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In addition to the Minister of Education and Science Arber Ademi, two current government officials illegally obtained 
teaching andscienti�c titles at the Faculty of Law at the State University of Tetova - Deputy Minister of Interior Agim 
Nuhiu and Director of theState Office of Industrial Property, Safet Emruli, claims the education inspector Gjorgji 
Ilievski. Emruli told Fakulteti.mk that he wouldnot comment on the case, and Deputy Minister Nuhiu has not yet 
answered our questions.

The State Commission for Prevention of Corruption is also investigating whether it is illegal because the jobs of these 
o�cials at theUniversity of Tetovo were dormant when they acquired the new teaching and academic titles. The 
complaint to the Anticorruption Agency was submitted by the inspector Gjorgji Ilievski on May 13 this year. They told us
 that the case is extensive and that a procedure for further investigation of this case will be opened. Ilievski says that 
the illegality was determined during a regular inspection at the University of Tetovo in April this year.

Anticorruption also investigates whether Deputy Minister of Interior Agim Nuhiu and the director of the 
State Office of Industrial Property, Safet Emruli, were illegally promoted in teaching and academic titles 

Officials decline to comment
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 Inspector Ilievski told Fakulteti.mk that the decision to suspend Nuhiu's appointment as an assistant professor at the
 Faculty of Law   was made on April 13, 2016, for as long as he holds the position of Deputy Minister, in accordance
 with the Law on Labor Relations. - But, in the period of dormancy, the University of Tetova initiated a procedure 
and  announced  a  competition  for  selection  of  a  teacher.  The  election  of  Assistant  Professor  Dr.  Agim  
Nuhiu  is premature, with two initiatives from the private University Mesdetar- Tirana and the Private International 
University in  Struga  and  he  is  elected  associate  professor  in  the  academic-teaching title.  

The  decision  is  from  November  3, 2017. I concluded that this decision is illegal because his employment has 
been put on hold - says Ilievski. In the Decision  from  the  University  of  Tetova  from  April  13  for  dismissal  of  
Nuhiu's  job  as  an  assistant  professor,  it  is written that after the termination of the office of Deputy Minister or 
other public office to which he is appointed, he has the right to return to work with the employer within the deadline 
determined by law to perform activities that correspond to his level of professional training. We asked the Deputy 
Minister for comment, but an office employee called on his cell phone and told us that Nuhiu was busy. We were 
unable to obtain his statement before the article was published.

The complaint submitted to Anticorruption states: 
"The procedure for electing Dr. Agim Nuhiu as a teaching-scienti�c associate professor is illegal, due to the fact that 
his employment is dormant following election as Deputy Minister in the Ministry of Interior in the Government of the 
Republic of Macedonia."
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  UNIVERSITY OF TETOVO ILLEGALITY TEACHING SCIENTIFIC TITLES STATE COMMISSION FOR PREVENTION OF CORRUPTION SAFET EMRULI GJORGJI ILIEVSKI AGIM NUHIU

The University of Tetova told us yesterday that they did not receive any decisions, ie the minutes from the State 
EducationInspectorate in which the inconsistencies were ascertained. Inspector Gjorgji Ilievski says that the 
letters are returned to him withthe remark "not accepted". He informed the Anticorruption Agency about this, which
 is investigating the case.

According to Ilievski, the director of the State Institute for Industrial Property, Safet Emruli, illegally became an 
assistant professorand associate professor at the Faculty of Law at SUT. 
- I concluded that the procedure for selection of Dr. Safet Emruli for selection in academic-teaching titles assistant 
professor, and associate professor is illegal, because his employment is dormant as director of the State O�ce of 
Industrial Property, accordingto Article 151 of the Law for labor relations, as well as contrary to Article 135, 
paragraph 3 of the Law on Higher Education. He is still the director of this institution, ie since 2008, and in the 
meantime he has been promoted to assistant professor and associateprofessor - says Ilievski.

Director Emruli did not want to comment on the case in a telephone conversation. "I have no official 
information and I have nothing to comment on," he told us.

He was promoted, although his employment was dormant, the inspector determined
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Антикорупциска испитува и дали заменик-министерот за внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот
завод за индустриска сопственост, Сафет Емрули, незаконски напредувале во наставно-научни звања 

Покрај министерот за образование и наука Арбер Адеми, и двајца сегашни функциoнери во Владата незаконски се

стекнале со наставно-научни звања на Правниот факултет при Државниот универзитет во Тетово - заменик-министерот за

внатрешни работи Агим Нухиу и директорот на Државниот завод за индустриска сопственост, Сафет Емрули, тврди

просветниот инспектор Ѓорѓи Илиевски. Емрули за Факултети.мк рече дека нема да го коментира случајот, а заменик-

министерот Нухиу сѐ уште не одговорил на нашите прашања.

Функционерите не даваат изјави

И Државната комисија за спречување корупција истражува дали станува збор за незаконитост бидејќи работните места на

овие функционери на тетовскиот универзитет им биле во мирување кога се стекнале со новите наставно-научни звања. 

Претставката до Антикорупциска ја поднел инспекторот Ѓорѓи Илиевски на 13 мај оваа година, а оттаму ни изјавија дека

случајот е обемен и дека ќе се отвори постапка за натамошно истражување по овој предмет. Илиевски вели дека

незаконитоста е утврдена при редовен инспекциски надзор на тетовскиот универзитет во април оваа година.

Уште еден скандал на ДУТ: Двајца функционери незаконски станале
вонредни професори, тврди просветниот инспектор Илиевски
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Во претставката доставена до Антикорупциска пишува: 

„Постапката за избор на д-р Агим Нухиу во наставно-научно звање вонреден професор е незаконита, од причина што

неговиот работен однос е во мирување како заменик-министер во Министерството за внатрешни работи во Владата на



Република Македонија“.
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Инспекторот Илиевски за Факултети.мк вели дека решението за мирување на работниот однос на Нухиу како доцент на

Правниот факултет е донесено на 13 април 2016 година, сѐ додека ја врши функцијата заменик-министер, согласно Законот

за работни односи.  

- Но, во периодот на мирување тетовскиот универзитет поведува постапка и распишува конкурс за избор на еден

наставник. Изборот на доцент д-р Агим Нухиу му е предвремен, со две иницијативи од приватен универзитет Месдетар-

Тирана и Приватниот меѓународен универзитет во Струга и се избира во наставно-научно звање вонреден професор.

Одлуката е од 3 ноември 2017 година. Констатирав дека оваа одлука е незаконита бидејќи работниот однос му е ставен во

мирување - вели Илиевски. 

Во Решението од тетовскиот универзитет од 13 април за мирување на работното место на Нухиу како доцент пишува дека

по престанокот на вршењето на функцијата заменик на министерот или друга јавна функција на која е именуван, има право

во рокот утврден со закон да се врати на работа кај работодавецот за вршење работи што одговараат на неговиот степен

на стручна подготовка. 

Го побаравме заменик-министерот за коментар, но на неговиот мобилен телефон се јави вработен во кабинетот кој ни

рече дека Нухиу е зафатен. До објавувањето на текстот не успеавме да добиеме негова изјава.

Напредувал, а работното место било во мирување, утврдил инспекторот



Директорот на државниот завод за индустриска сопственост, Сафет Емрули, пак, според Илиевски, незаконски станал и

доцент и вонреден професор на Правниот факултет при ДУТ. 

- Констатирав дека постапката за избор на д-р Сафет Емрули за избор во наставно-научни звања доцент, па вонреден

професор е незаконита, од причина што неговиот работен однос е во мирување како директор на Државниот завод за

индустриска сопственост, согласно член 151 од Законот за работни односи, како и спротивно на член 135, став 3 од Законот

за високото образование. Тој сѐ уште е директор на оваа институција, односно уште од 2008 година, а во меѓувреме

напредувал во доцент и вонреден професор - вели Илиевски.

Директорот Емрули во телефонскиот разговор не сакаше да коментира за случајот. 

- Јас немам никаков акт и немам што да коментирам - ни изјави тој.
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Од тетовскиот универзитет вчера ни изјавија дека не добиле никакви решенија, односно записниците од Државниот

просветен инспекторат во кои се констатирани недоследностите. Инспекторот Ѓорѓи Илиевски вели дека писмата му се

враќаат со забелешка „не прима“. За ова ги известил и во Антикорупциска, која го истражува случајот.

  ТЕТОВСКИ УНИВЕРЗИТЕТ  НЕЗАКОНИТОСТ  НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА  ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА  САФЕТ ЕМРУЛИ  ЃОРЃИ

ИЛИЕВСКИ  АГИМ НУХИУ

https://www.fakulteti.mk/tag/tetovski-univerzitet
https://www.fakulteti.mk/tag/nezakonitost
https://www.fakulteti.mk/tag/nastavno-nauchni-zvanja
https://www.fakulteti.mk/tag/drzhavnata-komisija-za-sprechuvanje-na-korupcija
https://www.fakulteti.mk/tag/safet-emruli
https://www.fakulteti.mk/tag/gjorgji-ilievski
https://www.fakulteti.mk/tag/agim-nuhiu

