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NJOFTIM
I MINISTRISË SË BUJQËSISË,
ZHVILLIMIT RURAL DHE
ADMINISTRIMIT TË UJËRAVE
Nr. 5411, datë 26.6.2015
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave, në kuadër të zbatimit të
programit PROMAS (Programi për modernizimin
në sektorin e bujqësisë) rishpall pozicionin e lirë të
punës për specialist prokurimi. Të dhëna më të
detajuara për përshkrimin e pozicionit të punës dhe
kërkesave për kandidatët do t'i gjeni në faqen
zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural
dhe Administrimit të Ujërave www.bujqesia.gov.al
si dhe utl.albania@esteri.it .
KËRKESË
E MINISTRISË SË PUNËVE TË JASHTME
Nr. 12559, datë 29.6.2015
PËR SHPRONËSIM PUBLIK

Vlera totale e shpronësimit është e barabartë
me vlerën e trualli + vlerë e ndërtesës =
12,641,447+6,466,200=19,107,647 lekë.
Me anë të këtij njoftimi në përputhje me
parashikimet ligjore të ligjit nr. 8561, datë
22.12.1999 “Për shpronësimet e pasurive të
paluajtshme për interes publik”, kërkojmë të
njoftojmë pronarët dhe personat e tretë të
interesuar që preken nga ky shpronësim.
Ky publikim do të publikohet për një periudhë
njëjavore. Brenda 15 ditëve nga plotësimi i këtij
afati për publikim, pronarët apo personat e
interesuar, kanë të drejtë të paraqesin pretendimet e
tyre pranë Komisionit të Posaçëm për
Shpronësimet i ngritur pranë Ministrisë së Punëve
të Jashtme. Kërkesat duhet të paraqiten të
shoqëruara me dokumentet përkatëse, në përputhje
me parashikimet e ligjit nr. 8561, datë 22.12.1999
“Për shpronësimet e pasurive të paluajtshme për
interes publik”.
Faturat e shpenzimeve sipas formatit të
mësipërm të dërgohet pranë Ministrisë së Punëve
të Jashtme.
ZËVENDËSMINISTRI I
PUNËVE TË JASHTME
Selim Belortaja

Ministria e Punëve të Jashtme shpall kërkesën
për shpronësim publik të pasurisë së paluajtshme,
ish-Klubi Sportiv Butrinti, nr. 10/123, zona
kadastrale nr. 8641, vol. 18 f.75, sipërfaqe trualli
600 m2, sipërfaqe ndërtimi 490 m2, ndodhur në
qytetin e Sarandës, në pronësi të zonjës Alma
Nesturi.
NJOFTIM I MINISTRISË SË FINANCAVE
Nr. 9862, datë 30.6.2015

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE
Në zbatim të VKM Nr. 926, datë 29.12.2014 "Për kriteret e vleresimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo
transformohet dhe procedurën e shitjes", kapitulli III, pika 16, shpall për shitje si më poshtë:

1. Në administrim të Drejtorisë Rajonale e Rrugëve Shkodër
Nr

Vlerat (në lekë)
Emertimi i objektit

1

Ndërtese e Grupit
Bogë

Vendndodhja

Bogë,
Shkodër

Vlera
fillestare e
ankandit
(Mjete
kryesore +
trualli)
1 144 495

Mjetet
kryesore

1 129 177

Trualli

15 318

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)

66.6

Sipërfaqa
nën
objekt
(m2)

Zhvillimi i Ankandit

Data

Ora

Vendi

66.6

16.07.2015

10.00

DDPP

Çdo person fizik apo juridik i interesuar për blerje me ankand duhet të paraqesë në vendin,
datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit dokumentacionin si më poshtë:
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1. Kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndermarjes e regjistruar pranë protokollit të
Ministrisë së Financave.
2. Mandatpagesën apo Garancinë bankare në origjinal që vërteton derdhjen apo ngurtësimin e
20 % të vlerës së fillimit të ankandit, në lekë për llogari të Ministrisë së Financave.
3. Dokument identifikimi (pasaportë biometrike ose letërnjoftim).
Shënim Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e objektit të
shpallur për shitje, nuk i kthehet 20 % e vlerës fillestare, të ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand.
Subjekti i shpronësuar i truallit mbi të cilin ndodhet objekti apo ndërmarja duhet të paraqesë në
vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit dokumentacionin si më poshtë:
1. Kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndermarjes e regjistruar pranë protokollit të
Ministrisë së Financave.
2. Mandatpagesën apo Garancinë bankare që vërteton ngurtësimin e 20 përqind tee vlerës
fillestare në lekë, vetëm për objektin (Mjete kryesore), për llogari të Ministrisë së Financave në
Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave.
3. Vendimin e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të shoqëruar me
planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai është subjekt pronar i tokës.
4. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi etj. Nëse ka të tilla.
5. Deklaratë noteriale, në të cilën trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar që kërkojnë të ushtrojnë të
drejtën e parablerjes për objektin në proces privatizimi, të deklarojnë se, që nga momenti që janë pajisur me
vendimin e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, nuk kanë përfituar kompensim në asnjë
nga format e parashikuara në ligj. Gjithashtu, të deklarojnë se vendimi i ish- Komisionit të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave ose i Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave nuk ka ndryshuar ose
është shfuqizuar me ndonjë akt administrativ apo vendim të formës së prerë.
Mandat pagesa apo Garancia bankare duhet të bëhet detyrimisht brenda afatit të pranimit të
kërkesave për pjesëmarje në ankand. Mandat pagesa apo Garancia bankare apo mund të bëhen
pranëçdo banke të nivelit të dytë në llogaritë respektive të hapura për Ministrinë e Financave pasi të
keni tërhequr pranë DDPP ose degëve të thesarit në rrethe faturën për arkëtim të plotësuar dhe të
nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit.
Periudha 10 ditore e publikimit është nga data 06.07.2015 deri në datë 15.07.2015
NJOFTIM I MINISTRISË SË FINANCAVE
Nr. 9863, datë 30.6.2015

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE
Në zbatim të VKM Nr. 926, datë 29.12.2014 "Për kriteret e vleresimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo
transformohet dhe procedurën e shitjes", i ndryshuar, shpall për shitje me VAM fillestar si më poshtë:

1. Në administrim të Institutit të Përgatitjes së Qenëve të Policisë, Tiranë
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Emërtimi
Qeni"Bianka"
Qeni "Goldi"
Qeni "Steni"
Qeni "Ieca"
Qeni "Iela"
Qeni "Vartik"
Qeni "Levi"
Qeni "Asta"
Qeni "Riva"
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Datelindja
21.05.2013
15.06.2013
19.03.2008
30.03.2007
08.04.2007
29.05.2009
13.09.2005
07.05.2008
18.05.2012

Vendndodhja
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Tiranë

Vlerafillestare
e ankanditnëlekë

Data

Zhvillimi i ankandit
Ora

30 000
30 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
30 000

28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015
28.07.2015

09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.00
12.00
12.00
13.00

Vendi
DDPP
DDPP
DDPP
DDPP
DDPP
DDPP
DDPP
DDPP
DDPP
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Çdo person fizik apo juridik i interesuar për blerje duhet të paraqesë në vendin, datën dhe orën e
njoftuar pranë komisionit të ankandit dokumentacionin si më poshtë:
1. Kërkesë me shkrim për blerje e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave.
2. Garancinë bankare apo mandat pagesën në origjinal që vërteton ngurtësimin e 20 % të vlerës së
fillimit të ankandit, në lekë për llogari të Ministrisë së Financave.
3. Dokument identifikimi (pasaportë biometrike ose letërnjoftim).
Shënim Pjesëmarrësit në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën shpallur
për shitje, i konfiskohet 20 % e garancisë bankare, e ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand.
Garancia bankare apo mandat pagesa duhet të bëhet detyrimisht brenda afatit të pranimit të
kërkesave për pjesëmarje në ankand. Garancia bankare apo mandat pagesa mund të bëhen pranëçdo
banke të nivelit të dytë në llogaritë respektive të hapura për Ministrinë e Financave pasi të keni tërhequr
pranë D.D.P.P. ose degëve të thesarit në rrethe faturën për arkëtim të plotësuar dhe të nënshkruar nga
përfaqësuesi i institucionit.
Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.financa.gov.al

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE
Në zbatim të VKM Nr. 926, datë 29.12.2014 "Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo
transformohet dhe procedurën e shitjes", shpall për shitje me vam fillestar si më poshtë:

SHOQËRITË HUAMARËSE, ADMINISTRATORI
1. Pronësi të Shoqërisë “Kamberi”
Nr

Vlerat (në lekë)
Emertimi

Vendndodhja
Vlera
fillestare e
ankandit

1

Njesi Tregtare

2

Ish Pularia

Lagja
Kushtrimi,
Rr Rakp
Malile, Vlore
Fshati Grize,
Patos, Fier

6 449 520

Mjetet
kryesore

Trualli

6 449 520

21 600 000

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)

Sipërfaqa
nën
objekt
(m2)

Zhvillimi i Ankandit

Data

Ora

Vendi

42

42

28.07.2015

14.00

DDPP

1375

372

28.07.2015

14.30

DDPP

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)

Sipërfaqa
nën
objekt
(m2)

Data

Ora

Vendi

86

28.07.2015

15.00

DDPP

2. Në pronësi të VEFA shpk në administrim
Nr

Vlerat (në lekë)
Emërtimi

1.

Apartament banimi 2+1
Nr. pasurie 15/54+3-8

Vendndodhja

Lagja 24
Maji, rruga e
re, tek Kisha,
Vlore

Vlera
fillestare e
ankandit
Objekti +
Trualli
3 600000

Mjetet
kryesore
Objekti

3 600000

Trualli

86

Zhvillimi i Ankandit

Çdo person fizik apo juridik i interesuar për blerje me ankandduhet të paraqesë në vendin,
datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit dokumentacionin si më poshtë:
1. Kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndërmarjes e regjistruar pranë protokollit të
Ministrisë së Financave.
2. Mandat pagesën apo Garancinë bankare në origjinal që vërteton derdhjen apo ngurtësimin e
20 % të vlerës së fillimit të ankandit, në lekë për llogari të Ministrisë së Financave.
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1. Dokument identifikimi (pasaportë biometrike ose letërnjoftim).
Shënim Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e
objektit të shpallur për shitje, nuk i kthehet 20 % e vlerës fillestare, të ngurtësuar për pjesëmarrje në
ankand.
Mandatpagesa apo Garancia bankare duhet të bëhet detyrimisht brenda afatit të pranimit të
kërkesave për pjesëmarje në ankand. Mandatpagesa apo Garancia bankare apo mund të bëhen pranë
çdo banke të nivelit të dytë në llogaritë respektive të hapura për Ministrinë e Financave pasi të keni
tërhequr pranë DDPP ose degëve të thesarit në rrethe faturën për arkëtim të plotësuar dhe të
nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit.
Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.financa.gov.al
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Buletini i Njoftimeve Zyrtare shpërndahet falas në çdo pikë të Postës Shqiptare.
Përmbajtja e Buletinit Zyrtar mund të konsultohet falas dhe pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare.

Tiranë, 2015

