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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin:   
”SHQYRTIMI I ANKESAVE DHE PROCEDURA ADMINISTRATIVE NË SHËRBIMIN CIVIL”                                                

Nga data 14 - 17 Nëntor 2019, në Budva / Beçiç, Mal i Zi  

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen keto tema:  

1.Legjislacioni pe r procedure n e pe rgjithshme legjislative, rregullimin, veprimet qe  duhet te  mirren sipas Ligjit; 

2.Llojet e procedurave, kompetencat, llojet e kompetencave, konflikti dhe zgjidhja e kompetencave; 

3.Organizimi / Planifikimi i procedure s administrative; 

4.Akti administrativ dhe zhvillimi kohor i tij; 

5.Mjetet juridike, te  rregullta ankesa dhe kunde rshtimi administrative, afati kohor pe r ushtrimin e ankese s,    adresimi i ankese ; 

6.Paraqitja e ankese s, afati kohor pe r vendosjen e ankese s, shqyrtimi i ankese s; 

7.Nocioni i kunde rshtimit administrative, objekt i kunde rshtimit, forma;  

Gjithashtu gjate  trajnimit do te  elaborohen me shembuj konkret nga eksperte   te  fushe s situata te  ndryshme dhe raste konkrete dhe  te  nje jtat 

do te  komentohen edhe ne  aspektin teorik edhe ne  ate praktik.  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Te  gjithe  drejtore ve te  departamenteve, udhe heqe sve dhe zyrtare ve te  ndryshe m te  institucioneve publike, drejtore ve te  

administrate s, menaxhere ve (zyre tare ve) kryesor, zyrtareve ligjor dhe zyre tare ve tjere  qe  ne  nje  forme  apo tjete r                       

ushtrojne  kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative-publike,  bordeve menaxhuese, organizatave, 

ose zyrtare ve te  ndryshe m qe  ne  nje  forme  apo tjete r kane  te  be jne  me procesin e procedure s administrative dhe                      

kontesteve  ne  kuade r te  Institucioneve Publike ne  Republike n e Kosove s.  

 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 585 EURO. 

Ne  koston e trajnimit pe rfshihet: transporti nga Prishtina ne   Hotel ne Budva, dhe anasjelltas, akomodimi ne Hotel ne  

Budva, materjali i trajnimit, trajnimi dhe certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera relevante, sipas programit dhe 

agjendes se   trajnimit, nje  vizite  ne  Tivat ose Kotor gjate  qe ndrimit ne  Budva.  

Imformata shtesë: 

Pe r te  marre  pjese  ne  trajnim, pe r shkak te  akomodimit ne  Budva, Mal i Zi, te  gjithe  te  interesuarit jane  te  obliguar qe  

rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me  11/11/ 2019  në 

ora 12.00.  Megjithatë, për cfarëdo informate shtesë lidhur me trajnimin relevant mund të kontaktoni në                        

kontaktet e me poshtme: Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo pe rmes e-mailit: info@kmi-rks.com &                                                  

aajvazi@kmi-rks.com apo web faqe s: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-re, Nr 

9 afe r restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e Kosove s. 


