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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 
“KONTABILITETI NË FINANCAT PUBLIKE DHE SHFRYTËZIMI I GFSM 2014  DHE IPASA NGA ORGANIZATAT BUXHETORE” 

Nga data 27 - 30 Mars 2020, në Dubrovnik, Kroaci 
Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë këtij trajnimi do të shtjellohen keto tema:  

– Plani Kontabë l i Qëvërisë ; 

– Standardët Ndë rkombë tarë të  Kontabilitëtit pë r Sëktorin Publik (IPSAS); 

– Statistikat Financiarë Qëvëriatë (GFS 2014); 

– Klasifikimi i drëjt i buxhëtit dhë shpënzimëvë bazuar në  standardët ndë rkombtarë; 

– Procësi i prokurimit, mënaxhimi i kontratavë dhë ndërlidhja më SIMFK; 

– Barazimi i rëgjistravë kontabë l në  SIMFK; 

-Raportimi Financiar dhë Mënaxhimi i pasurivë ; 

-Rëgjistrimi dhë raportimi i pasurivë kapitalë nëpërmës SIMFK dhë ë-Pasuria nga organizatat buxhëtorë. 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?                                                                                                                                                        

Të  gjithë drëjtorë vë, udhë hëqë svë dhë zyrtarë vë të  ndryshë m të  institucionëvë publikë, auditorë vë të  brëndshë m, zyrtarë vë osë 

mënaxhërë vë kryësor financiar, pë rfshirë  zyrtarë t ë buxhëtit, financavë, zyrtarë t ë prokurimit, zyrtarë t       cërtifikuës, aprovuës 

dhë zotuës, apo zyrtarë t tjërë  rëlëvantë  të  institucionëvë qëvëritarë qëndrorë dhë lokalë, autoritëtëvë, agjëncionëvë osë                  

autoritëtëvë tjëra qëndrorë, rajonalë, komunalë.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EURO. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët: udhëtimi nga Prishtina në  Dubrovnik dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël në  Dubrovnik 

më më ngjës, drëkë  dhë darkë  matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikata ë trajnimit, kafët gjatë   pauzavë të  kafë s si-

pas programit dhë agjëndë s së  trajnimit , një  vizitë  në  pjësë n ë vjëtë r të  qytëtit, një  vizitë  në   qytëtin ë Cavtatit, tarifa ë viz-

ës dhë sigurimi shëndëtsor në Dubrovnik.  

Informata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  procësimit të vizavë  dhë akomodimit në  Dubrovnik, Kroaci, të gjithë të                   

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

gjithsesi deri me 13/03/2020  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 49 77 77, apo pë rmës ë-mailit:                             

info@kmi-rks.com & kmi@kmi-rks.com  osë wëb faqës:   www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rr. Qamil Hoxha, Hyrja Nr 

08,  Kati IV-rë, Nr 9, afë r rëstaurant “Pishat”, Prishtinë,  10 000, Rëpublika ë  Kosovë s. 


