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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 
“MENAXHIMI I PROKURIMIT SIPAS PROCEDURAVE TË BANKËS BOTËRORE”   

                                             Nga data  20 - 23 Shkurt 2020, në Ohër, Maqedoni 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë këtij trajnimi do të trajtohen këto tema:  

 Cikli i prokurimit sipas BB 

 Menaxhimi i kontratave si aktivitet i veçante  ne  ciklin e prokurimit sipas BB; 

 Pale t e interesit - identifikimi dhe bashke veprimi i tyre kompetent brenda AK-s (rast studimi); 

 Plani i menaxhimit te  kontrate s; 

 Kushtet e pe rgjithshme dhe te  veçanta te  kontrate s, variacionet, munde site  e ndryshimit dhende rprerja e 
kontrate s; 

 Pranimi i furnizimeve e she rbimeve/implementimi i kontrate s , urdhe rblerja dhe faturimi; 

 Kushtet e pagese s, disiplina financiare, vonesat e pagesave dhe nde shkimet kontraktuese (raste studiminga 
praktika); 

 Mbyllja e kontrate s / trajtimi i garancioneve te  performance s; 
 
Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                        

Te  udhe heqe sve, menaxhere ve, drejtore ve ose zyrtare ve dhe asistente ve te  ndryshe m te  prokurimit dhe 

zyre tare ve tjere  qe  ne  nje  forme  apo tjete r kane  te  be jne  me Prokurimin Publik respektivisht me draftimin,      

hartimin e kontratave, zbatimin dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit te  Prokurimit Publik dhe kritere ve 

te  Banke s Bote rore.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 550 EURO. 

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

Ohe r, me ngjesi, dreka dhe darka, materjali i trajnimit, trajnimi, certifikimi dhe vizita relevante ne  She n Naum 

dhe Struge  sipas programit te  qe ndrimit ne  Ohe r, Maqedoni.  

Imformata shtesë: 

Pe r te  marre  pjese  ne  trajnim, pe r shkak te  akomodimit ne  Ohe r, Maqedoni te  gjithe  te   interesuarit jane  te  

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

me  14.02.2020 në ora 12.00.    

 Megjithate , pe r cfare do informateVshtese  lidhur me   trajnimin relevant mund te  kontaktoni ne   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. 


