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

“ADMINISTRIMI I PUNËS NË ZYRE, KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN, KLASIFIKIMI I                          

DOKUMENTACIONIT, TRANSPORTI DHE LOGJISTIKA”                                                                                                                            
Nga data 23 - 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 

1. Hartimi i shkresave, raporteve; 

2. Administrimi i puneve ne zyre, 

3. Dokumentacioni zyrtar, klasifdikimi i dokumentacionit, 

4. Arkivimi dhe asgje simi i dokumenteve zyrtare fizik dhe elektronik, 

5. Ruajtja fizike dhe elektronike e komunikimit zyrtar, 

6. Menaxhimi i transportit, Logjistika, 

7. Hartimi i raportit.  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?  

Te  gjithe  zyrtare ve te  ndryshe m te  nivelit professional, teknik dhe administrative te  institucioneve publike 

qendrore dhe lokale, autoriteteve, agjencioneve ose autoriteteve tjera qendrore, rajonale, komunale 

ose   ekzekutive te  cile t ushtrojne  kompetenca ekzekutive, legjislative, rregullative, administrative publike, 

nde rmarrjeve publike si dhe te  gjithe  zyrtare ve tjere  qe  ne  nje  forme  apo tjete r kane  te  be jne  me draftimin, 

strukturimin shkruarjen e raporte ve, administrimin efikas te zyres , zyrtareve te arkives, transportit dhe 

logjistikes.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 Euro 

Ne  koston e trajnimit pe rfshihet:  bileta kthyese nga Aeroporti i Prishtine s ne  Aeroportin e Stambollit ne  Turqi dhe anasjelltas, 

transferi nga Aeroporti deri ne  Hotel ne  Stamboll dhe anasjelltas, akomodimi ne  Hotel 4* ne  Stamboll me me ngjes, dreke dhe 

darke , materjali i trajnimit, trajnimi dhe nje  vizite  me anije ne  Bosfor sipas programit dhe agjende s se  qe ndrimit ne Stamboll.  

Imformata shtesë: 

Pe r te  marre  pjese  ne  trajnim, pe r shkak te  rezervimit te  biletave  dhe akomodimit ne  Stamboll  Turqi, te  gjithe  te    inter-

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

deri me  16/10/2020 në ora 12.00.   

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

Megjithate , pe r cfare do informate shtese  lidhur me trajnimin relevant mund te   kontaktoni ne  kontaktet e me poshtme: 

Mob: 045 49 77 77 & 044 312 601, apo përmes e-mailit: info@kmi-rks.com &  kmi@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. 


