REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT

Në bazë të nenit 22 paragrafi _ dhe nenit 23 paragrafi 1 nga Ligji për parandalim të
korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, numër
12/2019), nenit 40 dhe nenit 41 nga Rregullorja për punë e Komisionit shtetëror për parandalim
të korrupsionit, duke vepruar pas denoncimit për korrupsion nga parashtruesi ................
............. nga ............, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit (KSHPK), në
vazhdimin e seancës së 46-të të mbajtur me datë 19 shkurt 2021 morri
VENDIM
Procedura për lëndën nr.12-3118 nga viti 2019 e formuar pas denoncimit nr. 12-3118/1
me datë 13.06.2019, dorëzuar nga parashtruesi ................ ................... nga ..........,
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 kompetent në lëndën me numër 12-3118 nga viti 2019, inciativa e ngritur nga ana
e KSHPK është marrë parayshë dhe na ana e organit kompetent i cili duhet të vepron është
marrë vendim për shkarkim të personit të denoncuar nga ushtruesi i detyrës drejtor, me çka
është arritur qëllimi i procedurës së KSHPK për këtë lëndë.
Lënda me numër 12-3118 nga viti 2019 të mbyllet dhe të arkivohet.
Deri tek parashtruesi të dorëzohet Vendimi i KSHPK me sqarimin
Vendimi i Komisionit shtetëror për parandalim të korrupsionit, me sqarimin, në formë
të formë të depersonalizuar, të publikohet në web-faqen e Komisionit shtetëror në afat prej 5
(pesë) ditë nga dita e marrjes së vendimit.
SQARIM
Lënda me numër 12-3118 nga viti 2019 është formuar në bazë të denoncimit nr. 123118/1 me datë 13.06.2019, dorëzuar deri tek Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit, nga parashtrues ................. ................ nga ............
Denoncimi i marrë flet për akuza për ekzistim të dyshimeve për keqpërdorim të detyrës
zyrtare nga ana e drejtorti të ISHP Shtëpia e shëndetit ............, ......... ..............., në lidhje e
marrjen e vendimit për mospublikim të shpalljes për specializim, si dhe me menaxhimin e
resurseve finansiare dhe njerzore.
Pas rishikimit të akuzave në denoncimin e arritur dhe dokumentacionit të ofruar nga ana
e parashtruesit të denoncimit, Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit e caktoi
gjendjen faktike vijuese:
-

-

Nga ana e Qeverisë së RMV, në seancën e mbajtur me datë 11.09.2018 është miratuar
Programa për ndryshime të Programës për nevoja të kuadrove të specialistëve dhe
subspecialistëve në përputhje me rrjetin e institucioneve shëndetësore (2015-2018) dhe e
njëjta është publikuar në Gazetën zyrtare të RM nr. ...../2018.
Universiteti ’’............. .......... ...........’’ ........... .............. .............., në lidhje me Ligjin për
sigurim shëndetëor dhe në përputhje me Programën e miratuar për nevojat e kuadrove
specialistike dhe subspecialistike në përputhje me rrjetën e institucioneve shëndetësore,
është shpallur Konkurs për aprovim të specialistëve dhe i njëjti është shpallur në gazetat

Адреса: ул. Даме Груев бр.1, 1000 Скопје - Република Северна Македонија
Adresa: rr. Dame Gruev nr.1, 1000 Shkup - Republika e Maqedonisë së Veriut
email: contact@dksk.org.mk
тел/tel: +389 2 3248 930
https://www.dksk.mk

-

-

-

-

ditore me datë 18.12.2018. Ky konkurs ka qenë shpallur për dhënje të specializimit nga
fusha e stomatologjisë të punëtorëve shëndetësor të punëuar në institucionet publike
shëndetësore, ndër të cilët ka pasur edhe numër të paraparë për specializim për punëtorët
shëndetësor të punësuar në ISHP Shtëpia e shëndetit .............
Në lidhje me konkursin e shpallur, parashtruesi i denoncimit si mjek i punësuar në ISHP
Shtëpina e shëndetit ............, ka dërguar kërkesë deri te ky institucion me të cilën kërkon
nga drejtori dhe kryetari i ISHP ta kompleton dosjen e tij personale, të përgadisin listë të
pikëve për selektim të kandidatlve të cilët i plotësojnë kushtet e parapara ligjore, të shpallin
konkurs ose konkurs intern dhe të miratojn vendim se cilët punëtorë shëndetësor udhëzohen
për në specializim, me qëllim që të ruhet afati për dorëzim të kërkesës për miratim të
specializimit deri tek arkiva e fakultetit, i cili afat ka qenë i paraparë në konkursin e
shpallur.
Me kërkesën e dorëzuar nga ana e parashtruesit të denoncimit është dhënë përgjigje nga
ana e drejtorit të ISHP Shtëpia e shëndetit ......... në të cilën parashtruesi informohet se
metodologjia, kriteret dhe programa për kuadrot për specializim dhe subspecializim
caktohen në përputhje me Ligjin për sigurim shëndetësor dhe se ky institucion i shëndetit
publik nuk ka mundësi të vepron në përputhje me dispozitat ligjore të parapara me arsyje
se ka pengesa ligjore për veprim ndaj të njëjtës. Si sqarim për mosveprimin e tij institucioni
i shëndetit publik thekson se nga ana e tyre nuk është bë në kohë procedura për miratim të
akteve nga Rregullorja për organizim të brendshëm, Rregullorja për sistematizim të
vendeve të punës dhe Plani për punësime për vitin 2018 në ISHP Shtëpia e shëndetiti ........,
edhepse nga fillimi i vitit 2017 është nxitur nga ana e Ministrisë së shëndetësisë dhe
Ministrisë për shoqëri informative dhe administratë ajo të bëhet në procedurë urgjente, dhe
cilët akte kan qenë të nevojshme që të mund që institucioni të vepron në përputhje me
dispozitat e Ligjit për sigurim shëndetësor dhe Brodi drejtues i institucionit shëndetësor të
mund të planifikon dhe të aprovon Programën për nevojat për kuadrot për specializim dhe
subspecializim në përputhje me rrjetën e institucioneve shëndetësore për vitin 2018, si dhe
të miraton akte të përgjithshme (konkurs intern, selektim, udhëzim në institucionet e larta
arsimore) të nevojshme për udhëzim në specializim për të punësuarit në këtë institucion
shëndetësor.
ISHP Shtëpia e shëndetit .............. nuk ka shpallur konkurs intern gjegjësisht, nga ana e
këtij institucioni nuk është dorëzuar kërkesë për miratim të specializimit për punëtorët
shëndetësor në afatin e paraparë për paraqitje në Konkursin e shpallur për specializim në
Universitetin ............ ........... ............ ........... Nga mosshpallja e konkursit intern
personalisht ka qenë i prekur edhe parashtruesi i denoncimit, i cili është mjek i punësuar në
Instituconin e shëndetit publik të përmendur.
Parashruesi i denoncimit, i pakënaqur nga veprimi i drejtorit ka dërguar parashtresë për
rastin edhe deri në Inspektoratin shtetëror administrativ të RMV e cili ka vepruar për të
njëjtën dhe pas inspektimit të jashtëzakonshëm në ISHP Shtëpia e shëndetit ..............., me
datë 13.02.2019 vërtetoi se pas shpalljes së konkursit nga Universiteti .....................
.............. .............. me datë 18.12.2018 për miratim të specializimit ndër të cilat edhe për
ISHP Shtëpia e shëndetit ..........., është vërtetuar se ISHP Shtëpia e shëndetit ............ nuk
ka shpallur konkurs intern për udhëzim në specializim, përshkak të mossigurimit të mjetev
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finansiare dhe se për atë se vallë institucion do të shpallë ose nuk do të shpallë konkurs
intern varet nga vetë institucioni.

Gjatë caktimi të gjendjes së këtillë faktike në rastin e lëndës dhe përshkak të shkeljes
së dispozitave nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, në bazë zë
nenin 17 paragrafi 1 pika 4 dhe nenin 24 nga Ligji për parandalim të korrupsionit dhe konfliktit
të intersave (Gazeta zyrtare e RMV nr. 12/19) dhe nenit 42 nga Rregullorja për punë e
Komisiont shtetëro, kurse në lidhje me nenin 63 paragrafi 1 dhe neni 67 paragrafi 1 nga i njëjti
ligj, KSHPK në seancën e mbajtur me datë 12.08.2019 miratoi vendim që të ngritë iniciativë
deri në Ministrinë e shëndetësisë si organ kompetent i cili ka bërë emërim, të ngritë procedurë
për vërtetim të përgjegjësisë tek personi zyrtar ............ ............... – drejtor i ISHP Shtëpia e
shëndetit në ............ gjegjësisht, të nis procedurë për shkakrim të tij, në përputhje me nenin 111
alinea 1 pika 6 nga Ligji për sigurim shëndetësor. Iniciativa e KSHPK është e vulosur me numër
të arkivës 12-3118/3 me datë 22.08.2019.
Me datë 24.10.2019 është marrë informim nga Minsitria e shëndetësisë, e të cilën
KSHPK informohet se nga ana Ministrsë është miratuar vendim me numër ............ me datë
14.10.2019 për shkarkim të personit .......... ........... nga detyra e ushtruesit të detyrës së drejtorit
në ISHP Shtëpia e shëndetit ............, gjatë së cilës duke pasë parasyshë iniciativën e KSHPK,
kontaktet me të emëruarin dhe kërkesën e tij me datë 10.10.2019 dorëzuar deri tek ministri me
të cilën ai kërkon të shkarkohet UD i këtij institucioni të shëndetit publik. Njëherit, nga ana e
Minstrit të shëndetësisë është emëruar ushtrues detyre person i ri në ISHP të lëndës.
Duke pasë parasyshë të gjithë të shënuarën më sipër, KSHPK konstaton se është marrë
parasysh iniciativa e ngritur për procedurë për vërtetim të përgjegjësi së personit zyrtar të rastit
të lëndës nga ana e KSHPK dhe nga ana e organit kompetent të vepron, sipas Vendimit për
shkakrkim të personit të denoncuar nga ushtruesi i detyrës drejtor, me çka është arritur qëllim
i veprimit të KSHPK për këtë lëndë të formuar. Duke pasë parasyshë të konstatuarën më sipër,
KSHPK vlerëson se nuk ka elemente për veprim të mëtutjeshëm për rastin e lëndës, procedura
për lëndën të ndërpritet kurse lënda të mbyllet dhe të arkivohet.
Në bazë të tërë kësaj të shënuar më sipër, Komisioni shtetëror për parandalim të
korrupsionit vendosi sipas dispozitave të këtij vendimi.
Dorëzuar deri tek: Arkiva dhe Parashtruesi
Pas përfundimit të KSHPK
Përpunoi: J. C., këshilltarë
Miratoi: B. I. Kryetarë i KSHPK

KOMISIONI SHTETËROR PËR
PARANDALIM TË KORRUPSIONIT
Kryetarë: Biljana Ivanovska
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