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KËRKESË (FORMULAR) PËR RESETIM TË FJALËKALIMIT NË SIMFK 

(Pjesa e parë: të plotësohet nga Përdoruesi/Organizata Buxhetore) 

Të dhënat e zyrtarit të Organizatës Buxhetore për të cilët kërkohet resetimi i fjalëkalimit në SIMFK 

 Organizata Buxhetore: 

 Emri dhe mbiemri: 

 Numri personal: 

 Pozita në OB: 

 Funksioni aktual në SIMFK (roli) 

 Data: 

 Username 

E-maili zyrtar

 Telefoni mobil (persona ose zyrtar) 

 Nënshkrimi: 

Deklaratë nën betim: 

Unë i lartshënuari, kërkoj resetimin e fjalëkalimit tim sipas të dhënave të lartshënuara, dhe deklaroj se 
të dhënat janë të vërteta. Jam i vetëdijshëm se ruajtja dhe përdorimi i kredencialeve të mia është 
përgjegjësi e imja ligjore personale. Jam dakord që në këtë adresë të dërgohet fjalëkalimi i resetuar, 
të cilin në pajtim me rregullat do ta ndërroj dhe ruaj fshehtësinë e tij. Me nënshkrimi tim konfirmoj 
këtë. 

Konfirmohet nga ZKA/ZKF 

 Emri dhe mbiemri: 

 Pozita në OB: 

 Data: 

 Nënshkrimi: 

Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada – Government
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve 

Ministarstvo za Finansije, Rada i Transfera - Ministry of Finance, Labour and Transfers 
Thesari i Kosovës – Trezor Kosova - Treasury of Kosovo

Për vitin fiskal:
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(Pjesa e dyte: të plotësohet nga Thesari) 

 

REALIZIMI NË SIMFK 

 

Përditësohet nga analisti funksional (zv. Administratori) – nëse kërkohet  

 Emri dhe mbiemri:  

 Data:  

 Nënshkrimi:  

 

Deklarim: Konfirmoj se përditësimi i të dhënave ku do të resetohet fjalëkalimi janë të realizuara sipas 

kërkesës së lartshënuar të përdoruesit, dhe të njëjtat janë realizuar saktësisht. Me nënshkrimin tim 

konfirmoj këtë. 

 

 

Realizuar nga Zyrtari përgjegjës i Thesarit (Administrator i deleguar) 

 Emri dhe mbiemri:  

 Data:  

 Nënshkrimi:  

 

 

Deklarim: Konfirmoj se resetimi i fjalëkalimit sipas kërkesës së mëposhtme është realizuar sipas të 

dhënave të përdoruesit të kërkuara në këtë kërkesë, dhe/ose të përditësuara (nëse ka) nga zyrtari 

përgjegjës i Thesarit. Me nënshkrimin tim konfirmoj këtë. 

 

 

Shënim: ky dokument është i brendshëm, autentik dhe i cili shërben si provë për kërkesën dhe realizimin 

e saj, sipas të dhënave të paraqitura në të. Dokumenti i njëjtë ruhet fizikisht dhe në mënyrë elektronike. 

 

 

Autorizuar për përdorim nga data 2 Nëntor 2020. 
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