SPECIALITETI FINANCË
1. Organizimi i strukturave financiare në degë dhe në njësi dhe roli i tyre?
2. Si ndahet përdorimi i burimeve të mbrojtjes në Forcat e Armatosura?
3. Cilat janë detyrat e nëpunësit zbatues në drejtim të zbatimit të buxhetit dhe menaxhimit të
aktiveve?
4. Çfarë është Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) dhe cilat jane fazat e përgatitjes së tij?
5. Roli i Ekipit të Menaxhimit të Programeve (EMP)?
6. Çfarë synohet nëpërmjet Programimit të Mbrojtjes dhe deri në çfarë niveli hartohen ato?
7. Si sigurohen burimet financiare për mbështetjen e shpenzimeve të mbrojtjes?
8. Si parashikohet zhvillimi i Buxhetit të Mbrojtjes në përqindje të GDP për prjudhën 2016-2025?
9. Si janë procedurat e kryerjes së inventarizimit të aktiveve si pjesë e menaxhimit të aktiveve dhe
detyrimeve?
10. Cilat janë pasqyrat kryesore të mbylljes së llogarive financiare?
11. Si rregullohet qarkullimi pa pagesë i vlerave materiale brenda sistemit të MM-së?
12. Cilat janë kategoritë e shpenzimeve buxhetore në sistemin financiar?
13. Si është ndarja e kontributeve për sigurim shoqëror punëmarrës, punëdhënës dhe tatimi mbi të
ardhurat personale?
14. Cili është VKM e fundit e pagave dhe sa lidhje janë në fuqi për trajtimin me shtesë mbi pagë dhe
natyrë të veçantë pune?
15. Cilat janë llojet e raportimeve periodike që duhet të dërgohen në MM dhe SHPFA?
16. Çfarë siguron raporti analitik faturime dhe pagesa ne sistemin AlphaWeb?
17. Cilat janë aktet ligjore dhe n/ligjore për nxjerrjen jashtë përdorimit të vlerave materiale?
18. Si bëhet kategorizimi i i shpenzimeve te mbrojtjes sipas PAZH dhe sa përqind të Buxhetit të
Mbrojtjes do të zënë investimet?
19. C‘kuptojmë me termin “Kapacitet” dhe si kategorizohen ato?
20. Ç‘kuptojmë me kapacitete “Niche”?
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