Oda e Stomatologëve të Kosovës
Stomatološka Komora Kosova ● Dental Chamber of Kosovo

Marrëveshje Mirëkuptimi
Në mes:
Odës së Stomatologëve të Kosovës-Komisioni për Edukim të vazhdueshëm Profesional
Dhe

lidhin marrëveshje mirëkuptimi dhe atë si vijon:
1. Duke u bazuar në Ligjin për OPSH, Statutin e OSK-së dhe Rregulloret e punës të KEVP-së të
Odës
................. do të mbaj ........... ..aktivitetin................................ me dt. ........në ................
2. KEVP-ja obligohet që te bëj vlerësimin/poentimin e aktivitetit të parashtruar nga .......................
................................ të datës....................në..................
3. .....................duhet të arsyetoj lartesinë e participimit të eventit dhe të arsyetoj çmimit e caktuar
( ky arsyetim bëhet në dokumentin e veçantë që i bashkangjitet marrëveshjes në fjalë)
4. .....................obligohet
që
të
mbaj
aktivitetin
......................................................të
datës..................në............................
5. Në bazë të Vendimit mbi lartësinë e taksave të Odës , duke u bazuar në vendimin e KEVP-së
.......................obligohët që për aktivitetin në fjalë, për vlerësim/poentim të aktivitetit të paguaj
shumën prej 200 euro dhe për çdo certifikatë të lëshuar 10% të shumës së kuotizimit të
pjesëmarësit në llogari të OSK,
6. .. ................duhet të sjellë dëshmi të pagesës jo më vonë se 1 javë pas vlerësimit/poentimit të
aktivitetit në fjalë. Nëse pagesa nuk realizohet në afatin e parashtruar , Oda ka të drejtë të terhjek
Vendimin e vlerësimit të aktivitetit ndërsa organizatori si dhe pjesmarrësit njoftohen për këtë.
Organizatori i eventit është i obliguar që mjetet e participimit të kthej pjesmarrësve ndërsa pikët
kredituese nuk do të llogariten.
7. Organizatori është i obliguar të sigurojën pjesëmarrjen pa pagesë të kryesuesit dhe dy anëtarëve
të Komisionit me qëllim të monitorimit të mbarëvajtjes së eventit ,emrat e të cilëve do të
dërgohen nga KEVP-ja.
8. ................. dhe OSK/KEVP lidhin këtë Marrëveshje Mirëkuptimi për aktivitetin në fjalë dhe
obligohen që këtë marrëveshje ta implementojnë.
9. Nëse organizatori i eventit nuk i përbahet ketij Memorandumi do të suspendohet për periudhën 2
vjeçare për organizimin e eventeve profesionale.
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9.1 Nese organizatori, perfaqsuesi i subjektit është Stomatolog i Licencuar ndaj tij do të filloj
procedura disciplinore në organet e Odës me te cilat rregullohet kjo problematike-Komisioni
etik dhe Gjykata e nderit.
9.2 Nëse organizatori ose subjekti juridik është nga fushat jasht Stomatologjise atëherë do të
inicohet kallëzimi penal në Gjykaten adekuate.

Prishtinë: ..................

Dr.Ekrem Çitaku
Kryetar e KEVP
___________________
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