
Aplikacioni për regjistrim pranohet VETËM atëherë kur është 
i kompletuar 

DOKUMENTET E DOMOSDOSHME PËR APLIKIM NË TRAJNIMIN TEKNIK I KONTABILITETIT: 

 Formulari i regjistrimit
 Kopje e diplomës (çertifikatës) së fakultetit ose të shkollës së mesme;
 Dëshmi (referenca) mbi së paku një vit përvojë pune në kontabilitet/financa;
 Dy fotografi;
 Fletëpagesa prej EUR 20

Pagesa bëhet në xhirollogarinë e SCAAK me detajet e cekura si në vijim:
 Banka: ProCerdit Bank

Xhrll. Nr.  1110161271000192
 Banka Për Biznes

Xhrll. Nr.  1300 271 2000 89 555
Për: SHKÇAK/SCAAK
Përshkrimi: EMRI MBIEMRI (I aplikuesit) PËR APLIKIM

NËSE KENI KUALIFIKIME AKADEMIKE OSE PROFESIONALE OSE JENI NËPROCES TË 
MARRJES SË ATYRE KUALIFIKIMEVE, JU MUND TË KËRKONI LIRIM NGA PROVIMI  
“P3- Kontabilisti në biznes”, për këtë duhet të sillni: 

 Çertifikatën akademike të notave - Origjinal (të vulosur dhe të nënshkruar)

ORARET E MUNDSHME: 

• 09.30 – 12.00 (çdo ditë pune)-nëse formohet grupi
• 14.30 – 17.00 (çdo ditë pune)
• 17.30 – 20.30 (çdo ditë pune si dhe të shtunave)

*SCAAK mban të drejtën e nderimit të orarit në rast të pamundësisë së mbajtjes së ligjëratave në orarin e 
paraparë. 

INFORMATA TË RËNDËSISHME: 
Shpërndarja e kandidatëve në grupet e caktuara bëhet sipas kritereve të përcaktuara nga Komisioni për 
shqyrtimin e dokumenteve. 

Pas përfundimit të afatit për aplikim, Administrata e SCAAK do të shpallë listat e pranimit të kandidatëve 
më së largu 2 javë pas përfundimit të afatit për aplikim. Kandidatët duhet personalisht të interesohen dhe 
të informohen nëse janë pranuar apo jo, si dhe të informohen për hapat e mëtutjeshëm pas pranimit siç 
janë:  

 Afati i pagesës së trajnimit;
- Pagesa duhet të kryhet në afatet e caktuara nga SCAAK përndryshe kandidati, automatikisht, do 

të zëvendësohet me kandidatin tjetër nga lista e pritjes.

 Afati i paraqitjes së provimeve;
- Provimet duhet të paraqiten në afatin e caktuar nga SCAAK. Për të paraqitur provimin  duket të 

plotësoni FLETËPARAQITJEN E PROVIMEVE, të bëni pagesën në Bankë dhe t’i dorëzoni ato në
zyrën e SCAAK;



 
 
 
 
 
 
 

Lëndët dhe çmimi i Programit Çertifikues për nivelin  
“Teknik i kontabilitetit” 

 

Lëndët për nivelin “Teknik i kontabilitetit”: 

     P1- Kontabiliteti financiar 

     P2- Kontabiliteti menaxherial dhe i kostos 

     *P3- Kontabilisti në biznes 

     P4- Ligjet dhe tatimet ne Kosovë 

 

Çmimi për nivelin “Teknik i kontabilitetit” 

1. Aplikimi         EUR  20 

2. Trajnimi dhe materiali për një lëndë (gjithsej 4 lëndë)                EUR 100*4 

3. Provimi për një lëndë (janë gjithsej 4 lëndë)                 EUR  30*4 

4. Anëtarësia vjetore si student     EUR  60 

TOTALI:        EUR 600.00 

VËREJTJE: 
*Nëse gjatë aplikimit kërkoni lirim nga provimi “P3- Kontabilisti në biznes” dhe përgjigja është PRO 
lirimit, atëherë duhet të paguani  vetëm shumën e cila është ekuivalente me shumën që paguhet 
për Provim (EUR 30) dhe JO  edhe shumën e caktuar (EUR 100) për Trajnimin dhe materialin për 
këtë lëndë. 
 
 
 
DETAJET RRETH PAGESAVE: 
Përfituesi: SHKAK/SCAAK  
Banka: ProCerdit Bank 
Xhrll nr. 1110161271000192 
Banka: Për Biznes 
Xhrll. Nr.  1300 271 2000 89 555 
 
Përshkrimi: EMRI MBIEMRI (I aplikuesit) PËR “qëllimi i pagesës” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


