
Data Tatimi në pronë Arsimi Shëndetësia Të tjera Participim Donacion Provizion Totali

TOTALI

Zyrtari Kryesor Financiar i Organizatës Buxhetore

Nënshkrimi: 

Datë: 

Zyrtari i autorizuar i Thesarit

Aprovuar  nga: 

Korrigjimet 1

Provizioni i bankës 

TOTALI NË SIMFK - për alokim

FORMULARI PËR BARAZIM MUJOR ME KOMUNAT

Nënshkrimi: 

KUVENDI KOMUNAL

Të hyrat në raportin e bankës 

Të hyrat vetanake Përgatitur nga: 

TH-SHQ-FBM-33

Datë: 

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

Korrigjimet 2

Korrigjimet 3
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