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 ,, numer 12 /
2019 ) nenit 40 dhe 41 të Rregullores për punë të Komisionit shtetërorë për parandalimin
e korrupsionit, duke vepruar sipas një denoncimi të parashtruar prej një denoncues i
panjohur 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
NDËRPRITET procedura për lëndën me nr. 12-4550/1 të datës 01.10.2019 formuar
në bazë të dënoncimit nga parashtrues i panjohur para Komisionit shtetëror kundër
korrupsionit (KSHPK).
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, Komisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka elemente për
veprim të mëtutjeshëm në lëndë me nr. 12-4550/1 nga data 01.10.2019 për arsye se
akuzat e parashtruara nuk janë të vërtetuara.
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
ëeb faqen e KSHPK-së në afat prej 5 (pesë) ditësh.

Sqarim
Lënda me numër 12-4550/1 e datës 01.10.2019 denoncim i formuar me kërkes të
parashtruesit të panjohur dërguar deri tek KSHPK.
Në denoncimi e parashtruar pretendohet akuzë e ngritura kundër inspektorit të
arsimit ......................... në Inspektoratin Shtetërorë të Arsimit se gjatë kohës së kryerjes
së detyrës si inspektor në Inspektoratin Shtetëror të Arsimit ................të cilat janë të
lidhura Fakultetin Pedagogjikë në Manastirë i cili është në kuadër të Universitetit
,,Sh.Klimenti i Ohërit,, Manastirë.
Konkretisht, pretendimet janë ngritur nën dyshimin për verpim joligjorë dhe joetikë i
strukturave udhëheqëse të këtij falkultetit, në të cilin inspektori i përmendur gjatë kryerjes
së inspektimit në 10 vitete a kaluara konstatimet nuk i ka vërë në dukje në raportet e tijë
edhet atë :
1. Procedura për zgjedhje në thirrje shkencore, mënyra e anagazhimit dhe punësimit
të .................. në Fakultet dhe roli i prindit të tijë i cili është profesorë i fakultetit dhe
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ndikimi i mundëshëm i tijë në përcaktimin e shumës në pagesën e rregullt si dhe
në të ardhurat shtesë.
Mosveprim në mënyrën e kryerjes së zgjedhjeve të kuadrit arsimorë ku një
profesorë është zgjedhur në më shumë rajone inegzistuese , sic është rasti i
.......................
Qëllimishtë moskonstatimin e dyshimit për egzistimin e leshimeve dhe
paligjshmërive në mënyrën e formimit të komisioneve për studime të magjistraturës
dhe doktoraturës.
Mosveprim për vërtetimin e shkeljeve në Ligjin për skadimin e kohës për mbrojtjen
e tezave të magjistraturës dhe distertacioneve të doktoraturës, ku me urdhër të
udhëheqësit e kryen ........................
Mosveprim dhe heshtje edhe pasë vërtetimit të faktit se një numër i madhë i
lëndeve ligjërohen nga profesor të caktuar, të afërt me udhëheqësin.
Mos veprim për shkeljen e Ligjit për arsimë të lartë të cilat mvaren prej mandati i
prodekanëve të fakultetit.
Të vërtetohet dyshimi për keqpërdorim të mjeteve për transport, pagesave
ndërmjet fakultetit dhe unionit të studentëve, lidhja finansiare e punës së fakultetit
me Bifen, kompenzimi i dyfshishuar i harxhimeve për rrugë dhe të ngjajshme.

Me qëllim që të vërtetohen pretendimet e parashtruara në denoncimë dhe gjendja
faktike. KSHPK ka dërguar kërkes për mbledhjen e të dhënave dhe informacioneve në
lidhje me lëndën nr. 12-1834/1 nga data 28.04.2020 më të cilën kërkon nga Inspektorati
shtetërorë i arsimit të kryej inspektim të jashtëzakonshëm në punën e e Fakultetit
pedagogjikë – Manastirë , i cili është pejsë e Universitetit ,,Sh. Klimenti i Ohërit,, Manastrirë dhe të vërtetohen qëndrimet të cilat qëndrojnë në denoncimë.
Në afat të përcaktuar ligjorë ishte derguar përgjigje nga Inspektorati shtetërorë i
arsimit.
Pas shqyrtimit të pretendimeve në denoncimin e parashtruar si dhe përgjigjen e
Inspektiratit të arsimit, KSHPK kontatonë si në vijim:
Me përpgjegjësi të Drejtorit të Inpsektoratit shetërorë për arsim nr. 09-945/2 nga
data 04.11.2019 për kryerjen e inspektimit të jashtëzakonshëm në datën 11.11.2019, në
Fakultetin Pedagogjikë pran Universitetit ,,Sh.Klimenti i Ohërit,, në Manastirë, ishte kryer
inspektim nga ana Inpsketoratit Shtetërorë tëarsimit. Pas kryerjes së inspektimit mbi
evidentimet, dokumentacionin dhe bisedës zyrtare me personin përgjegjës të Fkultetit
Pedagogjikë pran Universitetit ,,Sh. Klimenti i Ohërit,,- Manastirë , Inpektorari Shtetërorë
i Arsimit në procesverbalin PRR 16 Nr.09-514 nga data 18.11.2019 ka konstatuar së nuk
janë vertëtuar lëshime dhe paligjëshmëri në punën e Fakultetit Pedagogjikë pran
Universitetit të ,, Sh. Klimenit të Oahërit,, - Ohërid në raport me pikat e paraqitura në
përshkrim.
Pas shqyrtimit të pretendimeve të paraqitura në denoncimë si dhe raportit të
dërguar nga Inpsektorati Shtetërorë i Arsimit , KSHPK konstaton se në rastin konkret ka
vepruar organi tjetër kompetent i cili e ka vërtetuar gjendjen faktike , gjatë së cilës nuk ka
gjetur këshime dhe paligjëshmëri në punën e Fakultetit Pedagogjikë pran Univesritetit
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,,Sh. Klimenti i Ohërit,, - Manastirë, prej ku KSHPK ka konstauar se pretendimet në
denoncim nukë janë vërtetuar dhe nuk ka bazë për të vepruar mbi këtë rast, 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. antar i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kyetar: Biljana Ivanovska
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