REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafit 7 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit
të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër 12/2019) dhe neni 40
paragrafi 3 nga Rregullorja për punë e Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit
(KSHPK), në seancës së 46-të të mbajtur me datë 12 shkurt 2021 morri
VENDIM
Procedura për lëndën 09-4599 nga viti 2020, NDËRPRITET
Në përputhje me dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit nuk ka elemente për veprim të
mëtutjeshëm për lëndën me numër 09-4599/1 me datë 02.10.2019, sepse akuzat në denoncim
se gjoja ekziston konflikt i interesave në procedurën për zgjedhje në titullin asistent për personit
...................... dhe ................. në Universitetin ................... nuk janë vërtetuar.
Lënda me numër 09-4599/1 me datë 02.20.2019, të mbyllet dhe të arkivohet.
SQARIM
Lënda me numër 09-4599/1 me date 02.10.2019 është formuar në bazë të denoncimit
të arritur në postën elektronike - …………………… me akuza se personi ………………..
është zgjedhur për asistent në Fakultetin e Makinerisë pranë Universitetit ………………. në
prill të vitit 2017, dhe gjatë asaj nëna e tij …………. është profesoreshë në Universitetin e
njëjtë, kurse nga shtatori i vitit 2011 deri në shtator të viti 2019 ka kryer funksionin e dekanin
në fakultetin Teknik-teknologjikm pranë Universitetit të njëjtë. Më pastaj theksohet se ky akt i
punësimit të vajzs në Universitetin ku si dekan është nëna e saj është në kundërshtim me
dispozitat e Ligjit për arsim të lartë, edhe në ligjin e vjetër edhe në ligjin për arsim të lartë që
është në funksion.
Në raport me mbrojtjen e disertacionit të doktoraturës së personit ……………. në
Fakultetin për informatikë pranë Universitetit …………………, në denoncim ka akuza se
procedurën e plotë për mbrojtje e ka udhëhequr babai i tij …………………. dhe të gjitha
vendimet janë të nënshkuara nga i njëjti person, i cili ka qenë kryetar i këshillit për ciklin e
tretë të studimeve Kampus 2, ku ………………….. e ka procesu procedurën e plotë për
mbrojte të disertacionit të doktoraturës.
Me qëllim të vërtetimit të akuzave në denoncim, Komisioni shtetëror kërkoi nga
Inspektorati shtetëror i arsimit të bënë inspektim në përputhje me nenin 8 nga Ligji për
inspektim arsimor:
-

Në procedurën për zgjedhje për asistent në Fakultetin e Makinerisë pranë Universitetit
………………… të personit ………………,
Në procedurën për zgjedhje për asistent në Fakultetin e Informatikës pranë Universitetit
…………………….. të personit……………….,
Në procedurën për mbrojtje të disertacionit të doktoraturës të personit ………………….
në Fakultetin e informatikës pranë Universitetit ………………………

Nga shkrimet e dorëzuara nga Inspektorati shtetëror i arsimit është konstatuar se me
datë 19.11.2020 është bërë inspektim i jashtëzakonshëm në Universitetin ………………….
dhe nga ajo është bërë procesverbal për inspektimin e jashtëzakonshëm me nr. 09-1673 me
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datë 23.11.2020. Inspektimi i bërë i përfshinë procedurat për zgjedhje për asistent doktorant
nga Fakultetin e makinerisë pranë Universitetit …………….. për personin
……………………, procedura për zgjedhje për asistent doktorant në Fakultetin Elektroteknik
pranë Universitetit ……………… për personin …………….. dhe mbrojtja e disetracionit të
doktoraturës të personit ……………. në Fakultetin për informatikë pranë Universitetit
……………….. Inspektorët shtetëror të arsimit ……………. dhe …………… përgaditën
raport në detale për procedurat e zhvilluara i cili raport është dorëzuar deri tek Komisioni
shtetëror dhe pastaj kanë konstatuar se nuk ka parregullësi dhe lëshime në punën e Universitetit
………………… në lidhje me akuzat në denoncimin e parashtruar për ekzistimin e e
dyshimeve për konflikt të interesave dhe parregullësive në procedurat për zgjedhje për asistent
të personave ………………… dhe …………….. në këtë Universitet. Gjegjësisht, në përputhje
me dispozitat e nenin 4 nga Statusi i …………… si dhe nenin 60 paragrafi 6 nga Ligji për
arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr.82/2018) theksohet se: ’’në
njësinë e njëjtë të Universitetit nuk mund të zgjedhen për titujt mësimor-shkencor, mësimorprofesional, mësimor dhe si bashkëpuntor persona të cilën janë në farefisni të gjakut në cilëndo
shkallë qoftë’’. Në rastin konkret ………………. me Vendim nr.2202/10 me datë 08.05.2017
është zgjedhur asistent-doktorant në fushën e shkencës Organizimi i procesit teknologjik dhe
hulumtime operative në Fakultetin e makinerisë, ndërsa nëna e saj është zgjedhur me Vendim
nr. 0201-890/4 me datë 16.10.2017 për zgjedhje në titullin professor i rregullt në fushën
mësimor-shkencore ’’Materiale kompozite dhe material polimere’’ në Fakultetin teknikteklnologjik në Universitetin e njëjtë. Kurse personi …………. me Vendim nr.1802/3 me datë
18.04.2017 është zgjedhur në titullin asistent-doktorant në Fakultetin elektroteknik në fushën
mësimor-shkencore në Fakultetin teknologjik – teknik, fushën mësimor-shkencore ‘’Kontrolli
kompjuterik i proceseve komplekse industriale’’ dhe ’’Zhvillimi i sistemeve eksperte’’, kurse
babai i tij është zgjedhur me Vendim me nr.02020-237 me datë 16.10.2002 për zgjedhje në
titullin professor i rregullt për fushën mësimore-shkencore ‘’Vendgjetja e lëndëve të para
minerale’’ në Fakultetin e xehetarisë-gjeologjik në Universitetin e njëjtë. Në lidhje me akuzat
se procedura e plotë për mbrojtje të disertacionit të doktoraturës e ka udhëhequr babai i tij
………………. dhe se të gjitha vendimet janë të nënshkruara nga ai, nga rishikimi i
dokumnetacionit si dëshmi, Inspektorati shtetëror i arsimit ka konstatuar se ………………….,
babai i …………………., nuk ka të nënshkruar asnjë dokument gjatë studimit dhe përfundimit
të studimeve të doktoraturës në ……………....
Në bazë të tërë të shënuarës më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi sipas dispozitave.
Pas përfundimit të KSHPK
Përpunoi: S. M., bashkëpuntor i lartë
Miratoi: m-r V. G., anëtar i KSHPK
KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska
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