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REPUBLIC OF KOSOVA - REPIJULIKA KOSOVA 

I.4101IUNA F DFANWF 
MUNICIPALITY OF DECANI - OPSTINA DECANI 

D E.cAN 

Bazuar në Vendimin e Qeverise se Kosoves dhe Ministrisë së Shëndetësise td dates 17.06.2020 me 
Nr.02/06 dhe Udhëzimet e Qeverise së Kosovës që kane td bëjnë me menaxhimin e pandemise COVID-
19, Manualit per Mbrojtje nga Përhapja e Virusit Covid-19, Shtabi Komunal per Menaxhimin e 
Pandemisë dhe Kryetari I Komunës nxjerr këtë: 

VENDIM 

Na baza të ktij vendimi lirohen punëtoret mbi moshën 55 vjet, nenat dhe punetoret 

me sëmundje kronike deri ne permiresimin e gjendjes aktuale td krijuar nga pandemia 

Covid- 19. 

II. Obligohen Drejtoritë komunale që të gjejne formën e pershtatshme që ti kryejne 

detyrat dhe pergjegjesit e punës me stafte reduktuar. 

III. Obligohen zyrtarët komunal që mos td pranojnë pale pa mjete mbrojtëse. 

IV. Vendimi hyn në fuqi me ditën e nënshkrimit dhe vien deri në një vendim tjetër. 

Të bashkengjitur me këtë vendim e gjeni edhe vendimin e Qeverise me Nr. Ref. 02/06 

V. Me kete vendim njoftohen: 

• Zyra e Kryetarit 

• Drejtorite e komunes 

• Arkivi i komunës 

Decan, 19.06.2020 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria - Viada - Government 

Nr. 02/06 
Date 1706 2020 

Ne rnbeshtetje të nenit 92 paragrafi 4 dhe t6 nenit 93 paragrafi 4), Si dhe të nenit 55 të 
Kushtetutes sC Republikes se Kosoves, te nenit 89 të Ligjit Nr. 04/L-125 per Shendetesi, tZi Ligjit 
Nr. 02/L-109 per Parandalirnin dhe Luftirnin e Sëmundjeve Ngjitëse, duke u bazuar në nenin 4 
t Rregullores Nr. 06/2020 per Fushat e Pergjeesise AdministraUve të Zyres se Kryerninistrit 
dhe Miiistrive, e ndryshuar dhe e plotësuar me Rregulioren Nr. 07/2020, në pajtim me nenin 19 
W Rregullores sC Punës së Qeverise se Republikes se Kosovës Nr. 09/2011, me qellim tC zbatirnit 
te Vendimit të Qeverise sè Republikës së Kosovës Nr. 01/11, të dates 15 mars 2020 per shpalljen 
e Emeagjences pei Shendetin Pubhk, si die pas disktthmit me njesite perkatese ne zbatirn te 
rekomandimit të JKShPK-s6, Qeveria e RepublikCs sC KosovCs, në mbleclhjen e mbajtur me 17 
qershor 2020, merr ket 

V E N D I M 
Per aprovimin e kërkeses së Ministrisë se Shendetësisë 

1. Th gjitha Institucionet publike dhe private në Republiken e Kosovës obligohen të 
orgartizojnë punën me stafin e tyre (në distance fizike apo nga shtepite e tyre/online) në 
funksion të kryerjes së detyrave dhe pergjegjesive bazuar ne legjislacionin ne fuqi; 

2. 'fe gjitha Institucionet publike dhe private iië Republikën e KosovCs obligohert te shtojne 
korth'ollë rigoroze te bartjes së maskave në hyije t cdo institucioni. 

3. Te gjitha Institucionet publike dhe private në Republiken e Kosovës obligohen të 
organiznC punCn me stafin e tyre ne përputhje te plotë me Manualin per mbrojtjen nga 
perhapja e virusit Covid 19; 

4. Obligohen institucionet e Qeverise së Republikes së Kosoves dhe Jiispektoratet relevante te 
ndermalTin veprimet e nevojshrne per zbatimin e ktij vend irni; 

5. Vendimihyn në fuqi clitën e nënshkrimit. 

Arsyetim 

Duke pasur parasysh se n javen e fundit kemi rritje të rasteve pozitive1  u vendos si në 
dispozitiv te ketij vendirni. 

Av 

Kryeministër I Republikes së Kosovës 
In dërgohet: 

• Zvendëskryeministrave 
• te gjitha niinistrive (n-iinistrave) 
• Sekretadt te Pergjithshern te ZKM-es 


