REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafit 7 dhe nenit 23 paragrafi 1 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 Komisionit shtetëror për
parandalim të korrupsionit (KSHPK), duke vepruar pas denoncimit nga parashtrues i panjohur,
Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit, në seancës së 46-të të mbajtur me datë 12
shkurt 2021, KSHPK morri
VENDIM
NDËRPRITET procedura për vërtetim të konfliktit të interesave kundër personit prof.
d-r ............., udhëheqës në ........, ..................., Universitetin .............., sepse nuk janë vërtetuar
akuzat nga denoncimi dhe nuk është vërtetuar gjendje e konfliktit të interesave.
Në përputhje me dispozitat e Ligjin për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të
interesave, KSHPK nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm kompetent në lëndën me
numër 09-4486/1 me datë 27.09.2019
Lënda me numër 09-4486/1 me datë 27.09.2019 të mbyllet dhe të arkivohet.
SQARIM
Lënda me numër 09-4486/1 me datë 27.09.2019 është formuar në bazë të denoncimit
anonim kundër prof. d-r ..............., udhëheqës në .............., ....................., ..................., me
akuza se prof d-r .................... në periudhën derisa ka qenë Rektor në Universitetin
............................... ka bërë ndikim dhe punësime të më shumë personave të afërm dhe të
bashkëshortes së tij, si dhe nga sugjerimet nga partia politike ...................
Gjithashtu, parashtruesi tregon në atë se prof. d-r është udhëheqës i .................. pranë
......... Universitetit ......................, kurse nga ana tjetër është pronar i fabrikës për prodhim të
vajit dhe produkteve të ngjashme ................, me çka resurset dhe të punësuarit në Universitet
dhe laboratori në vend të studentëve i ka shfrytëzuar për ndërmarrjen e tij private.
Në drejtim të vërtetimit të gjendjes faktike në rastin konkret, në përputhje me nenin 76
paragrafi 3 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, Komsioni
shtetëror u drejtuar deri tek ............... pranë ................. në Universitetin ...........................
Përveç kësaj, KSHPK bëri inspektim në bazën e vet të të dhënave për formularët e dorëzuar
për gjendjen e pronës – listë anketuae dhe vërtetoi se prof. d-r ................... ka kryer detyrën e
rektorit në Universitetin ............................ në periudhën prej 2007-2015. Gjegjësisht, në lidhje
me punësimet që janë realizuar në atë periudhë është bërë vjetërsim i veprës në përputhje me
Ligjin për kundërvajtje dhe është bërë ndryshim i gjendjes faktike, prof. d-r ................. nuk e
kryen më funksionin e rektorit në Universitetin ........................., gjegjësisht personi i autorizuar
nga i cili mund të kërkohet përgjegjësi nëse vërtetohen akuzat nga denoncimi.
Pas rishikimit të dokumentacionit të dorëzuar nga ana e ..................... pranë ................
Universitetit .............., nëpërmjet më tepër shkrimeve, Komisioni shtetëror e konstatoi këtë:
............................. është laboratori multidisiplinare në kuadër të .............. pranë
Universitetit ................, e cila merret me punë të ndryshme shkencore-hulumtuese dhe punë
aplikative nga fusha të ndryshme shkencore. Në vetë laboratorinë janë të angazhuar më shumë
doktorë të shkencave, me shumë magjistra, inzhenjerë dhe personel tjetër. Çdo anëtarë në këtë
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laboratori është punëtor shkencor i pavarur i specializuar për fushë të caktuar në punë të
laboratorisë në të cilën njëkohësisht është përgjegjës edhe për hulumtimet që i bënë.
Ushëheqësi i së njëjtës është koordinator i aktiviteteve të pjesëve të veçanta të laboratorisë dhe
kontakton me subjektet e interesuara dhe gjen punë për vetë laboratorinë.
Laboratori nuk është subjekt i pavarur afarist në shkëmbimin juridik, por punon si njësi
e brendshme në përbërje të ................ pranë Universitetit ................... Vetë laboratori ofron
shërbime profesionale dhe aplikative të shumë prodhimeve bujqësore dhe ndërmarrjeve nga
fusha e bujqësisë, xehetarisë, mbrojtjes së mjedisi tjetësor, ndërmarrjeve farmaceutike dhe
ndërmarrjeve tjera. Shërbimet e veta i paguajn në përputhje me çmimoren ose në bazë të
kontratave të veçanta të cilën nënshkruhen me ndërmarrje të cilët kanë kërkesë për shërbime
nga vetë laboratori.
Laboratori ................ ka bashkëpunim afarist me ndërmarrjen ......................, tek e cila
si pronarë dhe menaxhues është .................. Bashkëpunimi bazohet në kërkesa për shërbime
për nevojat e tyre, me çka ka nënshkruar kontratë me datë 05.11.2018, firmosur nga zëvendësmenaxhuesit të .................. dhe prof. d-r .................... dhe menaxhuesi i atëhershëm
........................, ...................
Prof d-r .......................... në cilësi të udhëheqësit të ...................... ka nënshkruar
Deklaratë për paanësi dhe pavarësi me datë 10.10.2019, se do të siguron pavarësi të plotë dhe
punë të paanëshme të ............. dhe me asnjë aktivitet të tij nuk do të ndikon në rezultatet.
Deklaron se nuk do t’i shfrytëzon rezultatet nga aktivitetet e laboratorisë për përvetësim të
përparësis konkurente dhe krijimit të profitit. I njëjti është profesor i rregullt nga fusha e
fitopatalogjisë dhe mbrojtjes së bimëve dhe i njëjti nuk nuk merr pjesë në aktivitet e matjeve
pas dorëzimit të kërkesave nga ............. Gjithashtu, ai nuk merr pjesë as në përgaditjen e
raporteve dhe mendimeve nga matjet e bëra, sepse ajo nuk është nga fusha e tij profesionale,
dhe as që i nënshkruan raportet për ndërmarrjen e përmendur që është në pronësi të tij, atë e
bënë zëvendës udhëheqësi zyrtar i laboratorisë.
Në seancën e mbajtur me datë 12.02.2021, pas rishikimit të të gjitha akuzave të lëndës,
Komisioni shtetëror duke u nisur nga dispozitat e Ligjit për parandalim të korrupsionit dhe
konfliktit të interesave konstaton, të ndërpritet procedura për vërtim të konflikti ttë interesave
kundrë personit prof. d-r ................, udhëheqës i ....., ................ Universiteti .....................,
sepse nuk janë vërtetuar akuzat nga denoncimi dhe përshkak të ndryshimit të gjendjes faktike.
Në bazë të tërë kësaj të shënuar më lartë, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi sipas dispozitave të këtij vendimi.
Pas përfundimit të KSHPK
Përpunoi: K. Z., këshilltarë
Miratoi: m-r Sh. S., anëtar i KSHPK
KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska
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