
KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE 
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM 

 

 
I/E Nderuari, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“KONTROLLI I BRENDSHËM, AUDITIMI FINANCIAR DHE I PERFORMANCËS” 

Nga data 26 - 30 Qershor 2019, ne Antalya / Kemer / Side,  Turqi 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë  kë tij kë tij trajnimi do të  shtjëllohët komplët procësi i kontrollit të  brëndshë m, auditimit financiar dhë të  
përformancë s në  kuadë r të  një sivë organizativë rëspëktivisht funksionëvë apo procësëvë rëlëvantë brënda 
strukturavë të  caktuara organizativë të  Institucionëvë publikë qëndrorë, lokalë, agjëncionëvë, ndë rmarrjëvë 
publikë, autoritëtëvë dhë organizatavë të  tjëra publikë dukë i kushtuar kujdës të  vëqantë  tëknikavë dhë       
mëtodologjivë rëlëvantë modërnë të kontrollit të  brëndshëm, auditimit financiar dhë të  përformancëë s,                        
rëspëktivisht auditimit sistëmatik të  tyrë pë r vlërë sim sa më  rëal, të  panshë m, të  pa varur dhë të  drëjtë  ë objëk-
tiv të  procësëvë, procëduravë dhë funksionëvë rëlëvantë të  tyrë pë rgjatë  përiudhavë të  caktuara kohorë.   

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                        

Të  gjithë  drëjtorë vë, udhë hëqë svë dhë zyrtarë vë të  ndryshë m të  institucionëvë publikë, komitëtëvë të auditimit,                

auditorë vë të  brëndshë m, zyrtarë vë financiar dhë mënaxhërë vë apo zyrtarë vë tjërë  rëlëvant të  institucionëvë qëvëritarë 

qëndrorë dhë lokalë, autoritëtëvë, ndë rmarrjëvë publikë, bordëvë mënaxhuësë, koorporatavë, agjëncionëvë osë                  

autoritëtëvë tjëra qëndrorë, rajonalë, komunalë osë ëkzëkutivë të  cilë t ushtrojnë   kompëtënca ëkzëkutivë, lëgjislativë, 

rrëgullativë, administrativë-publikë, organizatavë apo biznësëvë tjëra të  cilat ë zbatojnë  apo i në nshtrohën procësit të  

kontrollit të  brëndshë m, auditimit financiar dhë atij të  përformancë s në  kuadë r të  institucionëvë apo organizatavë               

rëlëvantë të  sipë r pë rmëndura.  

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 950 Euro 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët:  bilëta kthyësë nga Aëroporti i Prishtinës në  Aëroportin ë Antalyas në  Turqi dhë 

anasjëlltas, transfëri nga Aëroporti dëri në Hotël në  Këmër / Antalya dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël 

në  Antalya më më ngjës, drëkë dhë darkë , matërjali i trajnimit, trajnimi dhë cërtifikimi sipas programit 

dhë agjëndë s së  trajnimit dhë që ndrimit në  Antalya Turqi. 

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  rëzërvimit të  bilëtavë  dhë akomodimit në  Antalya,  Turqi, te  gjithe  te    inter-

esuarit    janë të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi 

deri me  17/06/2019 në ora 12.00. 

Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!                         

Mëgjithatë , pë r cfarë do informatë shtësë  lidhur më trajnimin rëlëvant mund të   kontaktoni në  kontaktët ë më poshtmë:  

Tel: 038 24 77 42;      Mob: 045 49 77 77, apo përmës ë-mailit: info@kmi-rks.com &  aajvazi@kmi-rks.com apo wëb 

faqë s: www.kmi-rks.com osë në zyrë:       Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-rë, Nr 9, afë r rëstaurant “Pishat”,  

Prishtinë,  10 000, Rëpublika ë Kosovë s. 


