
Datum Porez na imovinu Obrazovanje Zdravstvo Ostala Participacija Donacija Provizija Ukupno

UKUPNO

Glavni Finansijski Službenik BO 

Potpis: 

Datum: 

Ovlašćeni službenik Trezora

Odobreno od: 

Ispravka 1

Provizija banke

UKUPNO U ISUFK - za alokaciju

OBRAZAC ZA MESEČNO SRAVNJENJE SA OPŠTINAMA

Potpis: 

SKUPŠTINA OPŠTINE

Prihod u izveštaju banke

Lični prihodi u ISUFK bez provizije Pripremljeno od: 

T-SRB-OMSO-33

Datum: 

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

Ispravka 2

Ispravka 3
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