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

“ZBATIMI I KËRKESAVE LIGJORE PËR MENAXHIMIN E FINANCAVE PUBLIKE, LLOGARIDHËNJA 

FINANCIARE DHE ZBATIMI I REKOMANDIMEVE TË AUDITIMIT ”                                                                                                                            
Nga data 23 - 26 Tetor 2020, në Stamboll, Turqi 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?                                                                                                                         

Gjatë këtij trajnimi do te trajtohen keto tema:  

1. Kë rkësat ë Ligjit pë r Mënaxhimin ë Financavë Publikë pë r zbatimin ë funksionit të  Zyrtarit Kryësorë  Financiar në  Organizatë n Bux-

hëtorë.  

2. Pë rgjëgjësitë  ë Zyrtarit Kryësor Financiar në  Planifikimin Buxhëtor, Ekzëkutim dhë Raportim Financiar të  Organizatës Buxhëtorë.  

3. Mënaxhimi i Financavë Publikë si një  mjët i rë ndë sishë m pë r zbatimin ë politikavë publikë.  

4. Cikli buxhëtor dhë komponëntat ë tij kryësorë , procëdurat pë r planifikimin ëfëktiv të  buxhëtit,  

5. Vlërsimi i nëvojavë pë r financim dhë kostimi,  

6. Kuptimi dhë mënaxhimi i të  ardhuravë/ shpënzimëvë qëvëritarë dhë sistëmi i mënaxhimit,  

7. Nivëlët ë kontrollit gjatë shpënzimit të  parasë  publikë,  

8. Mënaxhimi i paradhë njëvë (avancët), rëgjistrimët në  SIMFK, arsyëtimët/shpënzimët në  kodë pë rkatësë dhë barazimi sipas 

lëgjislacionit në  fuqi,  

9.  Mënaxhimi i pasurisë  kapitalë (jo financiarë) qëvëritarë sipas Rrëgullës financiarë të  MF dhë mirëmbajtja ë rëgjistravë kontabël 

në përmës SIMFK dhë ë-Pasuria.  

10. Raportimi Financiar sipas Standardëvë Ndë rkombë tarë të  Kontabilitëtit pë r Sëktorin Publik dukë zbatiar Rrëgullën financiarë të  

Ministrisë së Financavë pë r Raportim Financiar të  OB-vë.  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Të  gjithë  drëjtorë vë të  udhë hëqë svë, mënaxhërë vë, drëjtorë vë osë zyrtarë vë financiar dhë zyrë tarë vë tjërë  që  në  një  formë  apo tjëtë r 

kanë  të  bë jnë  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 888 Euro 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët:  bilëta kthyësë nga Aëroporti i Prishtinë s në  Aëroportin ë Stambollit në  Turqi dhë anasjëlltas, 

transfëri nga Aëroporti dëri në  Hotël në  Stamboll dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël 4* në  Stamboll më më ngjës, drëkë dhë 

darkë , matërjali i trajnimit, trajnimi dhë një  vizitë  më anijë në  Bosfor sipas programit dhë agjëndë s së  që ndrimit në Stamboll.  

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  rëzërvimit të  bilëtavë  dhë akomodimit në  Stamboll  Turqi, te  gjithe  te    interesuarit    jane  te  

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!                        

Mëgjithatë , pë r cfarë do informatë shtësë  lidhur më trajnimin rëlëvant mund të   kontaktoni në  kontaktët ë më poshtmë:                                                

Mob: 045 49 77 77 & 044 312 601, apo përmës ë-mailit: info@kmi-rks.com &  kmi@kmi-rks.com apo wëb faqë s:                               

www.kmi-rks.com osë në  zyrë:  Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, Kati IV-rë, Nr 9, afë r rëstaurant “Pishat”,  Prishtinë,  10 000,                

Rëpublika ë Kosovë s. 


