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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 

Departamenti i Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja 

___________________________________________________________________________ 
Adresa: Rruga “Abdi Toptani”, nr.1, Tiranë;                               E-mail: klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al 

 

Nr. 999/3 Prot.                                                                                       Tiranë, më 11.02.2020 

            

                                       

 

V E N D I M 

Nr. 11 Datë 11.02.2020 

      

MBI ANKESËN E Z. PETRAQ DUKA, PËR NDËRPRERJEN E MARRËDHËNIEVE TË 

PUNËS NGA DREJTORIA E SPITALIT RAJONAL VLORË 

 

Në Kontrollin e Lartë të Shtetit është administruar ankesa e protokolluar në KLSH me praktikën 

nr. 999, datë 05.12.2020 nga Z. P D, me anë të së cilës pretendon se nga drejtuesi i institucionit i 

është ndërprerë kontrata e punës në mënyrë të paligjshme. 

Për këtë qëllim, KLSH nga data 20.01.2020 deri me datë 24.01.2020, auditoi dokumentacionin 

dhe praktikat e ndjekura nga Spitali Rajonal Vlorë, për ndërprerjen e kontratës së punës. Nga 

auditimi i ushtruar rezultuan mangësi në lidhje me dokumentacionin e mbajtur në mbështetje të 

ndërprerjes së kontratës së punës me z. P D. 
 
Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

1. Gjetje nga auditimi: - Në Kontrollin e Lartë të Shtetit është administruar një ankesë nga z. P 

D me datë 04.12.2019, administruar në KLSH me nr. 999 prot., datë 05.12.2019. 

Ankesa ka të bëjë me marrëdhëniet e punës si Infermier pranë Poliklinikës, Spitali Rajonal 

Vlorë, me drejtime kryesore si më poshtë: 

-Pretendohet se problematika ka filluar me rikonstruksionin e godinës dhe ristrukturimin e plan-

vendosjeve të kabineteve, pasi si pasojë e ristrukturimit është shkrirë "Mikro-kirurgjia (kabinet 

që prej vitit 1971), duke e lënë atë me emërtesë "Mjekime". Ky ristrukturim është kundërshtuar 

nga z. P D dhe kolegët. 

- Pretendohet se kundërshtimi është bërë shkak për kundërvënie nga ana e drejtueses së 

institucionit, duke e spostuar pozicionin e punës nga poliklinika tek SRV. 

- Pretendohet se në pritje të një njoftimi zyrtar (ka patur komunikim verbal), është paraqitur çdo 

ditë në punë pranë poliklinikës, por nuk është lejuar të punojnë. 

- Pretendohet se për një periudhë 4 muaj nuk ka marrë njoftim shkresor apo ligjor për mos 

realizimin e pagesës. 

Rezultoi se me urdhër të brendshëm nr. 3831 prot., datë 24.07.2019, Drejtore e Spitalit znj. B M 

ka vendosur: 

1. Kalimin e kabinetit të Mikro-Kirurgjisë së Shërbimit të Poliklinikës si dhe personelit të këtij 

kabineti pranë Shërbimit të Mikro-Kirurgjisë së Spitalit Rajonal Vlorë. 

2. Kalimi i këtij shërbimi kryhet si pasojë e mungesës së pajisjeve mjekësore pasi personeli i 

këtij shërbimi gjatë transferimit të poliklinikës nuk ka kryer dorëzimin e këtyre të fundit, kjo në 
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kundërshtim me rregulloren e brendshme të institucionit paragrafi "Detyrat dhe përgjegjësitë e 

punonjësve", punonjësi i institucionit kujdeset për mirëmbajtjen e vendit të punës si dhe pajisjeve 

mjekësore". Ky kalim do të jetë deri në dorëzimin e këtyre pajisjeve mjekësore. 

3. z. P D kalon infermier pranë kabinetit të Mikro-Kirurgjisë së Spitalit Rajonal Vlorë. 

4. Ky urdhër është përcaktuar të hyjë në fuqi me datë 24.07.2019.  

Urdhri i mësipërm është bazuar në Kodin e Punës si dhe në VKM nr. 367, datë 03.09.1992 "Mbi 

emërimet dhe procedurat e lëvizjes së kuadrit të lartë dhe personelit tjetër në sektorin e 

shëndetësisë". Ky Vendim rezulton i shfuqizuar dhe në këto kushte urdhri bëhet i pa vlefshëm. 

Në lidhje me urdhrin e mësipërm rezultojnë mangësi që kanë të bëjnë me: 

- I gjithë personeli i këtij shërbimi nuk ka dorëzuar pajisjet dhe jo vetëm z. P D, gjithsesi 

administrimi i materialeve në dorëzim të personelit është objekt i Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr. 30 datë 27.12.2011 "Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik" i 

ndryshuar, pika 2 dhe74: 

Nga ana e Drejtorisë (punonjëses së financës) u deklarua se inventari për vitin 2019 është në 

proces, pra nuk ka përfunduar, kështu që edhe për z. P D nuk mund të konkludohet nëse pajisjet 

janë prezent në institucion ose jo, si dhe për gjendjen e tyre. 

- Urdhri ka efekt të përkohshëm (deri në dorëzimin e pajisjeve) dhe jo të përhershëm siç rezulton 

në fakt. Duke qenë se urdhri ka efekt të përkohshëm, duhet të njoftohej z. D për këtë qëllim.  

- Përcaktimi se nuk është zbatuar rregullore e brendshme nuk është i saktë dhe nuk vërtetohet, 

pasi në kuadër te rikonstruksionit pajisjet lanë hequr nga ambienti përkatës për realizimin e 

punimeve dhe në këtë mënyrë, nuk mund të përcaktohet nëse janë mirëmbajtur apo jo nga z. P D.  

- Është cituar një VKM pa përcaktim të neneve apo pikave përkatëse të aplikueshme për këtë 

rast. 

- Nuk është bërë njoftim personelit, të paktën z. P D, duke mos i dhënë mundësinë e ankimimit, 

por duke e vënë para faktit të kryer. 

- z. P D pretendon se është paraqitur në punë pranë Poliklinikës por nuk është lejuar të ushtrojë 

detyrën. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Udhëzimin e Ministrisë së Financave nr. 30 datë 

27.12.2011. 

1.1 - Rekomandimi: - Drejtori i Spitalit Rajonal Vlorë, si dhe sektori i Financë të marrin masat e 

duhura për dokumentimin, mbrojtjen, qarkullimin dhe nxjerrjen nga përdorimi të aktiveve, me 

qëllim menaxhimin me efektivitet dhe ruajtjen e tyre nga dëmtimi dhe keqpërdorimi, si dhe të 

përcaktohen rregulla të qarta mbi administrimin e materialeve të cilat nuk kanë vetëm një 

përdorues. 

Vazhdimisht 
 

2. Gjetje nga auditimi: - Në lidhje me mos paraqitjen e pretenduar në punë, nga ana e Drejtorisë 

së Spitalit është marrë vendimi si më poshtë: 
 

- Drejtore e Spitalit Rajonal Vlorë (SRV) ka bërë njoftimin nr. 4002 prot., datë 02.08.2019, për z. 

P D se nga data 24.07.2019 deri në datë 01.08.2019 nuk është paraqitur në punë. Mungesa e 

paraqitjes në punë në mënyrë të vijueshme është pasqyruar edhe në relacionin e K/Infirmieres së 

këtij shërbimi znj. A M. Në këtë njoftim i bëhet me dije z. P D se do të fillojnë procedurat për 

zgjidhjen e menjëhershme të kontratës së punës për shkelje të detyrimeve kontraktuale me faj të 

rëndë.  

Nga ana e Drejtorisë së Spitalit nuk vërtetohet në asnjë rrethanë se njoftimi i është bërë i ditur z. 

P D. 
 

- Drejtore e SRV znj. B M ka nxjerrë Urdhrin nr. 4024 prot., datë 05.08.2019, për lirimin nga 

detyra të z. P D, ku përcakton që nga data 24.07.2019 deri me datë 05.08.2019, nuk është 
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paraqitur në vendin e punës, si dhe nuk ka njoftim punëdhënësit për arsyet e mungesës. 

Gjithashtu përcaktohet "Mungesa juaj e pa justifikuar dhe e vijueshme në punë është pasqyruar 

dhe në Njoftimin nr. 4002 Prot., datë 02.08.2019".  

Sipas urdhrit është vendosur për zgjidhjen e menjëhershme të marrëdhënieve të punës në cilësinë 

e infermierit në Shërbimin e Mikro-Kirurgjisë në Spitalin rajonal Vlorë dhe marrëdhënieve 

financiare  duke filluar nga data 05.08.2019. 

Nga ana e Drejtorisë së Spitalit nuk vërtetohet në asnjë rrethanë se njoftimi i është bërë i ditur z. 

P D, veprim në kundërshtim me Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 "Kodin e Punës i Republikës së 

Shqipërisë" , i ndryshuar neni 139, pika 1 dhe 2. 

Nga ana e Drejtorisë është vepruar në kundërshtim me Urdhrin e Ministrit të Drejtësisë nr. 506, 

datë 15.09.2013 "Për ndalimin e procedurave të marrjes dhe të largimit nga puna të punonjësve 

dhe dhënien me qira të ambienteve dhe hapësirave në ambientet shëndetësore", Pika 1. 

Për dokumentimin e mungesës në punë të z. P D është mbajtur dokumentacioni si më poshtë: 

- znj. A M në cilësinë e K/Infermieres, ka paraqitur një relacion protokolluar me nr. 3866 prot., 

datë 29.07.2019, ku përcakton se z. P D nuk është paraqitur në punë nga data 24.07.2019 deri me 

datë 29.07 2019, duke marrë në konsideratë se sipas Urdhrit nr. 3831 prot, z. D kalon infermier 

në shërbimin e Mikro-kirurgjisë pranë SRV.  

- znj. A M me informacion drejtuar Zyrës së Burimeve Njerëzore nr. 4316 prot., datë 30.08.2019, 

njofton se z. D nuk ka bërë asnjë prezantim apo ndonjë njoftim në vendin e punës.  

-Zëvendës Kryeinfermiere znj. E L dhe Shefi i Shërbimit z. B E kanë paraqitur njoftim Zyrës së 

Burimeve Njerëzore me nr. 4003 prot., datë 02.08.2019, sipas të cilit z. P D nuk është paraqitur 

në punë në ditët e përcaktuara sipas planit të punës nga data 02.08.2019 deri me datë 11.08.2019.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të mësipërm konstatohet mangësi të cilat paraqiten si më 

poshtë: 
 

- Në njoftimin e Zëvendës Kryeinfermieres znj. E L dhe Shefit të Shërbimit z. B E, paraqitur 

pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore me nr. 4003 protokolluar datë 02.08.2019, përcaktohet se z. 

P D nuk është paraqitur në punë nga data 02.08.2019 deri me datë 11.08.2019. Njoftimi i përket 

datës 02.08.2019, ndërkohë që bëhet fjalë për mos paraqitje në punë nga data 02.08.2019 deri me 

datë 11.08.2019, periudhë që i përket pas datës 02.08.2019, kur dokumenti është protokolluar, 

pra rezulton se është hartuar më së pakti jo korrekt. 

- Listë prezenca është hartuar me korrigjime, pas hartimit të saj deri në nr. 43, janë shtuar edhe 3 

punonjës të tjerë ndër të cilët edhe z. P D. Shtesa është bërë me shkrim dore dhe lehtësisht e 

verifikueshme pasi rreshtat janë vendosur mbi emrat dhe nënshkrimet e punonjësve përkatës. 

2.1 – Rekomandimi: -Nga ana e drejtorisë së Spitalit dhe Sektorit të Burimeve Njerëzore, të 

merren masa për respektimin e akteve ligjore në lidhje me dokumentimin e aktivitetit të 

personelit mjekësor dhe administrativ, duke bërë njoftimet përkatëse për shkelje të mundshme 

dhe fillim të procedimit administrativ, duke i dhënë mundësinë punonjësve për ankimim sipas 

ligjit.  

Vazhdimisht 

 

3. Gjetje nga auditimi: - Urdhri për lëvizjen e stafit të Mikro-kirurgjisë nga Poliklinika në 

Spitalin Rajonal, është i pa mbështetur, i pa argumentuar dhe kontradiktor. 

- Dokumentimi i mos paraqitjes në punë për z. P D është me mangësi dhe parregullsi. 

- Nuk është vërtetuar në asnjë rast se njoftimi për ndërprerje të kontratës së punës i është bërë me 

dije z. P D, duke mos i dhënë mundësi ankimimi si dhe duke ndërprerë marrëdhëniet e punës, 

ndërkohë që ai pretendon se paraqitej pranë poliklinikës dhe nuk lejohej të ushtronte detyrën. 
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- Ndërprerja e marrëdhënieve të punës është bërë në mënyrë jo korrekte, e pa argumentuar dhe e 

pa justifikuar, në kundërshtim me Ligjin Nr. 7961, datë 12.7.1995 "Kodin e Punës i Republikës 

së Shqipërisë", i ndryshuar. 

3.1 - Rekomandimi: - Drejtoria e Spitalit Rajonal Vlorë të marrë masa për shqyrtimin e 

problematikës dhe rikthimin në punë të z. P D, pasi ndërprerjet e marrëdhënieve të punës janë 

bërë në kundërshtim me aktet ligjore në fuqi. 

Menjëherë 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Shoqërive Publike dhe Investimeve të Huaja.  

 

      Grupi i Auditimit 

1. A      T 

2. J Zh 

                                                                                 

 

Bujar LESKAJ  

 

 

K R Y E T A R 
 


