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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (“Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 12/19), Neni 40 paragrafi 2 i Rregullores së punës për punën e Komisioni 
Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke vepruar ndaj lëndës së formuar pas denoncimit të parashtruar nga 
parashtrues i panjohur, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (në tekstin e mëtejmë KSHPK), në 
vazhdimin e parë të seancës së 60-të, të mbajtur më 31.01.2022, miratoi si në vijim. 

 
VENDIM 

 
Procedura sipas lëndës me numër 09-1493/1 nga 03.03.2021, e formuar pas denoncimit të dorëzuar kundër 

///, e përzgjedhur asistente në lëmin mësimor-shkencor - liritë dhe të drejtat e njeriut, në Universitetin ///, 
REFUZOHET.  

KSHPK-ja konstatoi se nuk ka elemente për veprime të mëtutjeshme për shkak të mungesës së pretendimeve 
të mjaftueshme dhe të qarta në denoncim dhe pamundësisë për të ofruar informata shtesë. 
 Vendimi  në formë të depersonalizuar, të publikohet në ueb - faqen e KSHPK-së brenda 5 (pesë) ditëvе nga dita e 
vendimmarrjes. 

Arsyetim  
 

Lënda me numër 09-1493/1 nga 03.03.2021 është formuar në bazë të parashtresës së parashtruesit të 
panjohur me pretendime kundër personit ///, e përzgjedhur asistente në lëmin mësimor-shkencor - liritë dhe të drejtat 
e njeriut, në Universitetin  //// thuhet se është në lidhje të ngushta familjare me ///, profesoreshë në Institutin ku 
është zgjedhur ///.  
              Gjithashtu në denoncim  thuhet se gjatë përzgjedhjes së asistentit, komisioni recensues dhe këshilli shkencor 
mësimor i /// dhe ////, është shkelur Ligji për Arsimin e Lartë dhe Rregullorja për kushtet e veçanta dhe procedurën e 
përzgjedhjes së mësimdhënies-tituj shkencorë, shkencorë, mësimorë-profesionistë dhe bashkëpunëtor dhe 
demonstrues në Universitetin  ///.  

Në denoncim nuk saktësohen pretendimet për shkallën e lidhjes farefisnore, e as nëse ka pasur ndikim nga /// 
në përzgjedhjen, e cila thuhet se ka të bëjë me kandidatin e përzgjedhur për asistent në institut.    

Duke pasur parasysh faktin se bëhet fjalë për një denoncim anonim, KSHPK-ja nuk ka mundësi t'i drejtohet 
parashtruesit të denoncimit për të konkretizuar dhe saktësuar pretendimet në denoncim, për çka KSHPK-ja nuk mund 
të vazhdojë me veprimin e saj kompetent.  

Duke pasur parasysh të theksuarën më sipër, Komisioni Shtetëror nuk ka elemente për veprime kompetente, 
prandaj u vendos si në dispozitën e këtij vendimi. 
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Biljana Ivanovska 
Sipas përfundimit të KSHPK-së, 
Punoi: E.N, bashkëpunëtor  
E kontrolluar nga: K.Z., Udhëheqëse  
Miratoi:  NB, anëtar i KSHPK - së     
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