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2) Profaktura (3) Kushtet dhe Afatet Kryesore (4) Kontratë

TH-SHQ-UBL-13

Kodi Organizativ Kodi Ekonomik

Gjithsejt:

Vetëm Dept. i Rekonstruk.

Data:Nënshkrimi:

Instruksionet për shitësin: Për të marrë pagesën sipas kësaj urdhërblerjeje, ju duhet t’i dorëzoni mallrat apo shërbimet e 
agjencisë suaj, së bashku me një kopje të kësaj urdhërblerjeje dhe me faturën e detajuar.  Të gjitha kërkesat duhet të 
përmbajnë këtë

(1) Kërkesa për çmim, nr. i faqeve:

Përshkrimi

Kontakt personi:

Adresa:

Sasia Shuma

Emri i shitësit: 

Njësia

Fondi Burimor

Përjashtimet sipas kërkesës:
Mallrat dhe shërbimet e dhëna më sipër janë dorëzuar në mënyrën e duhur në agjencinë/sektorin e duhur në pajtim me sasinë, cilësinë dhe kushtet 

tjera të dhëna në urdhërblerjen e mësipërme. 

Të gjitha ndryshimet nga kushtet e mësipërme shënohen më poshtë:

Zyrtari Kryesor Financiar:

Projekt Kodi

Data:Nënshkrimi:

Instruksionet e Dërgesës

Nëpunësi pranues/financiar:

Mallrat dhe shërbimet e dhëna më sipër janë dorëzuar në mënyrën e duhur në agjencinë/sektorin e duhur në pajtim me 
sasinë, cilësinë dhe kushtet tjera të dhëna në urdhërblerjen e mësipërme. 

Të gjitha ndryshimet nga kushtet e mësipërme shënohen më poshtë:

Informatat e Shitësit

Data:Organizata Buxhetore:

Numri i Kërkesës:

Dokumentet në vijim janë pjesë e kësaj fletëporosie (vendos tick):

Raporti i Pranimit sipas kërkesës:

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

URDHËR PËR BLERJE - BLERJET PA PROKURIM
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