gjatë kryerjes 
së autorizimit diskrecional, me shmangie të mbikëqyrjes të obliguar ose në 
mënyrë tjetër në mënyrë të dukshme procedon në mënyrë të pa përgjegjshme 
në kryerjen e autorizimeve dhe detyrimeve të veta dhe me atë për vete ose për 
dikë tjetër do të përfitojë ndonjë dobi ose tjetrit do ti shkaktojë dëm, do të 
ndëshkohet me nga tre muaj  deri më tre vjet burg.

Në rast se personi zyrtar të përfitojë përfitim më të madh pronësor ose 
nëse shkakton dëm më të madh pronësor ose do ti shkel të drejtat e tjetrit, do 

53  Neni 353-v, Kodi penal;
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të ndëshkohet me burg në kohëzgjatje nga gjashtë muaj deri në pesë vjet.

Nëse personi zyrtar përfiton dobi të konsiderueshme pronësore ose do 
të shkaktojë dëm të konsiderueshëm, do të ndëshkohet me më së paku tre vjet 
burg.

Me të njëjtat ndëshkime për veprat e theksuara, do të ndëshkohet edhe 
personi përgjegjës, personi përgjegjës në person të jashtëm juridik i cili ka 
përfaqësi në Republikën e Maqedonisë ose person i cili kryen punë me interes 
publik, nëse vepra është bërë me kryerje të autorizimit ose me detyrën e tij të 
veçantë, të përcaktuar me ligj.

Personi zyrtar ose personi përgjegjës në organ të administratës 
shtetërore ose person tjetër juridik i cili me shkelje të dispozitave ligjore 
për zbatimin e procedurës administrative, me shmangien e kontrollit të 
obligueshëm ose në mënyrë tjetër pa përgjegjësi procedon në kryerje të 
autorizimeve dhe obligimeve të veta dhe me ato për vete ose për tjetër do të 
ketë ndonjë farë përfitimi ose tjetrit do ti shkaktojë dëm, do të ndëshkohet me 
burg në kohëzgjatje nga gjashtë muaj deri në tre vjet dhe me dënim me para.

Nëse vepra është kryer nga shkujdesja, personi zyrtar ose përgjegjës 
do të ndëshkohet me burg nga gjashtë muaj deri në dy vjet dhe me dënim me 
para.

4. Institucione kompetente

4.1 Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit

Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit është organ i pavarur 
i shtetit, kompetent që të bëjë kontroll të drejtpërdrejtë mbi aplikimin e Ligjit 
për pengim të konfliktit të interesit. Në atë kuptim, KSHPK është kompetent 
të sjell akte relevante nënligjore,  sjell Program shtetëror me Plan aksionar për 
parandalim dhe zvogëlim të dukurisë së konfliktit të interesave, jep mendime 
për propozim ligje me rëndësi për pengim të konfliktit të interesave, i 
kontrollon deklaratat për interesa, shqyrton raste të konfliktit të interesit publik 
dhe privat të përcaktuara me ligj, i parashtron raport për punën e vet dhe për 
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masat dhe aktivitetet e ndërmarra Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, 
ndërsa raportin ja dërgon Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe mediave, 
bashkëpunon me organe të tjera shtetërore në pengimin e dukurisë së konfliktit 
të interesit, ndërmerr aktivitete për edukim me qëllim të zbulimit konfliktit të 
interesit në pajtim me këtë ose tjetër ligj, i shqipton masat e përcaktuara me 
Ligjin për pengim të konflikt të interesit, e informon opinionin për rastet e 
konfliktit të interesit dhe kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj.

Procedura për përcaktim të konfliktit të interesit KSHPK e zbaton 
në sajë të parimeve të ligjshmërisë, besueshmërisë, objektivitetit, mos-
selektivitetit, e të njëjtën e inicion dhe zbaton në sajë të detyrimit zyrtar, me 
kërkesë të personit zyrtar, në sajë të paraqitjes së personit tjetër dhe me kërkesë 
të  personit i cili udhëheq me organin.

Procedura për përcaktim të ekzistimit të konfliktit të interesit mund 
iniciohet  edhe në sajë të paraqitjes anonime, nëse pohimet në të njëjtën janë 
të bazuara.

Për nevojat e procedurës dhe për përcaktimin e gjendjes faktike KSHPK 
grumbullon dokumente, të dhëna dhe informacione nga persona fizik dhe 
juridik, si dhe nga personat zyrtar, ndërsa subjektet e prekura janë të obliguar 
që dokumentet e kërkuara ti dërgojnë në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit 
të kërkesës nga KSHPK, në të kundërtën KSHPK do ti kontrollojë pohimet 
për ekzistim të konfliktit të interesit në sajë të detyrës zyrtare. KSHPK është i 
obliguar të sjell vendim për ekzistim ose mos-ekzistim të konflikt të interesave 
në afat prej 30 ditë pas prononcimit të subjekteve përkatësisht pas kontrollimit 
të pohimeve.

KSHPK në sajë të detyrimit zyrtar është i obliguar pas paraqitjes së 
konfliktit të interesit, ta informojë personin zyrtar nëse e konstaton ekzistim 
të konfliktit të interesit dhe të kërkojë nga ai, në afat prej 15 ditësh nga dërgimi 
i vendimit, ta mënjanojë konfliktin e interesave. Nëse i njëjti vepron sipas 
vendimit, Komisioni do ta ndërpresë procedurën dhe do ta informojë personin 
zyrtar dhe parashtruesin e paraqitjes. Nëse, ndërkaq, personi zyrtar nuk vepron 
sipas udhëzimit komisioni do ti shqiptojë vërejtje publike personit zyrtar 
dhe do t’ia dërgojë. Vërejtja publike si masë botohet në mjetet e informimit 
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publik. Nëse, ndërkaq, personi zyrtar nuk ndërmerr veprime për mënjanim 
të konfliktit të interesit në afat prej 15 ditësh nga dorëzimi i vërejtjes publike, 
dhe për këtë nuk e informon Komisionin, KSHPK do të ngre iniciativë para 
organit kompetent për ndërprerje të kryerjes së autorizimeve ose detyrimeve të 
funksionarit publik, përkatësisht iniciativë për ngritje të procedurës disiplinore 
për përcaktim të shkeljes disiplinore për nëpunës shtetëror ose publik. 

Për shkelje të obligimeve të përcaktuara me Ligjin për pengim të 
konfliktit të interesit janë paraparë gjoba për kundërvajtje. Nëse vepron 
në kundërshtim me kufizimet të ndërlidhura me punësim pas skadimit të 
funksionit publik përkatësisht marrëdhënien e punës në shërbimin publik, 
gjobë prej 500 deri 1000 euro, në kundërvlerë në denarë, për kundërvajtje 
do ti shqiptohet personit fizik, ndërsa gjobë prej 3 000 deri në 5 000 euro, 
në kundërvlerë në denarë, do ti shqiptohet personit përgjegjës në personin 
juridik. Për mosrespektim të obligimeve për parashtrim të deklaratës për 
interes në KSHPK, si dhe për mos-paraqitje të punësimit në sektorin privat 
ose ndonjë gjendje tjetër potenciale të konfliktit të interesit, personit zyrtar do 
ti shqiptohet gjobë për kundërvajtje në lartësi prej 1 000 deri    3 000 euro në 
kundërvlerë në denarë.
  

4.2 Bashkëpunim ndërinstitucional 

 Kompetencën parësore për aplikimin e Ligjit për pengim të konfliktit të 
interesit, e njëkohësisht edhe për ndërmarrje të masave përkatëse për përcjellje 
të gjendjeve në këtë lëmi e ka Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit. 
Mirëpo, obligimi që ti përmbahen në këtë dhe në ligjet e tjera relevante të cilat 
parashikojnë procedim në rast të konfliktit të interesit ka të bëjë me të gjitha 
organet e shtetit, organet e administratës shtetërore, komunat dhe qytetin e 
Shkupit, ndërmarrjet publike dhe të gjitha personat juridik dhe privat të cilët 
hyjnë në raporte me sektorin publik.

Duke e pasur parasysh se “konflikt i interesit” është paradhomë në 
korrupsionin, përkatësisht gjendje në të cilën çdo person zyrtar ka obligim 
juridik dhe moral të mënjanohet nga vendimmarrja ose nga procedimi nëse 
dallon se ekziston mundësi për ekzistencën e konfliktit të interesit, nxirret 
konstatimi se nëse nuk mënjanohet, çdo vendim i mëtejmë mund të përbën 
akt të korrupsionit (të sanksionuar në mënyrë të ndryshme ose si shkelje 
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disiplinore në vendin e punës ose vepër penale). Nga kjo del se, pa marrë 
parasysh se nga ana formale juridike është e thjeshtë, korniza institucionale 
për pengim të konfliktit të interesit mund të përshkruhet si voluminoze.

Çdo person i emëruar ose i zgjedhur i cili ushtron funksion publik ka 
obligim që drejtpërdrejtë ti dërgojë deklaratë për interes Komisionit, ndërsa 
çdo nëpunës administrativ vendi i punës të të cilit mund të ekspozohet në 
situata në të cilat mund të ndodh konflikt i interesit, ka obligim të plotësojë 
deklaratë për interes në organizatën ku punon. 

Për zbatim të suksesshëm të kompetencave të veta, Komisioni shtetëror 
për pengim të korrupsionit nga viti 2007 deri në vitin 2014 nënshkroi Protokoll 
për bashkëpunim me 18 institucione me kompetenca në fushën e pengimit të 
korrupsionit dhe të konfliktit të interesave, i cili kishte për qëllim të shërbejë 
si mjet për këmbim të shpejtë të informacioneve dhe dokumenteve me çka 
u kontribuua për azhurnim të procedimit të institucioneve të kyçura, dhe i 
cili mundëson përforcim forcim të bashkëpunimit të drejtpërdrejtë përmes 
punës së përbashkët mbi raste specifike dhe më të ndërlikuara të korrupsionit, 
ndihmë e ndërsjellë profesionale në ndryshimin e rregullativës me kompetencë 
të institucioneve përkatëse. 

Nënshkrues të Protokollit janë: Komisioni shtetëror për pengim të 
korrupsionit, Drejtoria për mbrojtje të të dhënave personale, Drejtoria për 
të hyra publike, Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë, Avokatura 
shtetërore e Republikës së Maqedonisë, Këshilli gjyqësor i Republikës së 
Maqedonisë, Ministria e punëve të brendshme, Enti shtetëror për revizion, 
Drejtoria doganore, Drejtoria e policisë financiare, Drejtoria e zbulimit 
financiar, Agjencia për kadastër të patundshmërive, Byroja për furnizime 
publike e Republikës së Maqedonisë, Komisioni shtetëror për ankesa në lidhje 
me furnizimet publike, Komisioni shtetëror zgjedhor, Këshilli i prokurorëve i 
Republikës së Maqedonisë, Këshilli për radiodifuzion54, Komisioni për letra 
me vlerë dhe Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë. 

 Në Protokollin, në bazë kontraktuese, institucionet pajtohen në kuadër 
të kompetencave të veta të bashkëpunojnë në: 

54  Në pajtim me Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuele mediatike (Gazeta zyrtare e RM nr, 
184/2013) ky organ është i abroguar, ndërsa kompetencat e tij i ndërmerr Agjensioni për shërbime audio 
dhe audiovizuele mediatike;
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•	 këmbim të të dhënave dhe të informacioneve;

•	  ti japin ndihmë të ndërsjellë gjatë zbulimit të rasteve të korrupsionit 
dhe konfliktit të interesave si dhe gjatë ndërmarrjes të masave të 
nevojshme dhe aktiviteteve të ndërlidhura me rastet e këtilla,

•	 bashkëpunim i ndërsjellë profesional në procesin e  edukimit dhe të 
trajnimit të resurseve njerëzore,

•	 koordinim i aktiviteteve si në plan të brendshëm ashtu edhe në plan 
ndërkombëtar me qëllim të parandalimit më efikas dhe të represionit 
të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, 

•	 formim i ekipeve të përbashkëta nga persona të specializuar në lëmi të 
caktuara që do ta nxisin zgjidhjen efikase praktike të rasteve të caktuara 
specifike nga lëmi i parandalimit dhe represionit të korrupsionit dhe 
konfliktit të interesave dhe 

•	 formim i ekipeve të përbashkëta gjatë përpilimit të rregullativës 
së nevojshme ligjore dhe rregullativë tjetër e cila trajton materie të 
përbashkët. 

•	 Aktivitetet e veta Komisioni i formulon në Programin shtetëror për 
parandalim dhe zvogëlim të dukurisë së konfliktit të interesit dhe është 
subjekt aktiv në realizimin e tij. Krahas Komisionit, faktorë të tjerë 
aktiv, të kyçur në realizimin programit, janë: Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, ministritë, organet 
e vetëqeverisjes lokale, Prokuroria publike, organe dhe organizata të 
tjera, sektori joqeveritar dhe mediet. 
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5. Aplikimi i Ligjit për pengim të konfliktit të interesit 
dhe dispozitat e tjera relevante

5.1 Kufizime objektive të modelit dhe problem në testimin

Pa marrë parasysh kornizën juridike që është në fuqi dhe e njëjta është 
në fuqi tanimë një kohë dhe e njëjta do të vazhdojë të aplikohet, për momentin 
mund të testohet vetëm suksesi i deritanishëm, përkatësisht efektiviteti i 
sistemit të pengimit të konfliktit të interesit në administratën shtetërore, 
sepse pjesë e konsiderueshme nga dispozitat pozitive hyjnë në fuqi për jo 
plotë 2 muaj, ndërsa nga 13 shkurti të vitit 2015 fillojnë të aplikohen Ligjet 
për nëpunësit administrativ dhe Ligji për të punësuarit në sektorin publik. 
Pa marrparasysh që ndryshimet të cilat këto dispozita i sjellin nga aspekti i 
pengimit të konfliktit të interesave nuk janë ekstensive, prapëseprapë Ligji për 
të punësuarit në sektorin publik përmban dispozita imperative të cilat do ta 
përforcojnë aplikimin e këtij parimi.

 Aplikimi konsekuent içdo kornize juridike dhe politika publike varet si 
nga faktorë objektiv (siç janë resurse në dispozicion, materiale dhe njerëzore) 
ashtu edhe faktorë subjektiv, siç janë vullneti politik, vendosmëria i organeve 
kompetente që në mënyrë konsekuente tu përmbahen këtyre dispozitave, 
azhurniteti te organet kompetente organet kompetente gjyqësore dhe organe të 
tjera kompetente të cilat kryejnë mbikëqyrje mbi aplikimin e këtyre dispozitave 
që të procedojnë në mënyrë përkatëse. Në parandalimin e dukurisë së konfliktit 
të interesit dhe të paraqitjes së korrupsionit, me rëndësi të jashtëzakonshme 
është ngritja e vetëdijes te bartësit e funksioneve publike dhe tek të punësuarit 
në sektorin publik për këto dukuri dhe për dëmshmërinë e tyre. 

Faktor objektiv kufizues janë kapacitetet reale të shërbimeve publike, 
të cilat vetë mbajnë evidencë për deklaratat e parashtruara për interes, ndërsa 
parashtrohet edhe pyetja kush më tej bën kontroll mbi saktësinë e deklaratave 
të dhëna. 

Faktor i ardhshëm është saktësia dhe përshtatshmëria e përmbajtjes së 
deklaratave për interes, të cilat patjetër duhet rregullisht të azhurnohet dhe 
të harmonizohet me rrethanat dhe gjendjet e porsakrijuara, për tu përfshirë 
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në mënyrë adekuate edhe autorizimet publike të parashtruesit e prekur të 
parashtruesve të deklaratave, por edhe interesat e tyre private. 

Faktor objektiv kufizues ndaj aplikimit konsekuent të dispozitave për 
pengim të interesit në Republikën e Maqedonisë është demografia. Ka nevojë 
që të bëhet analizë e potencialeve kadrovike, në kushte të shtetit prej 2 065 000 
banorë (por spekulohet se efektivisht qëndrojnë më pak), nga të cilët rreth 251 
430 janë në moshë mbi 65 vjeç, 360 000 të punësuar në sektorin privat, 430 000 
janë në moshë deri 1755 vjeç. Nevojitet një analizë për kapacitetet realisht të 
nevojshme në sektorin publik për tu penguar dukuria e nepotizmit i definuar 
si lidhje gjaku e cila vertikalisht dhe në mënyrë anësore shkon deri në shkallën 
e katërt, përfshirë edhe miqësinë dhe kumbarinë (palën mike të burrit apo 
gruas). Kjo kur do të merret parasysh obligimi i cili buron nga Marrëveshja 
kornizë e Ohrit për përfaqësim të drejtë të bashkësive joshumicë, hapet pyetja 
shtesë se çfarë është kapaciteti demografik i bashkësive të caktuara joshumicë 
për tu punësuar në sektorin publik duke ju përmbajtur me këtë rast këtij parimi.

5.2 Aktivitete të Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit 
në pengimin e konfliktit të interesit

 Me zbatimin e kompetencës së vet parësore të përcaktuar në Ligjin 
për pengim të konfliktit të interesit, Komisioni krahas përcjelljes aktive 
të gjendjeve dhe të masave të tjera ligjore, sjell edhe Program shtetëror për 
parandalim dhe zvogëlim të konfliktit të interesit (maj 2008 dhe dhjetor 2011), 
me Plan aksionar për zbatimin e saj, të sublimuar në nëntë lëmi të rrezikshme: 
akumulim i funksioneve dhe realizim i përfitimit, shfrytëzim i ndikesës për 
përfitim financiar dhe tjetër, autorizime diskrecionale, procedime të personit 
zyrtar kur ka interes privat, dhurata, nepotizëm, shfrytëzim të të mirave publike 
për interesa private (personale), politike dhe të tjera, punësim pas përfundimit 
të funksionit dhe shfrytëzim dhe keqpërdorim i informacioneve që janë marrë 
në sajë të detyrës zyrtare të cilat nuk janë të qasshme për opinionin. 

 Në Planin aksionar janë theksuar 11 sektorë si më të ekspozuar ndaj 
mundësisë për korrupsion dhe konflikt të interesit: 

55  Vlerësime të popullatës më datën 30.06.2013 dhe 31.12.2013 sipas seksit dhe moshës, për nga 
komunat dhe rajonet statistikore (NTES 3-2007);
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•	 sektori politik: transparencë dhe mbikëqyrje e pamjaftueshme mbi 
punën aktuale materialo-financiare të partive politike, sindikatës 
dhe organizatave civile; dobësi në rregullativën zgjedhore dhe tjetër; 
shkallë e lartë e autorizimeve diskrecionale me dallime të mëdha në 
intensitetin e tyre midis funksioneve të caktuara publike; mungesë e 
efekteve nga zbatimi i Ligjit për lobim; përqindje e lartë e ligjeve të 
miratuara me procedurë të shkurtuar përkatësisht urgjente;

•	 jurisprudenca: mungesë e pavarësisë stabile dhe të përhershme të 
gjyqësisë dhe të gjykatave; transparencë e pamjaftueshme e punës; 
mungesë e kapacitetit të plotë të Prokurorisë publike për realizim të 
rolit të ri me Ligjin për procedurë penale; pavarësi e pamjaftueshme 
e Avokatisë shtetërore të RM; mungesë e kontrolleve sistemore mbi 
punën e noterëve, përmbaruesve dhe avokatëve;

•	 administrata publike: administrim jo i plotë i decentralizuar me mjetet 
publike; mungesë e garancioneve të forta për zbatimin e procedurave 
për punë; mungesë e vlerësimit të rrezikut nga dukuria e korrupsionit 
në institucionet e AP; mungesë e masave të sistematizuara për 
parandalimin e korrupsionit; mungesë e kontrollit publik mbi punën 
e AP që i hap dyert për forma të ndryshme të konfliktit të interesit;

•	 Organet për zbatim të ligjit;

•	 Dogana;

•	 Vetëqeverisja lokale;

•	 Sektori publik;

•	 Sektori privat;

•	 Shëndetësia, puna dhe politika sociale;

•	 Arsimi dhe sporti;

•	 Mediet dhe shoqëria civile.56

56 Këtu, për shkak të kursimit të hapësirës, përmbajtja e detajuar është vendosur vetëm për 
katër sektorët e para nga gjithsej njëmbëdhjetë që janë të theksuar si më të ekspozuar ndaj dukurisë së 
korrupsionit dhe konfliktit të interesit në Planin aksionar për implementimin e Programit shtetëror për 



45

Tabela 2: Puna e KSHPK për lëndë nga lëmia e  konfliktit të interesit 
(Burim: raporte të Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit 
2007-2103)

                                                                          200757         200858      200959        201060       201161       201262         201363   

Proceduar për lëndë / *të 
porsaformuara

30 44 77 194 78* 96* 273

Lëndë të mbyllura 19 29 50 169 128 123 196

Lëndë në të cilat është kon-
statuar konflikt i interesit

4 8 20 48 3 29 132

Lëndë në të cilat nuk është 
konstatuar konflikt i interesit

7 16 30 / / / /

parandalim dhe zvogëlim të konfliktit të interesit;
57 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin 2007, faq. 
23-41;
58 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin  2008, faq. 
29-36;
59 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin 2009, faq. 
41-47;
60 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin 2010, faq. 
22-26;
61 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin 2011, faq. 
25-28;
62 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin 2012, faq. 
28-32;
63 Raport vjetor për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit në vitin 2013, faq. 
36-38;
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Grafiku 1: Puna e KSHPK për lëndë nga lëma e konfliktit të interesit 
(Burim: Raporte të Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit 
2007-2103)

Tabela 3: Deklarata të parashtruara për interesa në vitin 2011 
(Burim: Raporte të Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit 
2010-2013)

2010 2011 2012 2013

Deklarata të parashtruara për interesa, për vitin raportues / 425 226 145964

Numri i tërësishëm i deklaratave për interesa nga vendosja e 
obligimit për parashtrim të Deklaratës për interesa65 3563 4160 4361 5820

64 65 
 Nga aplikimi formal i obligimit për dorëzim të deklaratës për interes 
në Komisionin shtetëror për pengim të korrupsionit, janë evidentuara 5820 
deklarata të dërguara (nga funksionarët) gjë e cila vë në pah se ekziston vetëdije 
për respektim të këtij obligimi. Nga të dhënat në dispozicion nuk mund të 
vendosim ndonjëfarë lidhje midis numrit të deklaratave të parashtruara, me 
numrin e procedurave të ngritura për kontrollim, përkatësisht përcaktim të 

64 Numri i shtuar i deklaratave të reja të pranuara të interesit ka të bëjë me obligimin e kryetarëve 
të ri të komunave dhe të këshilltarëve në organet e njësive të vetëqeverisjes lokale, pas zgjedhjeve lokale 
në vitin 2013 të cilët kanë obligim të dorëzojnë deklaratë për interes;
65 Më 7.12.2009;
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ekzistimit të konfliktit të interesit nga viti 2007 deri në vitin 2013. Numri i 
deklaratave të parashtruara për interes deri në vitin 2013 është 5820, ndërsa 
numri i lëndëve të formësuara përkatësisht të lëndëve në sajë të të cilave 
Komisioni ka proceduar përfundimisht me vitin 2007 është 792 lëndë, nga e 
cila shihet rritja mekanike e vëllimit të punës nga viti në vit. Nga të dhënat e 
prezantuara në raportet vjetore për punën e KSHPK del se lëmi më e rrezikshme 
e konfliktit të interesit paraqitet përmes ushtrimit të më tepër funksioneve nga 
i njëjti person. Për ta vlerësuar efektivitetin e mekanizmave për parandalim të 
konfliktit të interesit në periudhën kohore nga aplikimi i obligimit për dorëzim 
të deklaratës për interesa në KSHPK është objektivisht tejet i shkurtër, mu për 
këtë edhe ekzemplari është tejet i vogël. 

Çfarë është qëndrimi i Komisionit ndaj deklaratave të tjera të 
parashtruara? Vallë nëse nga kjo nënkuptohet se deklaratat të cilat Komisioni  
nuk i trajton si lëndë, janë të kontrolluara dhe është konstatuar se nuk ekziston 
konflikt i interesit, ose ndërkaq, Komisioni nuk ka arritur ti kontrollojë të 
gjitha deklaratat e parashtruara? Mund të supozohet se nga aplikimi, konflikti 
i interesit si dukuri e sanksionuar me ligj, numri i lëndëve para Komisionit 
rritet me dinamikë të paqëndrueshme. Prapëseprapë, nga shifra e tërësishme e 
procedurave të ngritura për konstatim të konflikt të interesit, në numër më të 
vogël (deri në vitin 2013 i pa përfillshëm) Komisioni ka konstatuar ekzistim të 
konfliktit të interesit. Mund të parashtrohet pyetja nëse Komisioni ka kapacitet 
ti kontrollojë të gjitha deklaratat e dorëzuara ose ndërkaq procedon vetëm në 
lidhje me parashtresë të pranuar për ekzistim të konfliktit të interesit, në të 
cilin rast nuk mund e mos të vërejmë (madje edhe të ketë shkaqe objektive 
për atë) se një numër shumë më i madh i rasteve të konfliktit të interesit kalon 
në mënyrë të pavërejtur. Indikator se Komisioni në mënyrë të përshkallëzuar 
i përforcon kapacitetet për tu ballafaquar me këtë çështje është numri në 
mënyrë të konsiderueshme më i madh i lëndëve të hapura, lëndëve të mbyllura 
dhe rastet e konstatuara të konfliktit të interesit në vitin 2013 në raport me vitet 
paraprake. 

 Nga të dhënat e qasshme,66 shihet se ende është i madh numri i 
funksionarëve (në mënyrë dominante në njësitë e vetëqeverisjes lokale) të cilët 
nuk janë të njoftuar në mënyrë të mjaftueshme ose me vetëdije i shmangen 
obligimit për parashtrim të deklaratës për interes me të cilën në mënyrë efektive 

66 http://www.dksk.org.mk/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=57
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zvogëlohet mundësia që Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit të 
veprojë në mënyrë parandaluese në detektimin dhe asgjësimin e aktiviteteve 
korruptive në sektorin publik. Në këtë mënyrë, është e nevojshme të ndërmerren 
masa drejt përforcimit të kapaciteteve të Komisionit që ai të mund në mënyrë 
konsekuente ta zbatojë Ligjin për pengim të konfliktit të interesave. Këtu do ti 
kishim theksuar kapacitetet ti zbatojë obligimet kundërvajtëse ndaj të gjithë 
funksionarët të cilët i shmangen këtij obligimi. 

5.3 Pengimi i konfliktit të interesit në procedura për seleksionim të 
nëpunësve administrativ

      Kur bëhet fjalë për dukuri dhe pengim të konfliktit të interesave në 
rekrutimin e kuadrove të reja në administratën publike, ky proces është më 
ngushtët i lidhur me procedurën për seleksionim të nëpunësve shtetëror. 
Obligimi për pengim të konfliktit të interesit në procedurën e seleksionimit   
kanë organet e administratës shtetërore të cilët janë të kyçur në procedurë, 
e këto gjithmonë janë organi i cili kërkon punësim të ri dhe Agjensioni për 
administratë si organ i pavarur i shtetit kompetent për zbatimin e procedurave 
për seleksionim të nëpunësve shtetëror përmes shpalljes publike. 

 Në kuadër të kompetencave të veta agjensioni për administratë deri 
tani vepron në mënyrë parandaluese, përkatësisht ndërmerr masa para se 
të përzgjidhet Komisioni për seleksionim. Nëse paraqitet rast i tillë, anëtari 
i Komisionit mënjanohet, përkatësisht zëvendësohet me anëtar tjetër në 
komision. Nëse anëtari në komision njëkohësisht paraqitet edhe si kandidat i 
njëjti ose zëvendësohet ose, si ka qenë deri tani, ka heq dorë  nga kandidatura 
në vendin e punës në të cilin ka aplikuar. Me qëllim të pengimit të rasteve 
të tilla, përkatësisht nëse anëtari i komisionit është paraqitur në atë shpallje, 
në Agjension ekziston praktika se duhet të paralajmërohet çdo aplikim në 
shpallje, me qëllim që i njëjti të mos vihet në Komisionin për seleksionim dhe 
të pengohet çfarë do qoftë konflikti të interesave.

Procedura për seleksionim të nëpunësit shtetëror përfundon me vendim 
për zgjedhje të kandidatit më të mirë, të cilën e sjell Sekretari shtetëror (nëse 
punëdhënës është ministria), sekretari i përgjithshëm ose sekretari (i komunës 
ose i qytetit të Shkupit) ose funksionar (drejtor ose kryetar i komisionit si 
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organ kolegjial në të cilin nuk ka të emëruar sekretar) Zgjedhja bëhet nga tre 
kandidatët më mirë të ranguar të cilët Agjensioni për administratë ja dërgon 
organit i cili kërkon punësim. Deri tani Agjensioni për administratë nuk 
ka marrë ankesë ose parashtresë nga ndonjë kandidat të pakënaqur në sajë 
të konfliktit të interesit. Kjo vë në pah se ruhet ana formale e punësimit në 
shërbimin shtetëror dhe se funksionarët kujdesen që të mos ndodh paraqitja e 
konfliktit të interesit. 67

6. Rekomandime për zhvillim ideor të kornizës për 
pengim të konfliktit të interesave 

Komisioni shtetëror për pengim të korrupsionit sugjeron disa mënyra 
për parandalim dhe tejkalim të konfliktit të interesave: 

1. Identifikim i lëmive të rrezikshme për paraqitje të konfliktit të interesave.

Në raport me këtë pyetje Komisioni tanimë vendosi një themel solid, 
me detektimin e 11 sektorëve më të ekspozuar ndaj paraqitjes së korrupsionit 
dhe konfliktit të interesit. 

Si masë e përgjithshme e cila në masë sistematike duhet të aplikohet 
është themelimi i Regjistrit të funksionarëve. Si masë, e njëjta, tanimë është 
e paraparë, mirëpo në kuadër të këtij regjistri duhet të parashihen rubrika në 
të cilat do të shënohen të dhëna nga deklarata për interes të çdo funksionari. 
Të dhënat nga regjistri duhet të jenë publike. Kompetencë për themelim dhe 
menaxhim të këtij Regjistri mund të ketë organi i administratës shtetërore nga 
lëmi i drejtësisë, administratës publike ose Komisioni shtetëror për pengim të 
korrupsionit.

Në perspektivë duhet të realizohet analizë e zbatimit të dispozitave 

67  Nga ana tjetër, kjo mund të vë në pah se kandidatët nuk janë të njoftuar në mënyrë të 
mjaftueshme me mundësinë që të mbrohen nga konflikti i interesit, mirëpo, përderisa nuk paraqiten 
procedura formalisht të ngritura në këtë bazë nuk mund me siguri të sillet konstatim i tillë. Ajo që nuk 
prezantohet, e që prapëseprapë duhet të merret parasysh, janë vërejtjet e shpeshta për shkallën e lartë të 
politizimit të administratës publike, posaçërisht në procedurat për seleksionim të nëpunësve të ri. Shih 
fusnotën 12;
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nga Ligji për pengim të konfliktit të interesit në sektorin publik, përkatësisht 
për të punësuarit e tjerë në sektorin publik të cilët në pajtim me Ligjin për të 
punësuar në sektorin publik janë të klasifikuar si Grup II (nëpunës zyrtar me 
autorizime të veçanta) dhe Grup III (dhënës të shërbimeve  publike). Në këtë 
kuptim, duhet të vendoset mekanizëm efektiv për kontrollim të deklaratave 
për interes (parashtrimi i tyre, saktësia dhe vlefshmëria të të dhënave të 
shënuara) në dhënësit e shërbimeve publike, ku të punësuarit deklaratat ja 
parashtrojnë drejtpërsëdrejti funksionarit dhe nuk i nënshtrohen (ose kjo nuk 
është e rregulluar në mënyrë të saktë) kontrollimit të mëtejmë ekstern nga 
organ kompetent. 

 Nevojitet analizë më serioze për kontrollimin e zbatimit konsekuent në 
praktikë të përmbajtjes ndaj dispozitës për pengim të konfliktit të interesit në 
formë të nepotizmit, të përcaktuar si lidhje gjaku deri në brezin e katërt në linjë 
të drejtë, në linjë anësore me miqësinë dhe kumbarinë. Sa shpesh kjo dispozitë 
është e dirigjuar nga ligjet e tjera (të veçanta)? Në cilat nga 11 sektorët e vënë në 
pah, kjo dispozitë është më kritike për aplikim? Vallë a ka nevojë për revidim 
të saj dhe zbutje eventuale duke pasur parasysh karakteristikat demografike të 
Republikës së Maqedonisë? 

2. Procedura për sigurim të transparencës dhe të mbikëqyrjes, ku hyjnë 
edhe disa masa themelore, siç është parashtrimi i deklaratës për paraqitje të 
interesit privat. 

Duhet të parashihet obligimi ligjor për të gjithë organet të administratës 
shtetërore dhe dhënësit e tjerë e shërbimeve publike, në aktet për sistematizim 
të vendeve të punës ti shënojnë vendet e punës të cilat mund ti ekspozohen 
konfliktit të interesit. Në bazë të të dhënave nga akti për sistematizim, 
çdo nëpunës administrativ do ti parashtrojë deklaratë për interes organit 
(organizatat) në të cilin punon, dhe e njëjta do të shënohet në Regjistrin e 
nëpunësve shtetëror përkatësisht në Regjistrin për nëpunës shtetëror që 
mbahen në Ministrinë e shoqërisë informatike dhe të administratës. 

Deklaratat për interes, në mënyrë të prerë me ligj duhet të përcaktohen 
si informacione me interes publik.
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3. Pyetësor të cilit duhet ti përgjigjet personi zyrtar. 

Komisioni të përgatit formular të “Deklaratës për interes” dhe Udhëzim 
për plotësim të deklaratës, e cila do të përmbajë udhëzime përkatëse ndarazi 
për bartësit e funksioneve publike dhe ndarazi për nëpunës administrativ të 
cilët në kryerjen e detyrave zyrtare mund të arrijnë në konflikt të interesit.

4. Aplikimi i procedurës për këshillim dhe orientime në raport me procedimin 
në lidhje me konfliktin e interesit.

5. Aplikimi dhe sigurimi i trajnimeve përmes të cilave do t’ju ndihmohet 
subjekteve në identifikimin dhe ballafaqimin me konfliktin e interesave.

Në raport me veprimin parandalues, nevojitet që në mënyrë të 
vazhdueshme të bëhet edukimi i të gjithë bartësve të funksioneve publike 
dhe nëpunësve të cilët mund të vijnë në konflikt të interesit gjatë kryerjes së 
detyrave të veta zyrtare, por njëkohësisht të promovohen edhe masa të tjera 
parandaluese: në vende publike ku realizohen të drejta dhe obligime, dhe 
ku personi zyrtar mund të ketë konflikt të interesit me palët, të theksohen 
pika orientimit në formë të udhëzimeve ose informacioneve se si të dallohet 
konflikti i interesit dhe çka duhet të bëjë personi zyrtar dhe/ose pala në rast të 
konfliktit të interesit. 
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Dragan Gocecevski është doktor i shkencave politike dhe docent pranë 
Fakultetit juridik “Justinjani i Parë”, të Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi”, 
në degën shkencore drejtësia administrative dhe administratë publike. Është 
autor i më shumë punimeve profesionale dhe shkencore në revista të vendit 
dhe jashtë tij, buletine dhe përmbledhje dhe bashkë-autor i librit universitar 
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doktoruar në Fakultetin juridik në Shkup. Ka doktoruar me temën “Efektiviteti 
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Instituti për demokraci “Societas Civilis” – Shkup është organizatë civile, 
joqeveritare, jopartiake, jofitimprurëse dhe thinj-tank organizatë. Është 
themeluar në vitin 1999 nga grupi i intelektualëve të tubuar rreth idesë për 
demokraci, solidaritet dhe shoqëri civile. Qëllimet afatgjate të Institutit është të 
punohet në zhvillimin e balancuar socio-ekonomik, kyçje aktive të qytetarëve 
dhe kulturë participantëve politike, si dhe realizim të vlerave liberale në 
shoqërinë e Maqedonisë. Në këtë drejtim, në aktivitetet e veta IDSCSH synon 
drejt respektimit të sundimit të të drejtës, sundimit të mirë dhe bashkëjetesën 
multietnike dhe multikulturore. Punën e vet IDSCSH parësisht e bazon në 
hulumtime sociometrike dhe aktivitete përmes projekteve. Besojmë se kapitali 
njerëzor është parakushti themelor për ndryshim pozitiv shoqëror dhe për 
këtë shkak punojmë në mënyrë të përkushtuar në projekte për përmirësim 
të kapaciteteve, përmes transferim të diturive dhe shkathtësive. Gjithashtu, 
konsiderojmë se avancimi i shoqërisë sonë është i ndërlidhur me të pasurin në 
dispozicion të resurseve për vetë-refleksion. Nga kjo, bëjmë avokati për politka 
publika dhe synojmë ta pasurojmë debatin publik përmes promovimit të 
politikave të bazuara në dëshmi, si dhe përmes punës botuese dhe paraqitjeve 
publike.

Rrjeti civil për pengim të konfliktit të interesave në administratën publike është 
rrjet i 18 organizatave civile nga i tëri shteti, fokusi strategjik i të cilëve është 
pengim i konfliktit të interesave në administratën publike në nivel nacional dhe 
lokal. Rrjeti është i koordinuar nga Instituti për demokraci “Societas civilis” 
(IDSCSH), Instituti i Ohrit për strategji ekonomike dhe raporte ndërkombëtare 
(IO) dhe Instituti maqedonas për media (MIM). Në periudhën dhjetor 2013 – 
maj 2015, aktivitetet e rrejtir janë të financuara na Unioni Evropian.








