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Vendimi Nr. 01/22, i datës 05/04/2020, i miratuar nga e Qeveria e Republikës së 
Kosovës, rreth vazhdimit dhe plotësimin e vendimeve të miratuara më parë (Vendimi 
Nr.01/22).

Vendimet e Qeverisë së Republikës së Kosovës në vijim do mbeten në fuqi deri në një
vendim tjetër:
 Vendimi Nr.01/07 i datës 11.03.2020 (i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin
 Nr.01/16 të datës 26 mars 2020);
 Vendimi Nr.01/09 i datës 13.03.2020;
 Vendimi Nr.01/10 i datës 14.03.2020;
 Vendimi Nr.01/11 i datës 15.03.2020;

Vendimi Nr.01/15 i datës 23.03.2020, i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin Nr.02/17 
të datës 27.03.2020 mbesin në fuqi deri në datën 12.04.2020.

Ministri i Shëndetësisë do të ri-vlerësojë situatën epidemiologjike çdo ditë dhe në lidhje 
me Vendimin e lartcekur, përkatësisht në pikën 1 dhe 2 të këtij vendimi si dhe pas
konsultimeve paraprake me institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ministritë tjera 
të linjës dhe ekspertët përkatës, mund t’i rekomandohet Qeverisë që të:
 - Mbesin në fuqi Vendimet;
 - Ndryshohen apo plotësohen Vendimet; ose
 - Të shfuqizohen plotësisht Vendimet;

Me këtë Vendim Nr.01/22 të datës 05/04/2020 shfuqizohet Vendimi i Qeverisë së
Republikës së Kosovës Nr.01/18 i datës 28/03/2020.

Lidhur me vendimit paraprake të Qeverisë së Kosovës, të sipërpërmendura, ju ftojmë të
vizitoni Deloitte Albania and Kosova në rrjete sociale.

Ky dokument bëhet vetëm për qëllime informative. Nuk përbën këshillë ligjore dhe/ose
angazhim të çdo lloj natyre. Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni:
tax_legal-alko@deloittece.com



Decision No. 01/22, dated 05/04/2020, approved by the Government of the 
Republic of Kosova regarding the continuation and supplementation of decisions 
previously approved (Decision Nr.01/22).

The following Decisions rendered previously by the Government of the Republic of 
Kosova, will remain in force:
 Decision No.01/07 dated 11.03.2020 (amended and supplemented with 
 decision No.01/16 dated 26 March 2020);
 Decision No.01/09 dated 13.03.2020;
 Decision No.01/10 dated 14.03.2020;
 Decision No.01/11 dated 15.03.2020;

Decision No.01/15 dated 23.03.2020, amended and supplemented with decision 
No.02/17 dated 27.03.2020 are in force up to 12.04.2020.

The Minister of Health shall re-evaluate the epidemiological situation on a daily basis, in
relation to the abovementioned Decision, specifically point 1 and 2 of this Decision, he 
will consult with the National Institute for Public Heath, other Ministries as well with 
relevant experts, after which he may recommend to the Government to:
 - Keep in force the Decisions;
 - Change or amend Decisions;
 - To completely revoke Decisions;

The Decision No.01/22 dated 05.04.2020, revokes Decision No.01/18 dated 28.03.2020
rendered by the Government of the Republic of Kosova.

For the content of the abovementioned decisions rendered previously, please visit 
Deloitte Albania and Kosova in the social media.

This document is delivered for informative purposes only. It does not constitute legal/tax
counsel and/or commitments of any nature. For any further clarification please contact:
tax_legal-alko@deloittece.com
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