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Në bazë të nenit 22 paragrafi  7  dhe neni 76 paragrafi 2 alinea 2 nga  Ligjit për 
parandalim të Korrupsionit dhe konfliktit të interesave (,,Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë ,,numër 12/2019) nenit 40 dhe 41  të Rregullores për punë të Komisionit 
shtetërorë për parandalimin e korrupsionit, duke vepruar sipas një denoncimi  nga të 
punësuarit e Institutit për  .................. të RMV-së,  në seancën e 41-të e mbajtur me datë 
29 dhjetorë  të vitit 2020, Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit  sjellë vijim  
 

VENDIM 
Procedura për lëndën me numër 12-1451 nga viti 2019, e formuar sipas denoncimit 

nr. 12-1451/1  nga data 13.03.2019 e dorëzuar nga të punësuarit e Institutit për 
…………….të RMV-së NDËRPRITET. 
 

Në përputhje me dispozitat  e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të 
interesave, Kmisioni shtetërorë për parandalimin e korrupsionit nuk ka elemente për 
veprim të mëtutjeshëm kompetent  në lëndë me nr. 12-1451 nga viti 2019 .  

 
Lënda me nr. 12-1451 nga viti 2019 të mbyllet dhe të arkivohet. 
Vendimi i KSHPK-së, me arsyetim, në formë të depersonalizuar, të publikohet në 
web faqen e KSHPK-së në afat prej 5 (pesë) ditësh.  
 
Është udhëhequr procedur për shkelje kundër personit --------------drejtorë në 

NPSHK--------- ngase në afatin e paraparë ligjorë në pajtueshmeri më nenin 56 paragrafi 2 
nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konflikteve të interesit, pas punësimit të antarit 
nga familja e tijë (vajzën) në organin e vetqeverisjes lokale nuk e ka njoftuar KSHPK-në. 
 
                                                          Sqarim –shpjegim 
 

Lënda me numër 12-1451 e  vitit 2019 e formuar në bazë  të  denoncimit me nr. 12-
1451/1 të datës 13.03.2019 , është dorzuar në Komisionin shtetërorë për parandalimin e 
korrupsionit nga të punësuarit e Institutit për...............të RMV-së  
 

Në denoncim pretendohen akuza për zgjedhje të parregulltë të drejtorit të Institutit 
për....................të RMVsë dhe pretendime tjera për parregullsi.  Bëhet fjalë për shprehje të 
dyshimeve në procedurën për zgjedhje të drejtorit në Intitutin për ................të RMV-së i 
realizuar në bazë të konkursit publikë për drejtorë i shpallur më datën 01.03.2018. 
       Ndaj lëndës me nr. 12-1451 nga viti 2019, me përfundim të KSHPK-së të sjellur në 
kolegium të mbajtur më 14.12.2019, për shkakë të veprimit dhe përfundimit të KSHPK-së 
në lëndët me një procedurë të vetme, është e lidhurë edhe lënda me nr. 12-3569 e vitit 
2019 e formuar në bazë të denoncimit me nr. 12-3569/1 nga data 16.07.2019, për shkakë 
së bëhet fjalë për lëndë të formuara nga dy denoncime të ndara nga denoncues të 
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ndryshëm, porë me akuza ndaj personit të njëjtë, drejtorë në Institutin për..............të RMV-
së. 
  

KSHPK gjatë veprimit të saj kompetent në  lëndën e formuar, në seancën e 24-të e 
mbajtur me datën 15 nëntorë të vitit 2019, sjellë Vendim me numër 121451/9 nga data 
22.11.2019 i cili është i publikuar ne faqen e internetit të KSHPK-së, me të cilën ka 
vendosur që në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe 
konflikteve të interesit, deri tek Qeveria e RMV-së do të parashtroje kërkes që të ndërmer 
masa nga kompetencat e saja ajo që është konstatuar se dyshimet në denoncimin e 
dorzuar јаnë të bazuara, a procedura për lëndën 12-1451 e vitit 2019 do të vazhdojë dhë 
KSHPK  do ta kryej të njëjtën pas marrjes së njoftimit për veprimtarinë dhe masat e 
nërmaruara në bazë të kërkesës së dërguar të KSHPK-së. 
 Kërkesa për veprim nga ana e  Qeverisë  së RMV-së është e protokuluar me numr 
të arkivimit 12-1451/11 nga data 22.11.2019, me këtë kërkes KSHPK kërkon nga Qeveria 
që të ndërmerr masa me kompentencat e saja në rastin konkret në drejtimë të rishikimit të 
Vendimit të Keshillit të Institutit për...........të RMV-së me nr.........nga data 29.03.2018, të 
sjellur për zgjedhjen e drejtorit të Institutit për................të RMV-së edhe atë në pjesën e 
plotësimit të njërit prej kuhsteve të paraparë në konkursë, respektivihstë në pranimin e 
vërtetimit të lëshuar nga ,,................,, SHPKNJP Shkup, filialja në ...............si zavendësim 
i certifikatës BULATS i cili jepet vetëm nga ............  ................në Shkup si agjent i 
autorizuar i Universitetit në ........., a për të cilin Vendim Qeveria e RMV-së ka sjellur vendim 
për dhënien e pëlqimit me nr. ............nga data 03.04.2018 dhe në bazë të gjetjeve gjatë 
rishikimit të Vendimit të Këshillit të Institutit për................., Qeveria e RMV-së të ndërmerr 
masa me kompetencat e saja në raport me zgjedhjen e kryer të ......................, Drejtorë i 
Institutit për.................në RMV. 

- Më datën  15.01.2020 deri tek  KSHPK është dërguar njoftimë me të dhëna dhe 
informacione , me të cilat Qeveria e RMV njoftonë se nga ana e tyre ishte vepruar 
në bazë të kërkesës së Komisionit Shtetërorë për parandalimin e korrupsionit dhe 
nga Kryetari i Këshillit të Intitutit për .....................të RMV-së e dorzuar deri tek 
Qeveria e RMV më datë 03.01.2020 , sipas të cilës: 

  Në Ligjin për..................ligjëvënësi parashikon dy mundësi për vërtetimin e 
plotësimit të kushtit për njohjen e gjuhës angleze gjatë zgjedhjes për drejtorë, gjegjësishtë 
dispozita ligjore e cila i definon kushtet për zgjedhjen e personit për drejtor të Institutit 
për......................, (neni 15) lidhza ,,оse´´ tregon se për vërtetimin e plotësimit të kushtit të 
kërkuar, mundë të plotësohet në mënyrë të barabartë nga dy dokumente edhe atë: 
posedimi i një certifikate të njohur  ndërkombëtarishtë ose vërtetim për njohjen aktive të 
gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjetë (për vërtetimin nuk është përmendur  se duhet 
të jetë i njohur ndërkombëtarishtë). 
 Në konkursin e shpallur për zgjedhje të drejtorit, saktësishtë ishin të përmendura 
kushtet dhe dokumentet e nevojshme që të dorzohen nga ana e pesonave të interesuar, 
në pajtueshmëri me obigimet ligjorë të cilat kanë qenë të vlefshme në kohën e shpalljes së 
tij më datë 01.03.2018 në të cilin nuk ishte potencuar se ishte e nevojshmi si vërtetim të 
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dorzohet certifikatë të njohur ndërkombëtarisht BULAST dhe i cili ishte i nevojshëm të jëtë 
lëshuar nga ................i RMV-së. 
 Nga ana e Këshillit të Institutit për..................të RMV-së, ishte sjellur Vendim për 
zgjedhje të drejtorit më datën 29.03.2018 në përputhje me dëshmit e deklaruara në 
konkursin e shpallur, të cilat ishin të dorzuara nga ana e personit të zgjedhur dhe të cilat i 
ka konfirmuar Komisioni i Intitutit për zgjdhjen e drejtorit.  
 Vërtetimi për njohje aktive të gjuhës angleze i njerrur nga ,,.................,, NPSHK 
Shkup- filialja ............ishte pranuar si dëshmi e dorzuar në porcedurën e lëndës për 
zgjedhje të drejtorit , për  shkaë të cilit  sipas Institutit ajo ishte një dëshmi e dorzuar në 
përputhje me kushtet e kërkuara dhe nuk ka bazë ligjore për kontestim  të validitetit të saj, 
më këtë nga ana e Këshillit të Intitutut është ishte sjellur Vedim për zgjedhjen e drejtorit në 
përputhje me dispozitat e nenit 15 nga Ligji për.................... 
 Duke patur parasyshë gjithë atë që ëahtë  përmendur më lartë, KSHPK konstaton 
se me kërkes të saj është vepruar nga ana e organit kompetent – Qeverisë së RMV-së , 
me cka vlerson se në pajtueshmëri me dispozitat e Ligjit për parandalimin e korrupsionit 
dhe konflikteve të interesit, Komisioni shtetërorë nuk ka elemente për veprim të 
mëtutjeshëm kompetent mbi lëndën me nr. 12-1451 nga viti 2019, procedura për lëndën 
dërpritet, lënda të mbyllet dhe të arkivohet. 
 Duke patur parasyshë të lartëpërmendurën Komisioni Shtetërorë për parandalimin 
e korrupsionit vendose në bazë të dispozitave të këtij vendimi. 
 
Dërguar deri tek: Arkivi  
Me përfundim të KSHPK,   
Punoi; J.C  këshilltarë  
Miratoi : m-r V.G.antar i KSHPK 
 
 

 

 
KOMISIONI SHTETËRORË PËR 

PARANDALIMIN E KORRUPSIONIT 
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