REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi _ dhe neni 23 të Ligjit për parandalim të Korrupsionit
dhe konfliktit të interesave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë,, numër 12 /
2019 ) dhe nenit 40 dhe 41 të Rregullores për punë të Komisionit shtetërorë për
parandalimin e korrupsionit, duke vepruar sipas një denoncimi të parashtruar prej një
denoncuesi të njohur në vazhdimin e seancës së 42-të e mbajtur me datë 14 dhjetorë të
vitit 2020 Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit miratoi në vijim
VENDIM
Për lëndë më nr. 12-4228/1 të datës 10.09.2019 të formuar në bazë të dënoncimit
nga parashtruesi ……………… të parashtruar para Komisionit shtetëror kundër
korrupsionit (KSHPK) ndjekja NDËRPRITET .
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, pa bazë është vepruar në lëndë me nr. 12-4228/1 nga data 10.09.2019 për
arsye se nga parashtruesi i njëjtë ka patur denoncim tjetër me akuza të njëjta, rast konkret
për të cilin KSHPK ka sjellur vendimin e sajë.
Lënda të mbyllet dhe të arkivohet.
Deri tek parashtruesi i denoncimit të dërgohet vednimi me arsyetim.
Vendimi i KSHPK-së, me arsyetim, në formë të depersonalizuar, të publikohet në
web faqen e KSHPK-së në afat prej 5 (pesë) ditësh.

Sqarim
Lënda me numër 12-4228/1 e datës 10.09.2019 denoncim i formuar me kërkes të
parashtruesit të njohur .................. e dërguar tek KSHPK.
Në denoncimi e parashtruar citohen akuzat e ngritura për mobing dhe mosdhënie
të detyrave nga ana e Drejtorit të inspektoratit shtetërorë të arsimit .................. ndaj
.................... udhëheqës të ...................... Në denoncim citohet se me shkrim nr. 03-670/1
nga data 22.08.2019 ka kërkuar nga Drejtori i Inspektoratit shtetëror të arsimit që tiu jepen
vendimet nga Komisioni Shtetërorë për vendim të shkallës së dytë prej inspekcioni
mbikqyrës për procedurën e shkeljes ИП (PRR) 2 nr.09-57, ИП (PRR) 2 nr.09-58,
ИП(PRR) 2 09-59 nga data 11.07.2019 si dhe inspektim mbi dokumentacionin. Nga ana
e Drejtorit i ishte dorzuar Vendim me nr. 04-569/10 me datën 23.08.2019 për caktim dhe
shëprndarje e rrogës të nënpunësit shetëror, i cili e ka pranuar me datë 04.09.2019 me të
drejt ankese prej 8 ditësh.
Disa herë iu ka drejtuar Drejtorit të inspektoratit shtetërorë të arsimit për sjelljen e
tijë jo adekuate, të papranueshme dhe trajtimin ndaj ..................... e cila paraqet mobing
dhe do ta njoftojë këshillin e inspekcionin.
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Pas shqyrtimit të pretendimeve të denoncuara dhe dokumentacionin e shoqëruar
ndaj të njëjtës KSHPK konstaton se nga parashtruesi i njëjtë ka patur denoncim tjetër me
akuza të njëjta, për rasti konkret KSHPK ka vepruar dhe ka sjellur vendim, prej ku ka
përfunduar se nuk ka bazë për të vepruar mbi këtë rastë, rasti të mbyllet dhe të arkivohet.
Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit vendose në bazë të dispozitave të
këtij vendimi.
Me përfundim të senacës KSHPK,
Punoi: m-r I.P
Miratoi: S.P.D. anëtar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kyetar: Biljana Ivanovska
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