
Fletorja Zyrtare 
 

Viti 2016 – Numri 75 

 

Faqe|4337 

VENDIM 
Nr. 320, datë 27.4.2016 

 

PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN 
NR. 994, DATË 9.12.2015, TË KËSHILLIT 

TË MINISTRAVE, “PËR PROCEDURËN E 
REGJISTRIMIT TË AKTEVE TË MARRJES 

SË TOKËS NË PRONËSI” 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të 
nenit 9, të ligjit nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për 
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të 
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të 
ndryshuar, dhe të neneve 25 e 45, të ligjit nr. 
33/2012, “Për regjistrimin e pasurive të 
paluajtshme”, me propozimin e ministrit të 
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të 
Ujërave, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

Pika 6, e vendimit nr. 994, datë 9.12.2015, të 
Këshillit të Ministrave, riformulohet, si më poshtë 
vijon: 

 “6. Në çdo rast, kur është i nevojshëm hartimi i 
planvendosjes së ngastrave për regjistrim apo 
korrigjimi dhe saktësimi i tyre, ato kryhen me 
shpenzimet e bashkive nëpërmjet topografëve të 
vet.”. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 
në Fletoren Zyrtare. 

KRYEMINISTRI 
Edi Rama 

 

VENDIM 
Nr. 322, datë 27.4.2016 

 

PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA 
NË VENDIMIN NR. 669, DATË 7.8.2013, 
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR 

MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR 
PËRCAKTIMIN, KRIJIMIN DHE 

REALIZIMIN E KORNIZËS REFERUESE 
GJEODEZIKE SHQIPTARE (KRGJSH-

2010), SI METADATË” 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe 
të pikave 1 e 4, të nenit 13, të ligjit nr. 72/2012, 
“Për organizimin dhe funksionimin e infra-
strukturës kombëtare të informacionit gjeohapë-
sinor në Republikën e Shqipërisë”, me propozimin 
e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Adminis-
tratën Publike, Këshilli i Ministrave  

VENDOSI: 
 

Në vendimin nr. 669, datë 7.8.2013, të Këshillit 
të Ministrave, bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 

1. Në titull dhe kudo në tekstin e vendimit e të 
rregullave bashkëlidhur tij, emërtimi “KRGJSH-
2010” zëvendësohet me “KRGJSH”. 

2. Në pikën 2, emërtimi “Ministri për 
Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit” 
zëvendësohet me “Ministri i Shtetit për 
Inovacionin dhe Administratën Publike”. 

3. Në tekstin e rregullave bashkëlidhur këtij 
vendimi bëhen këto ndryshime dhe shtesa: 

a) Në nenin 2 bëhen ndryshimi dhe shtesa e 
mëposhtme: 

i) Në paragrafin e dytë, të pikës 3, fjalët “... 
“Epoka 2010”, lidhet me kohën (1 janar 2010), në 
të cilën duhet të llogariten koordinatat e rrjetit 
shtetëror GPS...”, hiqen. 

ii) Pas pikës 7 shtohet pika 7/1, me këtë 
përmbajtje: 

“7/1. CORS (Continuously Operating 
Reference Stations) është rrjeti i stacioneve 
referencë të operimit të vazhdueshëm për 
përcaktimin e pozicionimit tredimensional në 
sipërfaqen e tokës, nëpërmjet sistemeve GNSS.”. 

b) Në nenin 3 bëhen ndryshimi dhe shtesa e 
mëposhtme: 

i) Pika 1 riformulohet, si më poshtë vijon: 
“1. Korniza Referuese Gjeodezike që do të 

përdoret në Republikën e Shqipërisë do të quhet 
“Korniza Referuese Gjeodezike Shqiptare” ose 
shkurt (KRGJSH).”. 

ii) Pas pikës 4 shtohet pika 5, me këtë 
përmbajtje: 

“5. Përzgjedhja e realizimit të referencës 
evropiane dhe përcaktimi i epokës do të bëhen me 
vendim të ASIG-ut.”. 

c) Neni 8 riformulohet si më poshtë vijon: 
 

 “Neni 8 
 

Rrjeti shtetëror GPS materializohet nëpërmjet 
ndërtimit të rrjetit shtetëror aktiv të stacioneve 
CORS dhe rrjetit shtetëror pasiv. Koordinatat e 
pikave të këtyre rrjeteve përcaktohen sipas 
KRGJSH-së.”. 

ç) Pas nenit 8 shtohen nenet 8/1 e 8/2, me këtë 
përmbajtje: 
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“Neni 8/1 
 

Stacionet bazë të rrjetit shtetëror aktiv CORS 
dhe pikat e rrjetit shtetëror pasiv të vendosen në 
territore të institucioneve shtetërore qendrore, 
vendore apo shkencore, të cilat duhet të garantojnë 
ruajtjen fizike të rrjeteve dhe funksionimin e 
pandërprerë me energji të stacioneve CORS. 
ASIG-u garanton përdorimin e të dhënave të rrjetit 
aktiv nga institucionet, për qëllime të veprimtarisë 
së tyre. 

 

Neni 8/2 
 

Stacionet mareografike të rrjetit shtetëror të 
KRGJSH-së materializohen në terren si bazë për 
përcaktimin e nivelit mesatar të detit. Stacionet 
mareografike ndërtohen në territore të reparteve 
ushtarake dhe Ministria e Mbrojtjes duhet të 
garantojë ruajtjen fizike dhe funksionimin e 
pandërprerë me energji të tyre.”. 

d) Neni 9 riformulohet si më poshtë vijon: 
 

 “Neni 9 
 

Radha e kryerjes së punimeve, përgatitja e 
instruksioneve me kërkesat teknike për 
projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrjeteve 
të parashikuara në nenin 5, përfshi këtu rrjetin 
shtetëror pasiv dhe rrjetin aktiv të stacioneve 
CORS, përcaktohen dhe miratohen nga ministri 
përgjegjës për infrastrukturën kombëtare të 
informacionit gjeohapësinor me propozimin e 
ASIG-ut.”. 

dh) Në nenet 10 dhe 11 hiqet përcaktimi 
“2010”. 

e) Shkronja “c” e shtesës I të vendimit 
riformulohet, si më poshtë vijon: 

 “c) Faktori dinamik i figurës së tokës pa 
përfshirë baticën e qëndrueshme: J2=108 263x10-8; 

Këtij faktori i korrespondon shtypja në pole: 1/f 
= 298.257 222 101;”.  

ë) Paragrafi në fund të shtesës II të vendimit 
riformulohet, si më poshtë vijon: 

“Ndarja dhe emërtesat e fletëve të hartave për 
shkallë më të mëdha se shkalla 1:2500 përcaktohet 
me vendim të ASIG-ut.”. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren 
Zyrtare. 

KRYEMINISTRI 
Edi Rama 

VENDIM 
Nr. 323, datë 27.4.2016 

 

PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË 
VENDIMIN NR. 391, DATË 6.5.2015, TË 
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR 

SHPRONËSIMIN, PËR INTERES 
PUBLIK, TË PRONARËVE TË PASURIVE 

TË PALUAJTSHME, PRONË PRIVATE, 
QË PREKEN NGA NDËRTIMI I RRUGËS 

LIDHËSE MIDIS RRUGËVE “QEMAL 
STAFA” DHE “ESAT BORDI”, SI DHE 
NDËRTIMI I LULISHTES NË PJESËN 

JUGORE TË BULEVARDIT “AQIF 
PASHA”, TE “XHAMLLIKU PARA 

SAHATIT”, NË BASHKINË E 
ELBASANIT” 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe 
të neneve 5, pika 1, 20 e 21, të ligjit nr. 8561, datë 
22.12.1999, “Për shpronësimet dhe marrjen në 
përdorim të përkohshëm të pasurisë, pronë private, 
për interes publik”, me propozimin e ministrit të 
Punëve të Brendshme, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 
 

Në tabelën e të shpronësuarve, që përmendet në 
pikën 3, bashkëlidhur vendimit nr. 391, datë 
6.5.2015, të Këshillit të Ministrave, bëhet ndryshimi 
dhe shtesa, si më poshtë vijon: 

1. Emri i pronares Sherife Doksani zëvendë-
sohet me emrin e pronarit “NOA sh.a.”. 

2. Shtohet emri i pronarit Bardhyl Stavri, me 
sipërfaqe 12.3 (dymbëdhjetë pikë tre) m2, me vlerë 
813 522 (tetëqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind e 
njëzet e dy) lekë.  

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet 
në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEMINISTRI 
Edi Rama 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


