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ORARI I DËGJIMEVE PUBLIKE “ONLINE” ME QYTETARË PËR PLANIFIKIMIN E BUXHETIT PËR VITIN 2021 

 

Komuna e Prishtinës njofton të gjithë qytetarët për organizimin e dëgjimeve buxhetore dhe atë në formën 

“online”, përmes aplikacionit ZOOM. Për shkak të situatës së pandemisë me COVID-19, komuna ka 

vendosur që takimet publike me qytetarë t’i mbajë në formatin “online” dhe jo përmes prezencës fizike. 

Dëgjimet buxhetore do të mbahen sipas datave të cekura në tabelën më poshtë dhe qytetarët kanë 

mundësinë të kyçen në cilëndo prej këtyre dëgjimeve buxhetore përmes platformës ZOOM duke përdorur 

linkun e veçantë për secilin dëgjim buxhetor.  

Disa udhëzime për kyçje në takim: 

- Nëse e keni të instaluar aplikacionin ZOOM, atëherë klikoni në linkun sipas datës së dëgjimit 

buxhetor, apo 

- Nëse lidheni përmes browserit (preferohet Google Chrome), atëherë klikoni këtë link: 

https://zoom.us/join e pastaj vendoseni numrin identifikues të dhënë në tabelë sipas datës së 

dëgjimit buxhetor; 

Mirëpo, nëse dëshironi të shkarkoni aplikacionin ZOOM në pajisjet tuaja, në vijim janë listuar hapat që 

duhet ndjekur për ta instaluar atë: 

- Kompjuter, duke shkarkuar aplikacionin ZOOM përmes linkut në vijim 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe dhe pastaj aplikacioni i shkarkuar të hapet për ta 

instaluar aplikacionin. 

- Telefon me 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 të takimit sipas datës 

dhe orës së dhënë më poshtë. 

 

 

https://zoom.us/join
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe


 
Dëgjimet publike 

2020 

 
Data / Ora 

 
Bartësi i aktivitetit 

 
Tema e dëgjimit publik 

 
Linku dhe numri identifikues për kyçje në takim 

 
Dëgjimi publik 1 

 

 
24 Gusht 2020             

ora 10:00-
12:00 

(e hënë) 

 
Zyra e Kryetarit 
Drejtoria e  Kulturës 
Drejtoria e  Sportit 
Drejtoria e Financave  
Drejtoria e DSHP-se 
Drejtoria I.K 
Zyra e Informimit 

 
Identifikimi i kërkesave të 
sportistëve, rinisë dhe 
OJQ-ve për projektet e 
subvencioneve për 
planifikimit e buxhetit 
për vitin 2021 
 

Link: https://us02web.zoom.us/j/81372014783  
 
Meeting ID: 813 7201 4783 
 

 
Dëgjimi publik 2 

 
25 Gusht 2020             

ora 11:00-
13:00 

(e martë) 

 
Zyra e Kryetarit 
Drejtoria e  Arsimit 
Drejtoria e Pronës   
Drejtoria e I.K 
Drejtoria e DSHP-se 
Drejtoria e Financave   
Zyra e Informimit 

 
Identifikimi i kërkesave të 
çerdheve, arsimit fillor 
dhe nevojave të 
nxënësve dhe prindërve 
për planifikimin e 
buxhetit për vitin 2021 
 

Link: https://us02web.zoom.us/j/89591157635  
 
Meeting ID: 895 9115 7635 
 

 
Dëgjimi publik 3 

 

 
26 Gusht 2020                

ora 10:00-
12:00 

(e mërkurë) 

 
Zyra e Kryetarit 
Drejtoria e I.K 
Drejtoria e 
Shëndetësisë  
Drejtoria e  Mirëqenës 
sociale  
Drejtoria e DSHP-së 
Drejtoria e Pronës   
Drejtoria e Financave   
Zyra e Informimit 
 

 
Identifikimi i kërkesave 
në sektorin primar 
shëndetësor  dhe 
nevojave të tyre për 
planifikimin e buxhetit 
për vitin 2021 

Link: https://us02web.zoom.us/j/89404687064  
 
Meeting ID: 894 0468 7064 
 

https://us02web.zoom.us/j/81372014783
https://us02web.zoom.us/j/89591157635
https://us02web.zoom.us/j/89404687064


 
Dëgjimi publik 4 

 

 
27 Gusht 2020                               

ora 11:00-
13:00 

(e enjte) 

 
Zyra e Kryetarit 
Drejtoria e  I.K 
Drejtoria e Bujqësisë 
Drejtoria e  
Administratës  
Drejtoria e Pronës  
Drejtoria e DSHP-se 
Drejtoria e Financave   
Zyra e Informimit 
 

 
Identifikimi i kërkesave 
dhe nevojave te 
qytetarëve për 
planifikimin e buxhetit  
për vitin 2021 

Link: https://us02web.zoom.us/j/81178217140  
 
Meeting ID: 811 7821 7140 
 

 
Dëgjimi publik 5 

 
28 Gusht 2020      

ora 10:00-
12:00 

(e premte) 

 
Zyra e Kryetarit  
Drejtoria e DSHP-se 
Drejtoria e 
Shëndetësisë  
Drejtoria e IK 
Drejtoria e Pronës   
Drejtoria e Financave 
Zyra e Informimit 
 

 
Identifikimi i kërkesave 
dhe nevojave të 
qytetarëve për 
planifikimin e buxhetit 
për vitin 2021 

Link: https://us02web.zoom.us/j/83902502613  
 
Meeting ID: 839 0250 2613 

 

Drejtoria e Financave                                                                                                                                         Kryetari i Komunës  
 
______________________                                                                                                                   _____________________________ 
    Valbona Makolli                                                                                                                                                  Shpend Ahmeti 
 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/81178217140
https://us02web.zoom.us/j/83902502613

