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I/E nderuar, 
Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“ROLI DHE RËNDËSIA E AUTORITETEVE PËRGJEGJËSE PËR PARANDALIMIN E KONFLIKTIT 

TË INTERESIT NË INSTITUCIONET PUBLIKE NË KOSOVË”                                                                                                                            
Nga data 11 - 14 Shtator 2020, në Durrës, Shqipëri 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë  kë tij trajnimi do të  shtjëllohën tëma që  kanë  të  bë jnë  më konfliktin ë intërësit në  ushtrimin ë dëtyravë publikë. Ndryshimët që  sjëll 

Ligjit pë r Parandalimin ë konfliktit të  intërësit në  ushtrimin ë funksionit publik (Nr.06/L-011), tashmë  obligojnë  të  gjitha institucionët 

publikë të  vëndit tonë  që  në  kuadë r të  vët të  krijojnë  Autoritëtët pë rgjëgjë së pë r parandalimin ë konfliktit të  intërësit në  ushtrimin ë 

dëtyravë publikë.  

Gjatë këtij trajnimi fokusi kryesor do të jetë në këto tema: 

– Si krijohën dhë si duhët të  funksionojnë  Autoritëtët pë rgjëgjë së pë r parandalimin ë konflikti të  intërësit, 

– Kush janë  përsonat kompëtënt që  duhët të  pë rbë jnë  Autoritëtin pë rgjëgjë s në  një  institucion? 

– Cilat janë  dëtyrat dhë kompëtëncat ë Autoritëtit pë rgjëgjë s pë r parandalimin ë konflikti të  intërësit 

– Cili ë shtë  bashkë punimi i Autoritëtit pë rgjëgjë s më Agjëncinë  kundë r Korrupsionit ? 

– Çka ë shtë  konflikti i intërësit ? 

– Cilat janë  llojët ë konfliktit të  intërësit ? 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Të gjithë   zyrtarë vë që  kanë rol udhë hëqë s qoftë  në  divizionë apo dëpartamëntë (shëfa ë drëjtora).  Ndë rsa në  fokus të  vëçantë , trajnimi 
do të  ishtë i mirë sëardhur pikë risht pë r zyrtarë t që  nga institucionët ë tyrë janë  ëmruar si Autoritëtë pë rgjëgjë s pë r parandalimin ë kon-
fliktit të  intërësit brënda institucionit të  tyrë. 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

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

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët :  transporti nga Prishtina në   Hotël në Durrë s, dhë anasjëlltas, akomodimi në Hotël, 

mëngjësi, drëka dhë darka, matërjali i trajnimit, trajnimi dhë cërtifikata ë trajnimit dhë aktivitëtët tjëra rëlëvantë, sipas 

programit dhë agjëndës së   trajnimit. 

Informata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  rëzërvimit dhë akomodimit në  Durrë s, Shqipë ri te  gjithe  te  

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

gjithsesi deri me 9 shtator 2020 në ora 12.00.   Mëgjithatë  , pë r cfarë do informatë shtësë  lidhur më trajnimin rëlëvant 

mund të kontaktoni në  kontaktët ë më   poshtmë: Tel: 38 24 77 42, Mob: 045 312 601  apo pë rmës ë-mailit: kmi@kmi-

rks.com &  aajvazi@kmi-rks.com  apo wëb   faqës: 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. 


