REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit
të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nr. 12/19) dh neneit 40
dhe 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit,
Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit duke vepruar për lëndën e formuar pas
denoncimit të dorëzuar nga parashtrues i panjohur, në vazhdimin e seancës së 42-të, të mbajtur
me datë 11.12.2020, morri
VENDIM
Procedura për lëndën me numër 12-3502/1 me datë 10.07.2019 e formuar pas
denoncimit dorëzuar nga parashtrues i panjohur deri në Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit, NDËRPRITET.
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupionit dhe konfliktit të
interesave, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të
mëtutjeshëm në lëndën me numër 12-3502/1 me datë 10.07.2019, për arsyje që akuzat në
denooncim nuk u vërtetuan.
Lënda me numër 12-3502/1 me datë 10.07.2019 të mbyllet dhe të arkivohet.
Vendimi nga KSHPK, me sqarimin, në formë të depersonalizuar, të publikohet në webfaqen e KSHPK në afat prej 5 (pesë) ditë nga dita e marrjes së vendimit.
Sqarim
Lënda me numër 12-3502/1 me datë 10.07.2019 e formuar pas denoncimit nga
parashtrues i panjohur deri në KSHPK.
Në denoncim flitet për akuza për dyshime në procedurë joligjore për zgjedhje në titullin
mësimor-shkencor si Profesor i rregullt të d-r .................... në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup,
lidhur me mosplotësimin e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta në zgjedhje në titullin
profesor i rregullt të caktuara me Ligjin për arsim të lartë.
Me qëllim të caktimit të gjendjes faktike në rastin konkret, KSHPK dorëzoi Kërkesë
për mbledhe të të dhënave dhe informacioneve me numër 12-1903/1 me datë 07.05.2020 me të
cilën kërkon nga Inspektorati shtetëror i arsimit të bënë inspektim të jashtëzakonshëm në
procedurën për zgjedhje në titullin profesor i rregullt në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup të dr ......................., me akcent të veçant në atë: vallë, profesori i përmendur i plotëson kushtet e
caktuara me Ligjin për arsim të lartë të cilët kan të bëjnë me publikimin e së paku gjashtë
punimeve të recenzuara në publikimin me referencë shkencore në pesë vitet e fundit para se të
shpallet konkursi për zgjedhje në titull, vallë, profesori i përmendur ka të publikuar libër të
recenzuar, monografi, praktikum ose përmbledhje detyrash nga fusha e shkencës për të cilën
zgjedhet, gjë që është e caktuar si një nga kushtet e përgjithshme në Ligjin për arsim të lartë
për zgjedhje si profesor i rregullt, si dhe vallë profesori i përmendur para zgjedhjes në titullin
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profesor i rregullt i plotësoi kushtet e përgjithshe dhe të veçanta të caktuara në Ligjin për arsim
të lartë.
Në afatin caktuar me ligj është dorëzuar përgjigje nga Inspektorati shtetëror i arsimit.
Pas rishikimit të akuzave në denoncim dhe përgjigjeve të mbledhura, KSHPK e caktoi
gjendjen faktike vijuese:
Me datë 28.05.2020 nga ana e Inspektoratit shtetëror të arsimit është bërë inspektim i
jashtëzakonshëm në Fakultetin e Mjeksësisë pranë Universitetit ’’Shën Qirili dhe Metodij’’
Shkup.
Në bazë të nenit 113 paragrafi 7 dhe 171 nga Ligji për arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë, nr. 82/2018) dhe nenit 26 paragrafi 2 nga Rregullorja për kushte të
veçanta dhe procedurë për zgjedhje në titujt mësimor-shkencorë, shkencorë, mësimorprofesional dhe tituj të bashkëpunëtorëve dhe demonstratorëve në Universitetin ’’Shën Qirili
dhe Metodij’’ Shkup (Zëri Universitetit nr. 411/2018), Dekani i Fakultetit të Mjekësisë pranë
Universitetit ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ Shkup morri Vendim nr. 02-1591/1 me datë
27.03.2019, për shpallje të konkursit për zgjedhje të dy mësuesve në të gjitha titujt mësimorshkencorë për lëndët nga fusha e mësimore-shkencore ................
Në bazë të nenit 172 nga Ligji për arsim të lartë dhe nenit 26, 27 dhe 28 nga Rregullorja
për kushte të veçanta dhe procedura për zgjedhje në titujt mësimor-shkencorë, shkencorë,
mësimor-profesional dhe tituj të bashkëpunëtorëve dhe demonstratorë në Universitetin ’’Shën
Qirili dhe Metodij’’ Shkup (Zëri Universitetit nr. 411/2018) dhe vendimi i Dekanit nr. 02-1591
me datë 27.03.2019, Fakulteti i Mjekësisë shpallë Konkurs për zgjedhje të personave për të
gjitha titujt mësimor-shkencorë, i cili Konkurs është publikuar në gazetat ditore ’’Veçer’’ dhe
’’Koha’’ me datë 30.03.2019, në të cilën (nënpika 1 alinea 5) është shpallë konkurs për zgjedhje
të dy mësuesve në të gjitha titujt mësimor-shkencorë për lëndët nga fusha e mësimor-shkencore
.......................
Në konkursin e shpallur brenda afatit të paraparë u paraqitën dy kandidatë, profesor i
çrregullt d-r ................ dhe profesori i çrregullt d-r ...............
Në bazë të nenit 110 dhe 173 nga Ligji për arsim të lartë dhe nenet 8, 30, 34, 35 dhe 36
nga Rregullorja për kushte të veçanta dhe procedura për zgjedhje në titujt mësimor-shkencorë,
shkencorë, mësimor-profesional dhe titujt e bashkëpunëtorëve dhe demonstratorëve në
Universitetine ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup, Këshilli mësimor-shkencorë i Fakultetit
të Mjekësisë me datë 10.05.2019 morri Vendim nr.02-2170/31 me datë 10.05.2019, për
formimin e Komisionit recenzues i cili dorëzoi në formë të shkruar Referat/Raport të arkivuar
me numër 2502/1 me datë 28.05.2019, me Përfundim se kandidati profesor i çrregullt d-r
.................. i plotëson kushtet e parapara për zgjedhje dhe i propozoi Këshillit mësimorshkencorë të Fakulteti të mjekësisë në Shkup, i njëjti të zgjidhet në titullin profesor në fushën
mësimor-shkencore .................
Në Referatin nga Komisioni recenzues shpallur në Biltenin Universitar nr.1193 me datë
01.06.2019 në Universitetin ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup, në faqet 230 dhe 231, me
numër rendor 3 (3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 dhe 3-6) është theksuar se punimet e publikuara
shkencore të recenzuara në publikun shkencor referent, nga të cilët: 2 në vitin 2014, dhe nga
një punim në vitin 2015, 2016, 2017 dhe 2019, gjë që është në përputhje me dispozitat e nenit
166 paragrafi 3, pika 3 nga Ligji për arsim të lartë. Me publikimin e gjashtë punimeve
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shkencore të recenzuara në publikun shkencore referen dhe libër të recenzuar nga fusha e
shkencës në të cilën zgjedhet, d-r ................... i plotëson kushtet në përputhje me nenin 166
paragrafi 3 dhe 5 nga Ligji për arsim të lartë.
Në nenin 224 nga Ligjji për arsim të lartë (Gazeta zyrtare e RM nr. 82/2018) qëndron:
’’Dispozita nga neni 166 paragrafi 3, pika 5 nga ky ligj, do të aplikohen pas kalimit të tre viteve
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji’’, gjegjësisht nga viti 2021, dhe prej këtu del se profesori
i rregullt d-r ........................ i plotëson kushtet për zgjedhje në titullin më të lartë mësimorshkencorë, ende para se të hyn në fuqi dispozita nga neni 166 paragrafi 3 pika 4 nga Ligji për
arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e RM nr.82.2018).
Më bazë të nenit 110 dhe nenit 173 nga Ligji për arsim të lartë, neni 42 paragrafi 2 nga
Rregullorja për kushte të veçanta dhe procedura për zgjedhje në të gjitha titujt mësimorshkencorë, shkencorë, mësimor-profesional dhe tituj të bashkëpunëtorëve dhe demonstartorëve
në Universitetin ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup (Zëri Universitetit, nr. 411/2018),
Këshilli mësimor-shkencorë i Fakulteti të Mjekësisë në Shkup pranë Universitetit ’’Shën Qiril
dhe Metodij’’ në Shkup, në seancën e XIX të mbajtur me datë 25.06.2019 morri Vendim nr.022883/68 me datë 25.06.2019, me të cilin profesori i çrregullt d-r .............. është zgjedhur në
fushën mësimor-shkencore si profesor i rregullt për lëndët nga fusha e mësimor-shkencore
................... dhe të mbajtjes së titullit të përhershëm profesor i rregullt.
Në bazë të nenit 94 paragrafi 1 alinea 43, nenit 173 paragrafi 2 dhe neni 175 paragrafi
2 nga Ligji për arsim të lartë me datë 05.07.2019 Këshilli Universitetit në senatin e 33-të morri
vendim nr. 02-3170/5 me datë 10.07.2019 me të cilën e vërteton zgjedhje në titullin profesor i
rregullt i d-r .............. në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup në lëndët ...................... nga fusha
mësimor-shkencore dhe mbajtje të tillullit të përhershëm profesor i rregullt.
Gjatë kontrollimi të dosjes personale të d-r ...................., janë gjetur këto dokumenta
vujiese:
-

-

-

Çertifikatë nr.9310 me datë 29.04.2986 për diplomim në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup,
me notë mesatare 9,19, dhe marrje të titullit profesional Mjek i mjekësisë nga Fakulteti i
Mjekësisë pran Universitetit ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup
Çertifikatë nr. 10-938 me datë 15.02.1994 për dhënje të provimit profesional për
specializim në .......................... dhe marrje të titullit Specialis për ........................... dhënë
nga Ministria e Shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë
Vërtetim nr. 0903-492 me datë 15.02.12008 për mbrojtje të disertacionit të doktoraturës
Diplomë nr.2537 me datë 19.03.2009, për kryerje të ciklit të III-të të studimeve dhe marrje
të titullit Doktor i shkencave të mjekësisë, dhënë nga Univeristeti ’’Shën Qirili dhe
Metodij’’ Shkup

Si rezultat i veprimit të tij kompetent Inspektorati shtetëror i arsimit konstatoi se:
Procedura për zgjedhje në titullin mësimor-shkencorë të profesorit të çrregullt d-r
.............., në titullin mësimor-shkencor si profesor i rregullt për lëndët
............................ nga fusha mësimore-shkencore në Fakultetin e Mjekësisë pranë
Universitetit ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup, është realizuar në përputhje me
dispozitat e Ligjit për arsim të lartë (Gazeta zyratre e RM, nr.82/2018) dhe Rregullores
për kushte të veçanta për zgjedhje në të gjitha titujt mësimor-shklencorë, shkencorë,
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mësimor-profesional dhe ttrujt e bashkëpunëtorëve dhe demonstartorëve në
Universitetin ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup (Zëri Universitetit nr. 411/2018)
-

Dosja personale i përmbanë dokumentat e nevojshme në përputhje me nenin 155 paragrafi
2 nga Ligji për arsim të lartë (Gazeta zyrtare e RM nr.82/2018), me çka nuk është konstatuar
parregullsi në procedurën për zgjedhje në përputhje me nenin 166 paragrafi 206 pika 3 nga
Ligji për arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e RM nr.82/2018)

Duke pasë parasyshë të gjithë të sipërshënuar, KSHPK konstatoi se në rastin konkret
me kërkesë të KSHPK veproi organi kompetent i shtetit (Inspektorati shtetëror i arsimit) i cili
në kuadër të kompetencave të veta ligjore bëri inspektim të jashtëëzakonshëm, e vërtetoi
gjendjen faktike në rastin e denoncuar me çka vërtetoi se procedura për zgjedhje në titullin
mësimor-shkencorë të profesorit të çrregullt d-r ............................ në titullin mësimorshkencorë profesor i rregullt për lëndët ............... nga fusha mësmiore-shkencore në Fakultetin
e Mjekësisë pran Universitetit ’’Shën Qirili dhe Metodij’’ në Shkup është realizuar në përputhje
me dispozitat e Ligjit për arsim të lartë dhe aktet nën-ligjore. Prej këtu KSHPK përfundon se
akuzat në denoncim nuk janë vërtetuar dhe nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm në
rastin konkret, lënda të mbyllet dhe të arkivohet. Duke pasë parasyshë të theksuarën më lartë,
KSHPK vendosi si në dipozitë të këtij vendimi.

Pas mbarimit të seancës së KSHPK
Punoi: m-r I. P.
Miratoi m-r Sh. S., anëtar në KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetar: Biljana Ivanovska
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