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AKT NORMATIV
Nr. 21, datë 19.5.2021

PËR MIRATIMIN E TEKSTIT TË MARRËVESHJES SË FURNIZIMIT
NDËRMJET MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE,

MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN E INSTITUTIT TË SHËNDETIT
PUBLIK DHE DISTRIBUTORIT TË AUTORIZUAR “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE

TICARET A.Ş.”
Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe

Mbrojtjes Sociale e të ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Neni 1

Miratimi i tekstit të marrëveshjes
1. Miratimin e tekstit të marrëveshjes së furnizimit ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe

Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin e Institutit të Shëndetit Publik dhe
distributorit të autorizuar “Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret” A.Ş., sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij
akti normativ.
2. Marrëveshja për furnizimin ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale,

ministrit të Shtetit për Rindërtim e Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar
“Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret” A.Ş., për shkak të sekretit tregtar dhe kërkesës së shprehur në
marrëveshje nga “Keymen Ilaç Sanayi ve Ticaret”, nuk do të publikohet në asnjë website të
institucioneve apo në Fletoren Zyrtare.
3. Të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e mendimit, të miratimit apo që janë pjesë e

procesit kanë detyrimin të mos bëjnë publike marrëveshjen bashkëlidhur këtij akti normativ apo
pjesë të saj.
4. Detyrimet e organeve shtetërore dhe përjashtimet nga detyrimet për furnizimin e vaksinës

anticovid, të përcaktuara në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave, të
ndryshuar, janë të njëjta edhe për këtë marrëveshje, sipas kushteve të tekstit të saj, bashkëlidhur
këtij akti normativ.

Neni 2
Efektet financiare

Efektet financiare, që rrjedhin nga marrëveshja bashkëlidhur këtij akti normativ, përballohen
nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2021.

Neni 3
Hyrja në fuqi

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR

Erion Braçe


