
KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE 
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM 

 

 

 

 

I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“EKZEKUTIMI , RAPORTIMI DHE PERFORMANCA E BUXHETIT NË                                   

TREMUJORIN E FUNDIT TË VITIT”                                                                                                

Nga data 23 – 27 Nëntor 2019, në Stamboll, Turqi 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
Temat që dotë diskutohen në trajnim: 
 
1. Cikli buxhetor dhe komponentat e tij kryesore , procedurat pe r planifikimin efektiv te  buxhetit; 

2. Afatet kohore dhe nivelet e kontrollit gjate  shpenzimeve nga organizatat buxhetore; 

3. Barazimi mujor dhe tremujor i organizatave buxhetore sipas procedure s se MF,  

4.  Standardet dhe praktikat e mira pe r eliminimin e gabimeve gjate klasifikimit ekonomik te shpenzimeve  

5. Menaxhimi i paradhe njeve (avancet), regjistrimet ne  SIMFK, arsyetimet/shpenzimet ne  kode pe rkatese dhe barazimi sipas 

legjislacionit ne  fuqi; 

6. Raportimi Financiar sipas Standardeve Nde rkombe tare te  Kontabilitetit & Hartimi dhe zbatimi i planeve te  veprimit ; 

7. Performanca e buxhetit ne  tre mujon e fundit te  vitit;  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Te  gjithe  drejtore ve te  udhe heqe sve, menaxhere ve, drejtore ve ose zyrtare ve financiar dhe zyre tare ve tjere  qe  ne  nje  forme  
apo tjete r kane  te  be jne  me financa publike respektivisht dhe monitorimin e tyre sipas legjislacionit ne Kosove .  

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                         

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

deri me  15/11/2019 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:  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. 


