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VENDOSI:  
 
1. Ministrisë së Shëndetësisë, në buxhetin e miratuar për vitin 2011, në zërin “Mallra dhe 

shërbime”, t’i shtohet fondi prej 1 200 000 (një milion e dyqind mijë) lekësh, për përballimin e 
shpenzimeve të kurimit të z. Musa Ulqini.  

2. Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit.  
3. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave për shërbimin e ofruar.  
4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij 

vendimi.  
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

KRYEMINISTRI  
Sali Berisha 

 
 

VENDIM 
Nr.632, datë 14.9.2011 

 
PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2011, MIRATUAR PËR MINISTRINË 

E SHËNDETËSISË, PËR MBULIMIN E PJESSHËM, TË SHPENZIMEVE TË KURIMIT TË 
ZNJ. VALENTINA LONDO  

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 44 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” dhe të ligjit nr.10 355, datë 2.12.2010 
“Për buxhetin e vitit 2011”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i 
Ministrave:  

 
VENDOSI:  

 
1. Ministrisë së Shëndetësisë, në buxhetin e miratuar për vitin 2011, në zërin “Mallra dhe 

shërbime”, t’i shtohet fondi prej 3 000 000 (tre milionë) lekësh, për mbulimin e pjesshëm të 
shpenzimeve të kurimit të znj. Valentina Londo.  

2. Ky fond të përballohet nga fondi rezervë i buxhetit.  
3. Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave për shërbimin e ofruar.  
4. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave për zbatimin e këtij 

vendimi.  
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

KRYEMINISTRI  
Sali Berisha 

 
 

VENDIM 
Nr.648, datë 29.9.2011 

 
PËR NDRYSHIMIN E PËRGJEGJËSISË SË ADMINISTRIMIT TË OBJEKTIT “REPARTI I 
PRESTARISË DHE ZYRA”, NË ADMINISTRIM TË “NPV USHTRISË” SHA, TIRANË”, 
NGA MINISTRIA E MBROJTJES TE MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS, PËR 

UNIVERSITETIN E TIRANËS 
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 13 e 15, të ligjit nr.8743, datë 

22.2.2001 “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar, dhe të nenit 82 të ligjit nr.9741, datë 
21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e 
Kryeministrit, Këshilli i Ministrave 
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VENDOSI: 
 
1. Ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të objektit “Repart i prestarisë dhe zyra”, në 

administrim të “NPV Ushtrisë” sh.a., Tiranë, me sipërfaqe të përgjithshme 5 251,4 (pesë mijë e 
dyqind e pesëdhjetë e një presje katër” m2, nga të cilat 2 071,4 (dy mijë e shtatëdhjetë e një presje 
katër) m2, sipërfaqe funksionale, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për 
nevojat e Universitetit të Tiranës. 

2. Universitetit të Tiranës, pas marrjes në përdorim të pronës së përcaktuar në këtë vendim, 
i ndalohet ta ndryshojë destinacionin, ta tjetërsojë ose t’ua japë në përdorim të tretëve. 

3. Ngarkohen Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Ministri i Mbrojtjes dhe kryeregjistruesi i 
Pasurive të Paluajtshme të Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
 

KRYEMINISTRI 
Sali Berisha 

 
VENDIM 

Nr.652, datë 14.9.2011 
 

PËR KUOTAT E PRANIMIT DHE TARIFAT E SHKOLLIMIT NË INSTITUCIONET 
PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË PËR CIKLIN E DYTË TË STUDIMEVE “MASTER I 
SHKENCAVE”/“MASTER I ARTEVE TË BUKURA”, PËR VITIN AKADEMIK 2011-2012 

 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 33, 35, 36 e 75 të ligjit nr.9741, datë 

21.5.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.8098, datë 
9.4.1996 “Për statusin e të verbrit”, të ligjit nr.8626, datë 4.7.2000 “Për statusin e invalidit 
paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar, të ligjit nr.7889, datë 14.2.1994 “Për statusin e 
invalidit”, të ligjit nr.7748, datë 29.7.1993 “Për statusin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve 
politikë nga sistemi komunist”, të ndryshuar, të ligjit nr.10 289, datë 17.6.2010 “Për mënyrën e 
trajtimit ekonomik e financiar dhe për dhënie ndihme të menjëhershme familjeve të punonjësve të 
Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së 
Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror 
dhe të Policisë së Burgjeve, që humbin jetën në krye apo për shkak të detyrës”, dhe të ligjit nr.8153, 
datë 31.10.1996 “Për statusin e jetimit”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Arsimit dhe 
Shkencës, Këshilli i Ministrave 

 
VENDOSI: 

 
1. Kuotat e pranimeve në institucionet publike të arsimit të lartë për programet e studimeve 

të ciklit të dytë “Master i Shkencave”/“Master i Arteve të Bukura”, për vitin akademik 2011-2012, 
të jenë 6676. Këto kuota të ndahen, si më poshtë vijon: 

a) Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit  
“Master i shkencave”/“Master i arteve të bukura”    6386; 
b) Kuotat për programe të dyta studimi      100; 
c) Kuotat për transferimin e studimeve      100; 
ç) Kuotat për shtetasit e huaj       50; 
d) Kuotat për personat që nuk shikojnë      20; 
dh) Kuotat për romët/ballkano-egjiptianët     20. 
2. Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit të ciklit të dytë “Master i 

shkencave”/“Master i arteve të bukura”, sipas shkronjës “a” të pikës 1 të këtij vendimi, përbëhen 
nga: 

a) Kuotat e pranimeve të reja për programet e studimit 


























































































