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Shoqëria aksionare për  menaxhim me hapësirat afariste 
në pronësi shtetërore - Shkup 

Për 
Asociacionin për hulumtime, 
komunikim dhe zhvillim PABLIK 
“Bojmija” nr. 1-2/21 
për Maja Ravanska 
1000 Shkup 
 

 

Lënda:    Përgjigje ndaj Kërkesës për qasje deri te informatat me karakter publik 
 

Të nderuar, 
Në lidhje me Kërkesën Tuaj të datës 09.03.2018, dhe numri ynë 08-1071/2 të datës 14.03.2018, 

Në tabelën në vijim Ua dorëzojmë përgjigjet ndaj pyetjeve, sipas renditjes në Kërkesën Tuaj: 
 

N.ren. Pyetja Përgjigja 

1. Sa është numri i të punësuarve të angazhuar në menaxhimin e 
konfliktit të interesave dhe jokompatibiliteteve në ShA në 2017? 

Nuk ka të përcaktuar 
persona me ingerenca të tilla 

2. Sa është numri i të punësuarve të angazhuar në mekanizmat e 
kontrollit të brendshëm në ShA në 2017? 

Nuk ka të përcaktuar 
persona me ingerenca të tilla 

3. Kush dhe me çfarë procedure e emëron kuadrin dhe personat 
udhëheqës për kontroll të brendshëm në ShA? 

Të gjitha emërimet bëhen 
nga drejtori gjeneral 

4. Sa është numri i emërimeve (punësimeve) në ShA në dy ciklet e 
fundit zgjedhor? 

Nuk ka asnjë punësim të ri 
nga viti 2011 

5. Sa është numri i rasteve të menaxhuar nga kontrollet e brendshme 
në tre vitet e fundit në ShA? 

Nuk ka të përcaktuar 
persona me ingerenca të tilla 

6. Sa është numri i sanksioneve të shqiptuara në bazë të hetimevetë 
kontrolleve të brendshme në tre vitet e fundit në ShA? 

Nuk ka 

7. Kush e emëron dhe me çfarë procedure, kuadrin përgjegjës për 
ankesat e të punësuarve në kuadër të ShA? 

Të gjitha emërimet bëhen 
nga drejtori gjeneral 

8. Sa është numri i ankesave të dorëzuara sipas subjektit në tre vitet 
e fundit në ShA? 

Nuk ka asnjë ankesë 

9. Sa dhe çfarë vendime janë sjellur në bazë të ankesave të 
dorëzuara në tre vitet e fundit në ShA? 

Nuk ka asnjë ankesë 

10. A ekziston një rregull i posaçëm i cili përshkruan vlerësime 
obligative vjetore apo dy vjeçare të rrezikut nga korrupsioni? 

Jo 

11. A ekziston ndonjë vendosje institucionale për realizimin dhe 
zbatimin e vlerësimeve të rrezikut? 

Vetëm tek procedurat e 
ankandeve publike 

12. Sa është numri i velrësimeve të relizuara të rrezikut nga 
korrupsioni në ShA në tre vitet e fundit? 

Nuk ka 

13. Sa është numri i ndryshimeve tek menaxhmenti i ShA në 
periudhën e tre cikleve zgjedhore të zgjedhjeve kombëtare? 

Dy ndryshime të plota dhe 
disa individuale 

 

Me respekt, 
 ShA për menaxhim me hapësirat afariste 
 në pronësi shtetërore – Shkup 

(vula) Personi zyrtar 
 Kire Buzliev 

 (nënshkrimi) 

 


