REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS
OPSTINA DJAKOVICA/ MUNICIPALITY OF GJAKOVA

NJOFTIM

Të nderuar qytetarë,
Komfor Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike si dhe Qarkoreve Buxhetore 2021/01/02, të
lëshuara nga Ministria e Financave, ju njoftojmë se nga data 24.08.2020 deri me datën 28.08.2020,
Drejtoria për Buxhet dhe Financa do të organizoj serinë e dëgjimeve buxhetore online me publikun
në të gjitha rajonet e Komunës.

ORARI I DËGJIMEVE
BUXHETORE 2020
DEGJIMI
1.
BUXHETOR 1
DEGJIMI
2.
BUXHETOR 2
DEGJIMI
3.
BUXHETOR 3
DEGJIMI
4.
BUXHETOR 4
DEGJIMI
5.
BUXHETOR 5

DATA DHE ORA

Linku dhe ID numri për tu qasur direk

E Hënë me 24.08.2020
në ora 11:00 - 12:00
E Martë me 25.08.2020
në ora 14:00 - 15:00
E Mërkurë me 26.08.2020
në ora 11:00 - 12:00
E Enjte me 27.08.2020
në ora 11:00 - 12:00
E Premte me 28.08.2020
në ora 11:00 - 12:00

https://zoom.us/j/99518853392?pwd=bFk4WUc2NTNSZGFJUjlQTWxvOXBpZz09
ID: 995 1885 3392
https://zoom.us/j/95532486364?pwd=TnNhU2cwdFd6NVBTdGt5OE04Mml1QT09
ID: 955 3248 6364
https://zoom.us/j/91914694993?pwd=dFdtUmc0dlNaZGwzdEI3d2VrNFVYdz09
ID: 919 1469 4993
https://zoom.us/j/96389210375?pwd=dVBIY0JKWW9CTUc4Y2MwOVpnZE5KQT09
ID: 963 8921 0375
https://zoom.us/j/98781064022?pwd=UWdEREVuR1MrM3V6TE1IakNrdm1Cdz09
ID: 987 8106 4022

Komuna e Gjakovës fton të gjithë qytetarët që ti përgjigjen diskutimeve online, në pa mundësinë e
takimeve me prezencë fizike për shkak të situatës së krijuar nga pandemia COVID 19.
5 sesione janë komplet në dispozicionin tuaj, në këto sesione shqyrtohen kërkesat dhe prioritetet e
investimeve gjatë planifikimit të buxhetit për vitin fiskal 2021 dhe vitet pasuese 2022, 2023.

Disa udhëzime për kyçje në takim:
- Së pari duhet te instaloni aplikacionin ZOOM (vlen për përdoruesit mobil), atëherë klikoni në linkun sipas datës
së dëgjimit buxhetor, apo
- Qasja përmes kompjuterit bëhet duke klikuar këtë link: https://zoom.us/join e pastaj vendoseni numrin
identifikues ID të dhënë në tabelë sipas datës së dëgjimit buxhetor;
Shkarkimin
e
aplikacionit
ZOOM
mund
ta
bëni
përmes
linkut
në
vijim
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe dhe pastaj aplikacioni i shkarkuar të hapet për ta instaluar.
- Zoom mund ta shkarkoni edhe përmes platformave Android apo Apple iOS, duke hapur PLAY STORE/APP
STORE dhe pastaj tek hapësira për kërkim (Search) të kërkohet aplikacioni “ZOOM Cloud Meetings”.
Pasi të instalohet aplikacioni në telefonin tuaj, qasja në takim bëhet duke vendosur numrin identifikues ID të
takimit sipas datës dhe orës së dhënë.
KOMUNA E GJAKOVËS
Postal address:Nena Tereze Gjakove , Kosovë
Tel: +381 390 27 259 Fax: +381 390 27 259

