KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM
I/E nderuar,
Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin:
“ZBATIMI I KËRKESAVE LIGJORE PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE DHE
LLOGARIDHËNJA FINANCIARE E ZYRTARËVE FINANCIAR“
Nga data 25 - 29 Shtator 2019, në Antalya / Kemer, Turqi
Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?
Gjatë këtij trajnimi do të trajtohën këto tëma:
1.

Kërkësat ë Ligjit për Mënaxhimin ë Financavë Publikë për zbatimin ë funksionit të Zyrtarit Kryësorë Financiar në Organizatën Buxhëtorë;

2.

Përgjëgjësitë ë Zyrtarit Kryësor Financiar në Planifikimin Buxhëtor, Ekzëkutim dhë Raportim Financiar të Organizatës Buxhëtorë;

3.

Menaxhimi i Financave Publike si një mjet i rëndësishëm për zbatimin e politikave publike;

4.

Cikli buxhetor dhe komponentat e tij kryesorë, procedurat për planifikimin efektiv të buxhetit;

5.

Kuptimi dhe menaxhimi i të ardhurave/ shpenzimeve qeveritare dhe sistemi i menaxhimi;

6.

Menaxhimi i paradhënjeve (avancet), regjistrimet në SIMFK, arsyetimet/shpenzimet në kode përkatese dhe barazimi sipas
legjislacionit në fuqi;

7.

Menaxhimi i pasurisë kapitale (jo financiare) qeveritare sipas Rregulles financiare të MF dhe mirembajtja e regjistrave
kontabel nëpermes SIMFK dhe e-Pasuria;

8.

Raportimi Financiar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit & Hartimi dhe zbatimi i planeve të veprimit ;

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?
Të gjithë udhëhëqësvë, mënaxhërëvë, drëjtorëvë osë zyrtarëvë financiar dhë zyrëtarëvë tjërë që në një formë apo tjëtër
kanë të bëjnë më financa publikë rëspëktivisht dhë monitorimin ë tyrë sipas lëgjislacionit në Kosovë.
Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?
Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 900 EURO.
Në koston ë trajnimit përfshihët: bilëta kthyësë nga Aëroporti i Prishtinës në Aëroportin ë Antalyas në Turqi dhë
anasjëlltas, transfëri nga Aëroporti dëri në Hotël në Këmër / Antalya dhë anasjëlltas, akomodimi në Hotël
në Antalya më mëngjës, drëkë dhë darkë, matërjali i trajnimit, trajnimi dhë cërtifikimi sipas programit
dhë agjëndës së trajnimit dhë qëndrimit në Antalya Turqi.

Imformata shtesë:
Për të marrë pjësë në trajnim, per shkak te akomodimit ne Turqi, te gjithe te interesuarit jane te obliguar qe rezervimin
dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri me 16/09/ 2019 në ora 12.00.
Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në pasaportë!
Mëgjithatë, për cfarëdo informatë shtësë lidhur më trajnimin rëlëvant mund të kontaktoni në kontaktët ë mëposhtmë:
Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo përmës 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 afër rëstaurant “Pishat”,
Prishtinë, 10 000, Rëpublika ë Kosovës.

