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LËNDA KONTABILITETI PUBLIK 
Viti I-rë Statusi i 

lëndës 
O Kodi MBA ECTS kredi 6 

Semestri II-të 
 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore 30 

Ligjërata Ushtrime 
2 0 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime, projekte, teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësit 

 
Prof. Ass. Dr. Florie Govori 

e-mail floragovori@yahoo.com 
Mob. 
Tel. 

377 (0) 44 111 760 

 
Asistenti 

 e-mail  
Tel.  

 
 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
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 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, 
studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do 
të jenë në gjendje të kuptojnë parimet 
themelore mbi të cilat zhvillohet dhe 
funksionon kontabiliteti publik. Kuptimin e 
sektorit publik dhe privat. Mënyren e 
organizimit të thesarit të shtetit. Do të jetë në 
gjendje të përgatitë pasqyrat financiare në 
koherencë me standardet ndërkombetare të 
kontabilitetit për sektorin publik. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI dhe mjeteve tjera të konkretizimit. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

mailto:floragovori@yahoo.com
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Pjesëmarrja aktive gjatë mësimit 
 

Punimi seminarik 
 

Provimi (mbi 60% të përgjigjeve të sakta) 
 
 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të katër 
kriteret e vlerësimit (Vijimi – 10%; Eseja – 10%; 
Projekti - 30%; Provimi final – 50%) gjithsej 
100% 

10% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare. 

 

30% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

60% të pjesëmarrjes në 
notën përfundimtare 

 

  
 51-60% - nota 6 

61-70 7 
71-80 8 
81-90 9 
91-100 10 

Obligimet e studentit: 
Ligjërata 

 
Studenti duhet të jetë i rregullt në ligjërata dhe 
ushtrime, të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 
nxënie të dijes, të përdorë literaturën e obliguar 
dhe më të gjerë, të jetë aktiv dhe të respektoj 
rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 
mirësjellje dhe për bashkëpunim. 

Ushtrime 
 

Studenti duhet të jetë aktiv në ushtrime dhe të 
reflektoj gatishmëri dhe dije për iniciativa, ide dhe 
demonstrim të njohurive të marra në ligjërata si dhe 
të përgatisë dhe prezantojë në klasë esen, projektin 
dhe aktivisht të merrë pjesë në vështrimin kritik të 
prezantuesve të tjerë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2.0 15 javë 30.0 
Ushtrime (pune praktike, ese, projekti, etj) 2.0 15 javë 30.0 
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0.5 15 javë 7.5 
Detyra të shtëpisë 0.5 15 javë 7.5 
Projekte, prezantime..etj. 1.0 15 javë 15.0 
Koha e studimit vetanak 2.0 15 javë 30.0 
Përgatitja përfundimtare për provim 1.0 15 javë 15.0 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuize, provim final) 1.0 15 javë 15.0 
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 
ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
150 orë 

 
 
 
 
 
 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Njohje me lëndën,Prezentimi i 
syllabusit dhe përmbajtjes së 
lëndës 
Introduction to the course, 
syllabus and presentation of 
course content 

 Pyetje për diskutim 
Questions for discussion 
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2. Objektivi i lëndës  Pyetje për diskutim 

Questions for discussion 
 

  
3. Kontabiliteti i sektorit publik 

Qëllimet dhe karakteristikat 
kualitative të kontabilitetit të 
sektorit publik; Rëndësia e 
informacionit kontabël për 
shfrytëzuesit e tij tek njësitë 
publike. 

 Pyetje për diskutim 
Questions for discussion 

 

  

4. Kontabiliteti i sektorit publik – 
Vazhdim Korniza legale dhe 
administrative për raportim 
financiar në sektorin publik; Baza e 
kontabilitetit për sektorin publik; 
Kontabiliteti i sektorit publik në 
Kosovë; Sistemi Informatik i 
Menaxhimit të Financave të 
Kosovës 

 Pyetje për diskutim 
Questions for discussion 

 

  
5. Ndërlidhja e kontabilitetit publik 

dhe buxhetit shtetëror 
 Pyetje për diskutim 

Questions for discussion 
 

  

6. Kontabiliteti i pasurisë publike 
(qeveritare) Definicioni i pasurisë 
publike; Klasifikimi i pasurisë 
publike; Regjistrimi i pasurisë, 
procedurat. 

 Pyetje për diskutim  

  

7. Kontabiliteti i pasurisë publike 
Invnetarizimi i pasurisë; Vlerësimi i 
pasurisë ; Zhvlerësimi i pasurisë; 
Rivlerësimi i pasurive jo 
qarkulluese; Tjetërsimi i pasurisë. 

 Pyetje për diskutim 
Questions for discussion 

 

  

8. Kontabiliteti i të hyrave publike 
Burimet e të hyrave publike dhe 
llojet e tyre; Mbledhja e të hyrave; 
Mbledhja e parave në formë të 
parasë së gatshme; Regjistrimi i të 
hyrave; Barazimi i të hyrave. 

 Pyetje për diskutim  
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9. Kontabiliteti i të hyrave publike – 
Vazhdim Shfrytëzimi i të hyrave 
publike nga organizatat që 
mbledhin para publike; Transferi i 
parave; Tërheqjet e parave publike; 
Të hyrat nga dividenta. 

 Pyetje për diskutim  

  

10. Kontabiliteti i shpenzimeve publike 
Klasifikimi i shpenzimeve publike; 
Alokimi i fondeve; Fondet e 
zotuara; Shpenzimet që kërkojnë 
prokurim; Shpenzimet që nuk 
kërkojnë prokurim. 

 Pyetje për diskutim  

  

11. Kontabiliteti i shpenzimeve publike 
Inicimi i shpenzimeve; Pranimi i 
mallrave, shërbimeve; Ekzekutimi i 
shpenzimeve; Çertifikimi 
(aprovimi) i pagesave; Pagesat në 
avans; Paraja e imët (Petty Cash); 4 
• Pagesat e paligjshme ose gabim; 
Shpenzimet e paparashikuara. 

 Pyetje për diskutim  

  

12. Veprimet rregulluese  Pyetje për diskutim  

  

13. Përpilimi i raportit financiar  Pyetje për diskutim  

  

14. Standardet ndërkombëtare të 
kontabilitetit për sektorin publik 

 Pyetje për diskutim  

  

15. Prezantimi i projekteve  Prezantimi i projekteve  
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LITERATURA 
1. Paul A. Copley, Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit 

Organizations, 12th Edition, 2015 
2. Kontabiliteti Publik, Irena Bogdani, 2010. 
3. Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit për sektorin publik. 

VËREJTJE 
Gjatë çdo ligjërate studenteve do të Ju ofrohet materiale të ndryshme filmike (DVD, materiale 
tjera) lidhur me metodat e kërkimit, shkrimin e eseve, dizajnimin e punimit, grumbullimin e të 
dhënave, analizën e tyre, implikimet etike dhe plagjiarizmin si dhe referencimin. 
Gjate çdo seance, do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët. 
Vërejtje për studentin: 
Nga studentet kërkohet që të jenë të rregullt në pjesën e ligjëratave dhe ushtrime. 
Kontributi i studenteve gjatë formës së bashkëbisedimit dhe bashkëparticipimit me studentët, do 
të vlerësohet. 

 


