Formular për SYLLABUS të Lëndës

Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Të dhëna bazike të lëndës
Fakulteti Ekonomik - UP
Kontabiliteti i Sektorit Publik
Bachelor
Zgjedhore-Viti III, Obligative-Viti II
Viti II, III
2+1

Kontabiliteti i sektorit publik është lëndë mbi
njohuritë e përgjithshme teorike dhe praktike mbi
kontabilitetin e sektorit publik, duke iu ndihmuar
kuadrove të ardhshme për thellimin e njohurive
praktike mbi udhëheqjen e kontabilitetit në
ndërmarrjet e këtij sektori, kur kemi parasysh
faktin se administrimi i organizmave të sektorit
publik, veçanërisht i atyre qeverisëse, për shkak të
destinacioni dhe larmisë së veprimtarisë, është
shumë më kompleks. Këtë e justifikon fakti se
sektori publik ka si funksion parësor sigurimin e
të mirave publike dhe shërbimeve të përgjithshme,
si rendi publik, mbrojtja kombëtare, kultura,
arsimi, shkenca, ndihma shoqërore dhe
ekonomike, shëndetësia, etj.
Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me kontabilitetin
e njesive publike. . Fokusi do të jetë mbi menyren
e raportimit financiar te njesive qe i takojne
sektorit publikVëmendje e veçantë do t’iu
kushtohet ngjashmërive dhe diferencave ne mes
sektorit publik dhe privat, sa i perket mbajtjes se
librave kontabël. Llogaritet se me këtë pjesë të
kontabilitetit që do të punohet në vitin e dyte dhe
te trete, studentët do të përgatiten për nivelet tjera
më të avancuara ne fushen e kontabilitetit.
Kuptimi i parimeve themelore mbi të cilat
zhvillohet dhe funksionon kontabiliteti publik.
Kuptimi i sektorit publik dhe privat..
Menyren e organizimit te thesarit te shtetit..
Do te jete ne gjendje te pergatitë pasqyrat
financiare ne koherencë me standardet
ndërkombetare të kontabilitetit për sektorin
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publik.
Metodologjia e mësimëdhënies:

Në përputhje me statusin e UP-së
Studentet e rregullt

Metodat e vlerësimit:

Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Studentet me korospodencë

Vijimi i rregullt
5% Seminari
10%
Prezantimet-detyrat: 10% Detyra
10%
Vlerësimi –Testi
25% Provimi final 80%
Angazhime tjera
10% Provimi final 50%
Total
100% Total
100%
Literatura
Kontabiliteti i sektorit publik, Dr. Nexhmie Vokshi
Kontabiliteti Publik, Irena Bogdani.
Manualet e thesarit.
Standardet nderkombetare te kontabilitetit për
sektorin publik.
Paul A. Copley, Essentials of Accounting for
Governmental and Not-for-Profit Organizations,
Tenth Edition

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Ligjerata që do të zhvillohet
Java e parë:
Objektivi i lëndës / Prezentimi i syllabusit
Java e dytë:
Sektori publik dhe njësitë e tij
Kontabiliteti i sektorit publik
Qëllimet dhe karakteristikat kualitative të kontabilitetit
Java e tretë:
të sektorit publik;
Rëndësia e informacionit kontabël për shfrytëzuesit e tij
tek njësitë publike.
Kontabiliteti i sektorit publik – Vazhdim
Korniza legale dhe administrative për raportim
financiar në sektorin publik;
Java e katërt:

Baza e kontabilitetit për sektorin publik;
Kontabiliteti i sektorit publik në Kosovë;
Sistemi Informatik i Menaxhimit të Financave të
Kosovës.

Java e pestë:

Ndërlidhja e kontabilitetit publik dhe buxhetit shtetëror
Kontabiliteti i pasurisë publike (qeveritare)
Definicioni i pasurisë publike;

Java e gjashtë:

Klasifikimi i pasurisë publike;
Regjistrimi i pasurisë, procedurat.

Java e shtatë:

Vlërësimi i parë nga lënda
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Kontabiliteti i pasurisë publike (qeveritare) – Vazhdim
Invnetarizimi i pasurisë;
Vlerësimi i pasurisë ;
Java e tetë:

Zhvlerësimi i pasurisë;
Rivlerësimi i pasurive jo qarkulluese;
Tjetërsimi i pasurisë.
Kontabiliteti i të hyrave publike
Burimet e të hyrave publike dhe llojet e tyre;
Mbledhja e të hyrave;

Java e nëntë:

Mbledhja e parave në formë të parasë së gatshme;
Regjistrimi i të hyrave;
Barazimi i të hyrave.
Kontabiliteti i të hyrave publike – Vazhdim
Shfrytëzimi i të hyrave publike nga organizatat që
mbledhin para publike;

Java e dhjetë:

Transferi i parave;
Tërheqjet e parave publike;
Të hyrat nga dividenta.
Kontabiliteti i shpenzimeve publike
Klasifikimi i shpenzimeve publike;
Alokimi i fondeve;

Java e njëmbedhjetë:

Fondet e zotuara;
Shpenzimet që kërkojnë prokurim;
Shpenzimet që nuk kërkojnë prokurim.
Kontabiliteti i shpenzimeve publike
Inicimi i shpenzimeve;
Pranimi i mallrave, shërbimeve;

Java e dymbëdhjetë:

Ekzekutimi i shpenzimeve;
Çertifikimi (aprovimi) i pagesave;
Pagesat në avans;
Paraja e imët (Petty Cash);
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Pagesat e paligjshme ose gabim;
Shpenzimet e paparashikuara.
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Veprimet rregulluese
Vlerësimi i dytë nga lënda
Konsultime dhe Përsëritje të përgjithshme
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