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I/E nderuar,                                                                                                                 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin:                                                                                     

“PROCEDURAT E SHQYRTIMIT ADMINISTRATIV DHE ZGJIDHJA E KONFLIKTEVE ADMINISTRATIVE“                                                                                      
Nga data 7 - 10 Shkurt 2020, në Budva / Becic, Mal i Zi 

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
 

Gjatë këtij trajnimi fokusi kryesor do të jetë në këto tema: çka është konflikti i interesit, dhe 
cilat jane  llojet e tij. Dote  diskutohen edhe llojet e parimeve: Parimi i ligjshme rise ,                                      
Parimi i deklarimit te  pales; Parimi i shqyrtimit verbal; Parimi i efikasitetit; Parimi i ndihme s se  pale s 
se  painformuar; burimet e konfliktit;  shkaku i konlfiktit;  menaxhimi i performance s; re nde sia e 
komunikimit; me nyrat pe r zgjidhjen e konfliktit;   Gjithashtu gjate  trajnimit do te  elaborohe n me 
she mbuj konkret situata te  ndryshme dhe raste konkrete te  konfliktit te  interesit dhe  te  njejtat do te  
komentohen edhe ne  aspektin teorik dhe ne  ate  praktik.  

 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Te   gjithe  udhe heqe sve / drejtore ve te  administrates, zyrtare ve te  burimeve njere zore, zyre s ligjore,                        
prokurimit,  zyrtare ve te  ndryshe m te  nivel qendror dhe lokal qe  ne  nje  forme  ose tjete r kane  te  be jne   me 
udhe heqjen dhe menaxhimin e zyrave te  ndryshme ne  Institucione, Autoritet, Komisione te  pavaruara ne                  
Republike n e Kosove s.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 599 EURO. 

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

ne Hotel ne  Budva, mengjesi, dreka dhe darka,  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 që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri 

me  03/02/ 2020   në ora 12.00.    

Megjithate , pe r cfare do informate shtese  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. 


