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43 Viti 1987.   

1 Këshilli i Ministrave.   

1 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
06.02.1987, për metodën e punës së Qeverisë e të Kryesisë së 
Këshillit të Ministrave nën dritën e vendimeve të Kongresit të 
9-të të Partisë si dhe 17 copë fotografi të dala në këtë mbledhje. 

02.06.1987 143 

2 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
23.02.1987, për përcaktimin e detyrave të Qeverisë së re si dhe 
për ndarjen e punës në Kryesinë e Këshillit të Ministrave. 

02.23.1987 21 

3 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
25.03.1987, për rezultatet ekonomiko-financiare të 
ndërmarrjeve dhe të kooperativave bujqësore për vitin 1986  e 
problemet që dalin dhe për miratimin e bilanceve të Bankës së 
Shtetit Shqiptar dhe të Bankës Bujqësore për vitin 1986, 
relacionet e Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.26.1987 - 
04.15.1987 

177 

4 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
25.03.1987, mbi miratimin e bilancit faktik të të ardhurave dhe 
të shpenzimeve në valutë për vitin 1986 dhe për disa 
ndryshime në planin e eksport-importit e në bilancin valutor 
për vitin 1987 , relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për 
këtë problem. 

02.26.1987 - 
04.13.1987 

130 

5 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
25.03.1987, për miratimin e kuotave të importit të vitit 1988 
dhe relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

02.28.1987 - 
04.18.1987 

121 

6 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
25.03.1987, për miratimin e marrëveshjes tregtare ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe 
Qeverisë së Republikës së Argjentinës, relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.18.1987 - 
04.06.1987 

14 

7 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.03.1987, për tematikën e problemeve që do të shqyrtojë 
Këshilli i Ministrave dhe Kryesia e tij gjatë gjashtëmujorit të I-
rë të vitit 1987, dërgimi i tematikës ministrive dhe 
institucioneve të tjera qendrore. 

03.25.1987 - 
03.27.1987 

25 
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8 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
25.03.1987, për disa çështje jashtë rendit të ditës, si për 
përmirësimin e furnizimit të qyteteve me ujë të pijshëm. 

03.25.1987 10 

9 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987, për zbërthimin e vendimeve të Pleniumit të 3-të të 
Komitetit Qendror të Partisë, projektvendimet dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë: si furnizimi i popullit me 
qumësht, mish, vezë, perime, patate, fasule, yndyrna, peshk, 
etj. 

04.04.1987 - 
04.30.1987 

83 

10 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987, për gjendjen dhe disa masa për përsosjen e 
normimit të lëndëve të para e të materialeve në procesin e 
prodhimit si edhe për evidencimin dhe kontrolllin e 
përdorimit të tyre, relacioni dhe studimi i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

03.02.1987 - 
05.14.1987 

51 

11 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987, për efektivitetin valutor të Kombinatit Metalurgjik 
në Elbasan, gjatë pesëvjeçarit të 8-të, materiali dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë, studimi i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

04.29.1987 - 
05.30.1987 

41 

12 Procesverbal dhe vendime të Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987, për miratimin e projektidesë së përgjithshme dhe 
intensifikimin e punimeve të ndërtimit në Hidrocentralin e 
Banjës, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë, Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

04.29.1987 - 
09.30.1987 

49 

13 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987, për ndryshime në planin e vitit 1987 për 
përfundimin e veprave të prapambetura nga viti 1986, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.29.1987 - 
05.16.1987 

125 

14 Procesverbali dhe vendimmi i Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987 për miratimin e projektidesë dhe të preventivit 
paraprak të rrugës automobilistike Tiranë-Shkodër, 
parashtresa dërguar Komitetit Qendror të Partisë, relacion i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

04.23.1987 - 
08.06.1987 

29 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

15 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
29.04.1987 për ndërtimin e hekurudhës Tiranë-Kërrabë-
Elbasan, studimi i dërguar Komitetit Qendror të Partisë, 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit dhe Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

04.29.1987 - 
05.21.1987 

26 

16 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
18.05.1987 për gjendjen e industrisë së kromit dhe masat për 
përmirësimine saj, relacioni i dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë si dhe relacioni Ministrisë së Industrisë e Minierave 
për këtë problem. 

05.11.1987 - 
06.18.1987 

218 

17 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
18.05.1987, për tematikën e mbledhjeve të Këshillit të 
Ministrave dhe të Kryesisë së tij gjatë gjashtëmujorit të II-të të 
vitit 1987. 

05.18.1987 - 
06.01.1987 

23 

18 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.06.1987, për zbatimin e detyrave të zonës verilindore të 
vendit, raport i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

05.26.1987 - 
06.19.1987 

125 

19 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.06.1987, për masat që duhen marrë për ta ingranuar më 
mirë Institutin e Studimeve Ekonomike me detyrat që nxjerr 
zhvillimi i ekonomisë, raport i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

05.11.1987 - 
06.19.1987 

29 

20 Vendim i Byrosë Politike të Komitetit Qendror të Partisë, 
procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
19.06.1987, për zgjidhjen e disa problemeve ekonomiko-
shoqërore në ndërmarrjet bujqësore si dhe relacioni përkatës. 

04.25.1987 - 
07.01.1987 

57 

21 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
19.06.1987, për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe 
qarkullimin e vlerave materiale e monetare, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.25.1987 - 
06.19.1987 

14 

22 Procesverbali dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave datë 
19.06.1987, për kontroll-revizionin ekonomiko-financiar, 
relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.11.1987 - 
06.30.1987 

50 
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23 Procesverbali dhe urdhëresë e Këshillit të Ministrave datë 
19.06.1987, për kreditin bankar, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit dhe Bankës Bujqësore për 
këtë problem. 

03.09.1987 - 
06.04.1987 

40 

24 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
19.06.1987, për interesin bankar, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

06.19.1987 - 
07.03.1987 

12 

25 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbal i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 19.06.1987 për 
ratifikimin e Konventës së Vjenës më datë 18.04.1961 për 
marrëdhëniet diplomatike, relacioni dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor si dhe relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

04.13.1987 - 
10.15.1987 

55 

26 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
19.06.1987 për disa çështje jashtë rendit të ditës, si probleme 
financiare, ekonomike, miratimi i projektidesë për preventivin 
paraprak të ndërtimit të Fabrikës së Filaturës në Berat, pajisja 
e industrisë ushqimore për fushatën e grurit. 

06.19.1987 20 

27 Procesverbali, letra, konkluzione të Këshillit të Ministrave, 
datë 15.07.1987 për zbatimin e detyrave për forcimin e 
mëtejshëm të kontrollit në fushën e ruajtjes dhe administrimit 
të pronës socialiste dhe për raportin informativ për zbatimin e 
therjes së bagëtive në peshën e caktuar, raporti dërguar 
Presidiummit të Kuvendit Popullor, raporti i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit për këtë problem. 

03.07.1987 - 
09.18.1987 

149 

28 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1987 për përgatitjen e punëtorëve të rinj nëpërmjet 
nxënësve në ekonomi dhe mbylljen e shkollave të ulta 
profesionale 1 e 2-vjeçare, studimi i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

05.07.1987 - 
07.13.1987 

23 

29 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1987 për normativat e përdorimit të ujit për nevojat 
teknologjike të prodhimit, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

06.20.1987 - 
07.27.1987 

50 
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30 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1987 për gjendjen e materialeve e të mallrave me 
qarkullim të ngadalshëm dhe masat për mënjanimin e futjen e 
tyre në qarkullimin ekonomik, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

07.02.1987 - 
07.27.1987 

20 

31 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave, datë 
15.07.1987 për ruajtjen dhe shpërndarjen e dokumenteve që i 
nënshtrohen kontrollit të rreptë, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

05.31.1987 - 
08.07.1987 

33 

32 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1987, mbi mundësitë e përfitimit të tokave të reja në 
zonën bregdetare dhe në shtretërit e lumenjve e të përrenjve, 
për mbrojtjen e tyre dhe për përvetësimin e plotë të tokave në 
proces shkripëzimi, problemet që dalin dhe masat për të 
ardhmen, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.26.1987 - 
09.08.1987 

101 

33 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.09.1987, për masat që do të merren për përmirësimin e 
cilësisë së prodhimit dhe rritjen e efektivitetit ekonomik të 
industisë së letrës, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për ketë problem. 

07.04.1987 - 
09.08.1987 

41 

34 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
08.09.1987, për kualifikimin shkencor pasuniversitar për 
marrjen e gradave dhe të titujve shkencorë, relacioni i 
Komisionit të Lartë të Atestimit për këtë problem. 

06.26.1987 - 
10.09.1987 

55 

35 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
08.09.1987 për studimin, projektimin, planifikimin, zbatimin, 
financimin e investimeve, ndërtimeve themelore dhe marrjen 
në dorëzim të veprave, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

06.20.1987 - 
09.29.1987 

18 

36 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor. Procesverbali i 
mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 08.09.1987 për 
Bankën e Shtetit Shqiptar, për Bankën Bujqësore, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.02.1987 - 
10.15.1987 

43 

37 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
21.09.1987, për situatën ndërkombëtare. 

09.21.1987 14 
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38 Procesverbal i mbledhjes së Këshillit të Ministrave, datë 
28.10.1987, për aktivitetin e delegacionit tonë qeveritar në 
OKB si edhe për vizitën e ministrit të Jashtëm të Republikës 
Federale Gjermane në vendin tonë. 

10.28.1987 34 

39 Procesverbal i mbledhjes së organizuar në datën 29.09.1987, 
mbi marrjen e vendimit të Këshillit të Ministrave për 
industrinë e kromit. 

09.29.1987 21 

40 Procesverbal i Këshillit të Ministrave, datë 13.11.1987 për 
plotësimin e planit e të buxhetit të shtetit të vitit 1987 dhe për 
projektplanin e zhvillimit të ekonomisë e të kulturës, 
projektbuxhetin e shtetit për vitin 1988, raporti i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

10.30.1987 - 
11.13.1987 

197 

41 Pasqyrat dhe treguesit kryesorë përmbledhës të projektplanit 
të zhvillimit të ekonomisë dhe të kulturës për vitin 1988. 

10.30.1987 51 

42 Projektplani i investimeve dhe i ndërtimeve themelore si dhe 
lista e veprave për vitin 1988. 

10.30.1987 26 

43 Projektplani i eksportit, importit dhe bilanci i të ardhurave 
dhe i shpenzimeve në valutë për vitin 1988. 

10.30.1987 21 

44 Projektplani financiar dhe projektbuxheti i shtetit për vitin 
1988. 

10.30.1987 35 

45 Projektplani i punës kërkimore shkencore për vitin 1988. 10.30.1987 11 

46 Bilancet kryesore të materialeve për projektplanin e vitit 1988 
si dhe lista e veprave. 

10.30.1987 146 

47 Ligje të Presidiumit të Kuvendit Popullor. Raporte të Këshillit 
të Ministrave dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor e 
Komitetit Qendror të Partisë për planin e shtetit të zhvillimit 
të ekonomisë e të kulturës për projektbuxhetin e shtetit për 
vitin 1988. 

11.20.1987 - 
01.07.1988 

186 

48 Vendim i Këshillit të Ministrave për zbërthimin e treguesve të 
planit të vitit 1988, plani i vitit 1988 për Ministrinë e Industrisë 
dhe të Minierave. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

152 

49 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Energjetikës. 01.28.1988 49 

50 Plani i vitit 1988 për Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike. 

01.28.1988 51 
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51 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Industrisë së Lehtë. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

47 

52 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Ndërtimit. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

74 

53 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Ekonomisë Komunale. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

30 

54 Plani i vitit 1988 për Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

18 

55 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Bujqësisë. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

51 

56 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Financave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit, Aparatin e Drejtorisë së 
Bankës Bujqësore. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

15 

57 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Industrisë Ushqimore. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

55 

58 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Tregtisë së Brendshme. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

71 

59 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

80 

60 Plani i vitit 1988 për Komisionin e Planit të Shtetit, Drejtorisë 
së Rezervës së Shtetit. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

20 

61 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Arsimit. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

33 

62 Plani i vitit 1988 për Komitetin e Kulturës dhe të Arteve. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

15 

63 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Shëndetësisë. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

20 

64 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Transporteve. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

37 

65 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

35 

66 Plani i vitit 1988 për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe 
Ministrinë e Punëve të Jashtme. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

25 

67 Plani i vitit 1988 për Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

11 
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68 Plani i vitit 1988 për Drejtorinë e Përgjithshme të Albturizmit. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

12 

69 Plani i vitit 1988 për Akademinë e Shkencave. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

9 

70 Plani i vitit 1988 për Komitetin e Këshillit të BFS të Shqipërisë. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

8 

71 Plani i vitit 1988 për Drejtorinë e Përgjithshme të Peshkimit. 01.28.1988 - 
01.30.1988 

17 

72 Plani i vitit 1988 për Hetuesinë e Përgjithshme, Gjykatën e 
Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

15 

73 Plani i vitit 1988 për revistën "Hosteni" për Lidhjen e Artistëve 
dhe Shkrimtarëve të Shqipërisë, për Inspektoriatin e Rojeve 
pranë Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
Tiranë. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

8 

74 Plani i vitit 1988 për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivit të 
Shtetit, për Agjencinë Telegrafike Shqiptare, për Drejtorinë e 
Pritjes, për Komitetin e Shkencës dhe të Teknikës. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

19 

75 Plani i vitit 1988 për Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
Komitetin Qendror të Partisë, Këshillin e Ministrave, 
Komitetin Qendror të Bashkimit të Rinisë së Punës së 
Shqipërisë, Kryesinë e Përgjithshme të Frontit Demokratik të 
Shqipërisë, Këshillin e Përgjithshëm të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, Këshillin e Përgjithshëm të 
Bashkimit të Grave të Shqipërisë. 

01.28.1988 - 
01.30.1988 

33 

2 Kryesia e Këshillit të Ministrave.   

76 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.01.1987, për projektidenë e veçantë të 
digës me materiale vendi dhe të veprave të devijimit të lumit 
të Hidrocentralit të Banjës. 

01.14.1987 - 
01.22.1987 

21 

77 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.01.1987, për krijimin e ndërmarrjeve të 
bonifikimit në rrethet Krujë, Përmet e Pogradec, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.12.1986 - 
01.14.1987 

14 
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78 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.01.1987, për disa plotësime në strukturën organizative 
tip të Portit "Enver Hoxha" në Durrës,  relacioni i Ministrisë së 
Komunikacioneve për këtë problem. 

09.27.1986 - 
01.22.1987 

18 

79 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.01.1987, për kthimin e Zyrës Doganore të Kapshticës 
në Degë Doganore dhe për disa shtesa në organikë në planin e 
vitit 1988 për Ministrinë e Financave. 

01.14.1987 - 
01.19.1987 

10 

80 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.01.1987, për krijimin e një fondi rezervë 
për sigurimin e anijeve, relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

12.02.1986 - 
01.19.1987 

10 

81 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 14.01.1987, për miratimin e projektidesë së 
planit rregullues të qytetit të Gramshit dhe të vitjës kufizuese 
të ndërtimit të tij, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Gramsh për këtë problem. 

04.02.1986 - 
07.13.1987 

18 

82 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.01.1987, për miratimin e planit rregullues të qytetit të 
Përmetit, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit për këtë problem. 

04.19.1986 - 
02.13.1987 

20 

83 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.01.1987, për planin e Arkës së Bankës së Shtetit 
Shqiptar, relacioni i Ministrisë së Financave, për këtë problem. 

01.07.1987 - 
01.19.1987 

58 

84 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.01.1987, mbi uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të 
disa lloje barnash, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe të 
Standarteve për këtë problem. 

01.08.1987 - 
01.21.1987 

22 

85 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për shpërndarjen e kontigjenteve të 
specialistëve me arsim të lartë e të mesëm për vitin 1987, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.26.1987 - 
02.20.1987 

94 
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86 Procesverbalet dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.02.1987, për furnizimin me ushqim të 
kuadrove ushtarakë aktivë dhe rezervistë gjatë stërvitjeve, 
relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

01.19.1987 - 
02.17.1987 

14 

87 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për strukturat organizative të instituteve të 
ushtrisë, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë 
problem. 

12.03.1986 - 
02.26.1987 

10 

88 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për një ndryshim në buxhetin e ushtrisë për 
vitin 1988, relacioni i Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për 
këtë problem. 

01.04.1987 - 
02.07.1987 

7 

89 Procesverbali, vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.02.1987, për ecurinë e mëtejshme të 
punimeve në pusin "Sqepur-6", relacionet e Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

08.20.1986 - 
07.12.1987 

20 

90 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për miratimin e projektidesë së veçantë për 
pjesën e hekurudhës Rrëshen-Urakë, relacioni i Ministrisë së 
Ndërtimit për këtë problem. 

01.10.1987 - 
02.13.1987 

15 

91 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për disa stimuj mbi pagë për punonjësit e 
transportit hekurudhor. 

02.07.1987 4 

92 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për trajtimin e hetuesve, relacioni i Hetuesisë 
së Përgjithshme për këtë problem. 

12.31.1986 - 
03.10.1987 

23 

93 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për miratimin e vleftës së plotë dhe të shtesës 
së planit të vitit 1987 për Doganën e Kakavijës në rrethin e 
Gjirokastrës, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

01.14.1987 - 
02.23.1987 

10 

94 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për përmirësimin e organizimit e të drejtimit 
të furnizimit të fshatarësisë kooperativiste, relacioni përkatës. 

01.15.1987 - 
02.07.1987 

20 
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95 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për përmirësimin e mëtejshëm të 
kompetencave të organeve shtetërore, relacioni i Aparatit të 
Këshillit të Ministrave për këtë problem. 

01.13.1987 - 
02.07.1987 

25 

96 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për disa probleme të shpërblimit të 
punonjësve të blegtorisë, relacioni i dërguar Komitetit 
Qendror të Partisë si dhe relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

01.22.1987 - 
02.18.1987 

32 

97 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për caktimin e vendit të ndërtimit të qendrës 
së banuar për familjet që do të shpërngulen nga ndërtimi i 
Hidrocentralit të Banjës si dhe masat për ndërtimin e saj, 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

01.30.1987 - 
02.13.1987 

29 

98 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.02.1987, për disa çështje jashtë rendit të ditës si: 
miratimin e shesheve të ndërtimit të ekonomive të prodhimit 
të rasatit të peshkut në Berat, Elbasan, Lushnje, Mat e 
Pogradec, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për këtë problem. 

01.29.1987 - 
02.13.1987 

21 

99 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.02.1987 për ndarjen dhe metodën e punës së Kryesisë 
së Këshillit të Ministrave. 

02.23.1987 26 

100 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.03.1987, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

01.15.1987 - 
03.10.1987 

39 

101 Procesverbal dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 04.03.1987, për miratimin e strukturave 
organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të 
aparateve të disa ministrive dhe institucioneve të tjera 
qendrore. 

03.02.1987 - 
03.06.1987 

92 

102 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 04.03.1987, për disa probleme të eksportit të kromit. 

03.04.1987 13 
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103 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për disa probleme të Uzinës së Nikel-Kobalit 
në Kombinatin Metalurgjik "Çeliku i Partisë", relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

02.09.1987 - 
03.21.1987 

29 

104 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për disa masa për zgjedhjen dhe futjen në 
përdorim të teknologjive dhe teknikave të reja, relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës për këtë problem. 

01.17.1987 - 
03.21.1987 

23 

105 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për disa përmirësime që duhen bërë në 
planifikimin, hartimin e bilancit dhe administrimin më të mirë 
të drithërave të bukës, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

03.21.1987 - 
04.09.1987 

20 

106 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, mbi financimin e dëmeve nga fatkeqësitë e 
natyrës në bujqësi për këtë problem. 

12.24.1986 - 
04.03.1987 

26 

107 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 23.03.1987, për ndryshim zëri kadastrash dhe kalim toke 
nga kooperativa bujqësore Koplik në Ndërmarrjen Bujqësore 
"Perlat Rexhepi" Shkodër, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

01.30.1987 - 
03.24.1987 

12 

108 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Shitblerjes 
"Albkoop", relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
këtë problem. 

01.13.1987 - 
03.30.1987 

30 

109 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për miratimin e sheshit të ndërtimit të qytezës 
sportive të Tiranës, relacioni i Komitetit të Këshillit të 
Përgjithshëm të BFSSH për këtë problem. 

02.13.1987 - 
03.21.1987 

12 

110 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
21.03.1987, për vendosjen në organikë të sekretarëve në 
këshillat popullore të fshatrave të bashkuar dhe për disa 
ndryshime në pagat e punonjësve të këtyre këshillave të 
komiteteve ekzekutive të qyteteve. 

12.30.1986 - 
03.21.1987 

20 
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111 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për disa ndryshime në aktet e Këshillit të 
Ministrave për transportin, relacion i Ministrisë së 
Komunikacionit për këtë problem. 

01.16.1987 - 
04.02.1987 

14 

112 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 21.03.1987, për disa përmirësime në 
kompetencat e organeve shtetërore dhe ekonomike si dhe disa 
masa për mënjanimin e kryqëzimeve të panevojshme në 
lëvizjen e prodhimit, studimi i Komisionit të Planit të Shtetit 
për këtë problem. 

02.04.1987 - 
04.03.1987 

113 

113 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për disa ndryshime në planin e vitit 1987, në 
bazë të bilanceve faktik të lëndëve të para, materialeve dhe 
prodhimeve të vitit 1986, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

03.11.1987 - 
04.09.1987 

44 

114 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për mbështetjen e nismës së disa 
kooperativave bujqësore për grumbullimin e shtëpive vetjake 
jashtë vijave kufizuese, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

12.18.1986 - 
04.09.1987 

30 

115 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për shqyrtimin e disa çështjeve jashtë rendit të 
ditës, si mbi gjendjen e autobusëve urban dhe interurban, 
realizimi i detyrave për normativat e ujit. 

03.21.1987 5 

116 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 21.03.1987, për disa probleme në industrinë e naftës. 

03.21.1987 7 

117 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për plotësimin e bilancit të tremujorit të II-të 
të vitit 1987, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

04.02.1987 - 
04.07.1987 

50 

118 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për çmimet e blerjes së ullirit për vaj dhe 
konservim, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe të 
Standarteve për këtë problem. 

02.26.1987 - 
04.07.1987 

22 
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119 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për disa ndryshime në planin e grumbullimit 
të drithërave të bukës për vitin 1987. 

03.24.1987 - 
04.13.1987 

15 

120 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për fillimin e punimeve në veprën "Ujitja në 
formë shiu të 100 ha kullotë në Shushicë të rrethit të Vlorës", 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.19.1987 - 
04.07.1987 

14 

121 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për ndarjen e Ndërmarrjes Bujqësore të 
Krumës në rrethin e Kukësit, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

03.05.1987 - 
04.09.1987 

26 

122 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987 për krijimin e Ndërmarrjes Mekanike 
"Drini"dhe të Ndërmarrjes së Ndërtimit në Krujë, relacioni i 
Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

02.28.1987 - 
04.14.1987 

16 

123 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987 për ndërtimin e rrugës automobilistike 
Elbasan-Gramsh, relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë 
problem. 

03.02.1987 - 
04.13.1987 

24 

124 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për përmirësimin e organizimit të punës 
studimore e projektuese, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
të Teknikës, për këtë problem. 

02.06.1987 - 
04.13.1987 

26 

125 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 07.04.1987, për krijimin e Parkut të 
Automjeteve të Udhëheqjes së Partisë e të Shtetit, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

12.17.1986 - 
04.22.1987 

30 

126 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 07.04.1987, për bilancin e drithërave të bukës, relacioni i 
Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

04.07.1987 29 
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127 Vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 07.04.1987, 
për emërim e lëvizje kuadri si dhe korrespondencat me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Komisionin e Planit të 
Shtetit, Ministrinë e Financave, Ministrinë e Bujqësisë, 
Ministrinë e Ekonomisë Komunale, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Postë-Telegraf-Telefonave, Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, Ministrinë e 
Energjetikës. 

03.02.1987 - 
04.10.1987 

93 

128 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.04.1987, për bilancin valutor të tremujorit të II-të të 
vitit 1987, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë 
së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

04.13.1987 - 
04.14.1987 

41 

129 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për shqyrtimin e vendimeve të Pleniumit të 3-
të të Komitetit Qendror të Partisë. 

04.27.1987 19 

130 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për plotësimin e treguesve të qarkullimit 
monetar për tremujorin e parë dhe projektplanin e arkës për 
tremujorin e dytë të vitit 1987, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

03.28.1987 - 
05.04.1987 

42 

131 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për zgjatjen e afatit të kthimit të kredive nga 
disa kooperativa bujqësore, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

03.10.1987 - 
04.30.1987 

67 

132 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për disa masa për shkurtimin e afatit të 
arkëtimit të parave nga rrjeti i tregtisë në fshat, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.12.1987 - 
04.27.1987 

14 

133 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Ujitja e zonës së Malit të 
Thatë" në rrethin e Pogradecit, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

03.28.1987 - 
05.04.1987 

60 
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134 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës ujitëse "Rikonstruksioni i 
kanalit Peqin-Kavajë, përfshi edhe kanalin e linjës Banjë-
Shkumbin", relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

02.18.1987 - 
05.07.1987 

61 

135 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për shpërblimin e brigadierëve në bujqësi dhe 
në brigadat traktoriste, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

03.17.1987 - 
05.19.1987 

44 

136 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për krijimin e Ndërmarrjes së Furnizimit 
Materialo-Teknik të Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

05.08.1987 - 
10.18.1987 

19 

137 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për miratimin e stimujve në transportin 
hekurudhor, relacioni i Komitetit të Punës dhe të Pagave, 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

04.27.1987 - 
05.07.1987 

17 

138 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për disa ndryshime në pagat e punonjësve 
dhe shtesë në tabelat e pagave, relacioni i Komitetit të Punës 
dhe të Pagave për këtë problem. 

04.27.1987 - 
05.09.1987 

30 

139 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për pagën e punëtorëve që endin sixhade dhe 
qilima, të tullave dhe të sektorit të fotografisë e të retushit në 
Kombinatin Poligrafik, relacioni i Komitetit të Punës dhe 
Pagave për këtë problem. 

04.11.1987 - 
05.07.1987 

41 

140 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për disa kategori të punonjësve të Kombinatit 
Metalurgjik në Elbasan që duhet të përfitojnë pushim 
plotësues, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

03.17.1987 - 
06.30.1987 

47 
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141 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për ndarjen e punëve në kategori për efekt 
pensioni, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për këtë problem. 

02.20.1987 - 
05.30.1987 

15 

142 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për krijimin në Durrës të një grupi për 
kontrollin e gjendjes së materialeve të tepërta, me qarkullim të 
ngadalshëm dhe stoqe në bazat e furnizimit. 

04.10.1987 - 
05.19.1987 

18 

143 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 27.04.1987, për shtesë në planin e ndërtimeve 
për vitin 1987 të Ministrisë së Punëve të Brendshme, rritjen e 
vleftës së plotë të objektit të kardiologjisë dhe një shtesë në 
planin e importit, ndërtimin e rrugës Brozdovec-Kucakë në 
rrethin e Korçës, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

03.19.1987 - 
05.30.1987 

42 

144 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.04.1987, për riorganizimin e ndërmarrjeve tregtare të 
shitblerjes. 

04.27.1987 2 

145 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.05.1987, për ndarjen e disa ndërmarrjeve 
bujqësore dhe thithjen e kooperativës bujqësore të tipit të lartë 
të Risilisë në rrethin e Vlorës dhe të kooperativës bujqësore të 
tipit të lartë të Selenicës në rrethin e Kolonjës nga ndërmarrjet 
bujqësore, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.04.1987 - 
05.21.1987 

37 

146 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, për krijimin e ndërmarrjeve të ndërtimit, të 
shfrytëzimit e mirëmbajtjes së veprave ujitëse të bujqësisë në 
rrethet Gramsh, Kolonjë, Krujë, Librazhd, Mat, Mirditë, 
Përmet, Pogradec, Pukë e Tropojë, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

05.02.1987 - 
05.21.1987 

20 
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147 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, për krijimin e ndërmarrjeve të ushqimeve të 
blegtorisë në rrethet Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Fier 
dhe Lushnje, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

04.06.1987 - 
05.16.1987 

41 

148 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, për kalimin e kooperativave bujqësore të 
Vriserasë në rrethin e Gjirokastrës nga fushore në kodrinore, 
relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.25.1987 - 
05.13.1987 

9 

149 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, mbi miratimin e shesheve të ndërtimit të 
ekonomive të prodhimit të rasatit të peshkut në Krujë, Kukës, 
Fier, Lezhë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

04.22.1987 - 
05.14.1987 

21 

150 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, për drejtimin e lëvizjes së mallrave në 
transportin detar, relacioni i Ministrisë së Transporteve për 
këtë problem. 

04.10.1987 - 
05.19.1987 

19 

151 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, për dhënien e ushqimit plotësues falas 
punonjësve të nëntokës në minierat e kromit, relacioni i 
Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

05.02.1987 - 
05.20.1987 

23 

152 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.05.1987, për disa plotësime në pagat e punonjësve të 
tregtisë, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për 
këtë problem. 

04.04.1987 - 
05.14.1987 

24 

153 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për miratimin e shtesës së fondit të pagave 
dhe përsosjen e kritereve të ndërtimit të çmimeve për 
prodhimin e konfeksioneve, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
së Lehtë për këtë problem. 

05.13.1987 - 
06.01.1987 

30 

154 Procesverbali i mbledhjes së Këshillit të Ministrave datë 
01.06.1987, për ndërtimin e Fabrikës së Qelqit në Gjirokastër 
dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë 
problem. 

05.08.1987 - 
06.01.1987 

15 
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155 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për ndërtimin me forcat tona të furrave 
elektrike në zgjerimin e Fabrikës së Porcelanit, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

05.08.1987 - 
06.01.1987 

16 

156 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për prodhimin e frigoriferëve familjarë dhe 
makinës rrobalarëse të programuar në Uzinën "Partizani" 
Tiranë, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë 
problem. 

05.09.1987 - 
06.15.1987 

28 

157 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për miratimin e projektidesë së Portit të Ri në 
Vlorë dhe preventivat paraprakë të fazës parë, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

04.30.1987 - 
06.08.1987 

20 

158 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për grumbullimin e tepricave të lira të 
produkteve bujqësore e blegtorale nga oborri kooperativist, 
relacioni i Ministrisë së Tregtisë së Brendshme për këtë 
problem. 

05.30.1987 - 
06.08.1987 

29 

159 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për njësimin e ngarkesave dhe vendosjen e 
raporteve më të drejta ndërmjet aftësive ushqyese dhe numrit 
të krerëve të bagëtive sipas rretheve, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

04.13.1987 - 
06.01.1987 

35 

160 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për mundësinë e lëvizjes nga Tirana të disa 
institucioneve studimore-shkencore, relacioni i Komitetit të 
Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

05.12.1987 - 
06.01.1987 

29 

161 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për kthimin e instituteve studimore e 
projektuese nga buxhetore në organizma me drejtim 
ekonomik me llogari më vete, relacioni i Komitetit të Shkencës 
dhe Teknikës për këtë problem. 

05.14.1987 - 
06.09.1987 

33 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

162 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për kualifikimin shkencor, pasuniversitar për 
marrjen e gradave dhe të titujve shkencorë, relacioni i 
Komisionit të Lartë të Atestimit, për këtë problem. 

12.09.1986 - 
06.01.1987 

31 

163 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për ndërtimin e selive dhe të ndërtesave të 
banimit për ambasadat e huaja në Tiranë, relacioni i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

04.23.1987 - 
06.01.1987 

12 

164 Procevserbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për përmirësimin e bilancit valutor nëpërmjet 
rritjes së efektivitetit të eksport-importit, relacioni i Komisionit 
të Planit të Shtetit për këtë problem. 

05.22.1987 - 
06.16.1987 

115 

165 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për problemet e përfundimit të punimeve të 
ndërtim-montimit dhe të vënies në punë të Uzinës së Vajrave 
Lubrifikante në Ballsh, njoftimi i Komisionit të Kontrollit të 
Shtetit për këtë problem. 

05.27.1987 - 
06.01.1987 

15 

166 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për uljen e përdorimit të ambalazheve për 
vitin 1987, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

05.29.1987 - 
06.15.1987 

33 

167 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 01.06.1987, për dhënie pensioni për merita të veçanta dhe 
për emërim e lëvizje kuadri, relacioni përkatës. 

06.23.1987 61 

168 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për eksperimentimin e matematikës dhe 
detyrat për të ardhmen, relacioni i Ministrisë së Arsimit për 
këtë problem. 

04.27.1987 - 
06.20.1987 

29 

169 Procesverbali i mbledhjes së së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 20.06.1987,  për përmirësimin e punës për 
shfrytëzimin e mëtejshëm të mbetjeve teknologjike. Studimi i 
Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

06.20.1987 - 
12.12.1987 

52 
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170 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për përfundimin e zgjerimit të Uzinës 
Mekanike Bujqësore në Korçë, të Uzinës Elektromekanike në 
Tiranë dhe të Uzinës së Instrumenteve në Korçë, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë Mekanike për këtë 
problem. 

04.22.1987 - 
07.01.1987 

19 

171 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për blerje bagëtie e bari nga ndërmarrjet e 
kooperativat bujqësore, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

04.04.1987 - 
07.01.1987 

16 

172 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për miratimin e veprës "Ujitja e fushës së 
Llakatundit dhe masivit kodrinor Vjosë-Selenicë-Llakatund", 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

05.20.1987 - 
07.02.1987 

51 

173 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës ujitëse "Ujëmbledhësi i 
Metallajt" në rrethin e Durrësit, relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

03.26.1987 - 
07.02.1988 

131 

174 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për rritjen e vleftës së plotë të ndërtim-
montimit të Fabrikës së Konfeksioneve në Durrës, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

06.13.1987 - 
07.01.1987 

17 

175 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për planin e Arkës së Bankës së Shtetit 
Shqiptar, relacioni për këtë problem i Drejtorisë së 
Përgjithshme të Bankës së Shtetit Shqiptar. 

06.17.1987 - 
06.26.1987 

40 

176 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për disa ndëtime dhe rregullime ambientesh 
teknologjike në Portin e Sarandës dhe të Limionit, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

06.17.1987 - 
06.25.1987 

29 

177 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për krijimin e Ndërmarrjes Minerare të 
Kromit në Tërnovë të rrethit të Dibrës, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

06.12.1987 - 
06.25.1987 

24 
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178 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 20.06.1987, për disa çështje jashtë rendit të ditës, si mbi 
disa probleme kuadri, mbi emërimet, mbi ngritjen e një 
ndërmarrjeje pranë Drejtorisë së Pritjes. 

06.20.1987 8 

179 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 24.06.1987, për plotësimin e bilancit valutor të tremujorit 
të dytë dhe bilanci i tremujorit të tretë të vitit 1987, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.25.1987 156 

180 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1987, për plotësimin e planit të tremujorit të parë 
dhe disa probleme e detyra për plotësimin e planit të vitit 1987 
dërguar ministrive, bilanci valutor i tremujorit të tretë, detyrat 
e eksport-importit për tremujorin e tretë, raporti dërguar 
Komitetit Qendror të Partisë për këtë problem. 

06.29.1987 - 
07.02.1987 

114 

181 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.06.1987, për ndërtimin e Fabrikës së Filaturës. 

06.29.1987 10 

182 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për kthimin me drejtim blegtoral të disa 
kooperativave bujqësore në 12 rrethe të zonës kodrinore-
malore, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

02.15.1987 - 
07.16.1987 

34 

183 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për krijimin e Ndërmarrjes së Kullotave në 
rrethin e Gramshit, krijimin e Drejtorisë së 
Telekomunikacioneve Ndërurbane në Tiranë dhe një 
ndryshim në strukturën organizative të Aparatit të Akademisë 
së Shkencave, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për 
këtë problem. 

06.17.1987 - 
07.23.1987 

20 

184 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për të ardhurën neto të centralizuar nga 
kooperativat bujqësore, relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

04.11.1987 - 
07.28.1987 

17 

185 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për disa masa favorizuese për kooperativat 
bujqësore, relacioni i Ministrisë së financave për këtë problem. 

05.29.1987 - 
07.16.1987 

12 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

186 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për miratimin në parim të projektit të 
bashkëpunimit teknik për realizimin e një programi racor për 
linjat e mishit dhe të vezëve, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

06.08.1987 - 
07.16.1987 

41 

187 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për vënien në punë të repartit të kaldajave në 
Uzinën e Baterive në Berat dhe furnizimin me avull të 
ndërmarrjeve që janë pranë saj, relacioni i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

05.11.1987 - 
07.16.1987 

16 

188 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për ndryshimin e strukturës së prodhimit të 
çeliqeve të petëzuara për vitin 1987 dhe për pakësimin e 
importit të hekurit të rrumbullakët në vitin 1987, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë e Minierave dhe i Komisionit të Planit 
të Shtetit për këtë problem. 

06.19.1987 - 
07.23.1987 

20 

189 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, mbi ndryshimin e çmimit të shitjes me 
shumicë të qymyrit të koksifikueshëm të importit, relacioni 
përkatës. 

07.03.1987 - 
07.23.1987 

18 

190 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për ndërtimin e Fabrikës së Qelqit në Gjirokastër, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

06.23.1987 - 
07.27.1987 

17 

191 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, për rritjen e frytshmërisë së transportit të mallrave 
me hekurudhë dhe për kursimin e karburanteve, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, për këtë problem. 

05.06.1987 - 
07.16.1987 

8 

192 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për një shtesë plani importi për prodhimin e 
monedhës metalike, relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

06.24.1987 - 
07.27.1987 

12 

193 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 16.07.1987, mbi ngritjen e qendrave të 
informatikës ekonomike në të gjitha rrethet e vendit, relacioni 
i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

06.11.1987 - 
07.27.1987 

20 
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194 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për ndërtimin e linjave të reja hekurudhore, 
rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e linjave ekzistuese me 
traversa betonarme dhe aksesorë të prodhuar në vend, 
relacioni i Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

07.01.1987 - 
07.28.1987 

33 

195 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për çmimet e shitjes së produkteve bujqësore 
e blegtorale të tufëzave dhe të ngastrave për anëtarët e 
brigadave të kooperativave e të ndërmarrjeve bujqësore, 
relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe i Standarteve për këtë 
problem. 

07.06.1987 - 
07.28.1987 

30 

196 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për dhënien e kredisë për ndihmën bankare të 
përkohshme ndërmarrjeve me vështirësi financiare, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.10.1987 - 
07.31.1987 

17 

197 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për çmimet e blerjes së frutave për eksport, 
relacioni i Komitetit të Çmimeve e Standardeve për këtë 
problem. 

07.09.1987 - 
07.17.1987 

19 

198 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 16.07.1987, për miratimin e planit rregullues të qytetit të 
Durrësit, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit të Durrësit për këtë problem. 

03.02.1987 - 
07.31.1987 

36 

199 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 16.07.1987, për emërim e lëvizje kuadri, 
dhënie pensioni për merita të veçanta, mbi dhënien e titullit 
dëshmor Nexhmedin Ibrahim Budos si dhe relacionet 
përkatëse. 

05.28.1987 - 
07.23.1987 

103 

200 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për masat për trajtimin me përafërsi të disa 
sporteve, relacionet e Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSSH për këtë problem. 

04.20.1987 - 
07.11.1987 

101 
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201 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për miratimin e projektidesë e preventivit 
paraprak të Uzinës së Uresë në qytetin e Fierit, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë problem. 

05.18.1987 - 
08.06.1987 

37 

202 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për rritjen e vleftës së plotë të ndërtimit të 
Uzinës së Nikel-Kobalit, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

07.17.1987 - 
08.06.1987 

12 

203 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për prodhimin e tubave në vend, relacioni i 
Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë Mekanike për këtë 
problem. 

07.29.1987 20 

204 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për disa ndryshime në planin e vitit 1987 për 
industrinë mekanike, relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike për këtë problem. 

07.16.1987 - 
08.18.1987 

16 

205 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshilllit të 
Ministrave datë 29.07.1987, për heqjen nga puna të repartit të 
prodhimit të llampave lumineshente dhe prodhimin e 
ampulave medicinale në Fabrikën e Llampave në Vlorë. 

07.16.1987 - 
08.11.1987 

14 

206 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për plotësimin e detyrave të eksportit për 
vitin 1987 për prodhimet e argjendit dhe prodhimet e 
ndryshme artistike, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
për këtë problem. 

06.23.1987 - 
07.29.1987 

8 

207 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për përmirësimin e shërbimit turistik dhe 
rritjen e të ardhurave në valutë, relacioni i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

06.30.1987 - 
08.06.1987 

34 

208 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për shtesë në numrin e punonjësve në 
organikë, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë 
problem. 

07.09.1987 - 
08.06.1987 

16 
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209 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për mënyrën e pagesës të disa profesioneve të 
vështira në industrinë e bukës, blojës e vajit. 

07.10.1987 - 
07.12.1987 

14 

210 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për një shtesë fondi për Ministrinë e Bujqësisë, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.14.1987 - 
08.06.1987 

13 

211 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për miratimin e projektidesë dhe fillimin e 
punimeve të ndërtimit të ndërtesës qendrore të Postë-
Telegraf-Telefonave në qytetin e Tiranës, relacioni i Drejtorisë 
së Përgjithshme të PTT-ve për këtë problem. 

07.11.1987 - 
08.06.1987 

21 

212 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor. Procesverbal i 
mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 
29.07.1987 për aderimin e Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë në disa nga aktet e miratuara në Kongresin e 19-të 
të Bashkimit Postar të Përbotshëm, relacioni dërguar 
Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacioni dhe aktet e reja të 
dërguar nga Ministrisa e Punëve të Jashtme për këtë problem. 

05.15.1987 - 
10.15.1987 

480 

213 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për disa shtesa në planin ekonomiko-financiar 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, relacioni i kësaj 
ministrie për këtë problem. 

07.29.1987 - 
08.06.1987 

20 

214 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për shtesë në planin e investimeve të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 1987, relacioni i 
kësaj ministrie për këtë problem. 

07.29.1987 - 
08.06.1987 

16 

215 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për disa ndryshime në numrin e punonjësve 
në organikë, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë 
problem. 

07.24.1987 - 
07.29.1987 

15 

216 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 29.07.1987, për alokacionet e punonjësve të përfaqësive të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në shtetet e 
huaja, relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë 
problem. 

07.23.1987 - 
08.06.1987 

15 
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217 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për zbatimin e detyrës së Pleniumit të 3-të të 
Komitetit Qendror të Partisë për tërheqjen e të gjithë 
produkteve bujqësore e blegtorale edhe jashtë kontratave, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.25.1987 - 
09.09.1987 

70 

218 Procesvrebali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Ujëmbledhësi i Bovillës" dhe 
për rritjen e aftësisë ujitëse në rrethin e Tiranës, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.09.1987 - 
09.16.1987 

58 

219 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për shpejtimin e disa detyrave për 
gëlqerizimin, ujitjen dhe rritjen e shkallës së mekanizimit në 
zonën verilindore të vendit, relacioni i Mininistrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

08.15.1987 - 
09.17.1987 

26 

220 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes fitosanitare që do të lidhet me Bullgarinë, 
relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

07.22.1987 - 
01.21.1988 

31 

221 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për disa ndryshime në strukturën 
organizative tip të ndërmarrjeve dhe të kooperativave 
bujqësore, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

07.03.1987 - 
09.09.1987 

13 

222 Procesverbali dhe vendime të Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 09.09.1987, për rritjen e efektivitetit ekonomik 
të lëkurëve të papërpunuara, për përsosjen e mëtejshme të 
marrëdhënieve të shtetit me kooperativat bujqësore nëpërmjet 
çmimeve, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore për 
këtë problem. 

07.07.1987 - 
09.26.1987 

31 

223 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Ekonomia e rritjes së peshkut 
në Nartë" në rrethin e Vlorës, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

05.25.1987 - 
09.30.1987 

37 
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224 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për zgjerimin e profilizimin e bazave 
mekanike për industrinë ushqimore, relacioni i Ministrisë 
Ushqimore për këtë problem. 

05.19.1987 - 
09.17.1987 

19 

225 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për ndarjen e Ndërmarrjes së Grumbullimit e 
të Përpunimit të Pambukut në Fier dhe për disa shtesa në 
numrin e punonjësve në organikë, relacioni i Komitetit të 
Punës e Pagave për këtë problem. 

07.24.1987 - 
09.17.1987 

14 

226 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për mirërritjen dhe edukimin më të mirë të 
fëmijëve në Shtëpinë e Foshnjes dhe të Fëmijës, relacioni i 
Ministrisë së Arsimit për këtë problem. 

07.07.1987 - 
09.28.1987 

33 

227 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për trajtimin e punonjësve që merren me 
përdorimin e lëndëve helmuese luftarake, relacioni i 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

05.11.1987 - 
09.15.1987 

12 

228 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për transportin e mallrave e të udhëtarëve nga 
rrethi i Tropojës për në Mjedë e anasjelltas nëpërmjet liqenit të 
Komanit, relacioni i Ministrisë së Transporteve për këtë 
problem. 

07.25.1987 - 
09.17.1987 

19 

229 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për përmirësimin e e punës në Dhomën e 
Tregtisë të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
relacioni përkatës i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme. 

06.24.1987 - 
09.09.1987 

27 

230 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për një shtesë në planin e valutës për 
shpenzimet jotregtare për Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
relacioni i kësaj ministrie për këtë problem. 

07.22.1987 - 
09.15.1987 

12 
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231 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshilit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për vendosjen në organikë të sekretarëve në 
këshillat popullorë të fshatrave të bashkuara dhe për disa 
ndryshime në pagat e punonjësve të këtyre këshillave e 
komiteteve ekzekutive të qyteteve, relacioni i Komitetit të 
Punës e Pagave për këtë problem. 

08.26.1987 - 
09.09.1987 

15 

232 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për disa ndryshime në planin e investimeve të 
Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, relacioni i 
kësaj drejtorie për këtë problem. 

06.24.1987 - 
10.16.1987 

18 

233 Procesverbali dhe vendimi i Këshillit të Ministrave datë 
09.09.1987, për atestimin kulturor e profesional, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.17.1987 - 
09.19.1987 

12 

234 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për dhënie kredie bankare afatshkurtër për 
kompesim detyrimesh, relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

07.24.1987 - 
09.19.1987 

16 

235 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për rikontrollin e zbatimit të detyrave për 
vënien në punë të disa makinerive, pajisjeve dhe aparaturave, 
njoftimi i Komisionit të Kontrollit të Shtetit për këtë problem. 

09.04.1987 - 
09.09.1987 

14 

236 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 09.09.1987, për ngjarjen e ndodhur nga tifozët në Peqin, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

09.09.1987 28 

237 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 12.09.1987, për zhvillimin e marrëdhënieve tona me 
fqinjët dhe vendet e tjera si dhe për situatën ndërkombëtare. 

09.12.1987 56 

238 Procesverbale të mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave datë 21.09.1987 për plotësimin e planit të 
tremujorit të tretë dhe disa detyra për realizimin e planit të 
vitit 1987, relacioni i Aparatit të Këshillit të Ministrave 
dërguar Presidiumit të Kuvendit Popullor për këtë problem si 
dhe plotësimi i bilancit valutor të tremujorit të katërt, 
plotësimi i pritshëm i eksport-importit të vitit 1987. 

09.21.1987 - 
09.23.1987 

144 
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239 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor, procesverbali dhe 
vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 21.09.1987, 
për shqyrtimin e kërkesave të shtetasve që lëvizin jashtë 
fshatit të bashkuar ose rrethit, relacioni përkatës. 

02.06.1987 - 
09.28.1987 

33 

240 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për zbatimin e detyrave që shtroi shoku 
Ramiz Alia në rrethin e Durrësit, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.19.1987 - 
10.03.1987 

74 

242 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për disa përmirësime në problemet e 
organizimit dhe shpërblimit të punonjësve në kulturën e 
ullirit, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

08.29.1987 - 
10.09.1987 

23 

243 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për kalimin në zërin kadastral "vreshtë" të 380 
ha tokë arë në rrethin e Sarandës, relacioni përkatës i 
Ministrisë së Bujqësisë. 

08.11.1987 - 
10.09.1987 

14 

244 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për krijimin e stacioneve të zooteknisë në 
Tropojë, Kukës, Skrapar e Gjirokastër, relacioni i Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

09.09.1987 14 

245 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për peshat kufi të dorëzimit të bagëtive në 
organet e grumbullimit dhe të atyre që theren brenda 
ekonomive, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë për këtë 
problem. 

08.17.1987 - 
10.09.1987 

25 

246 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për plotësimin e nevojave të furnizimit të 
Tiranës me qumësht të freskët, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

08.25.1987 - 
10.03.1987 

9 

247 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, mbi çmimin e shitjes me pakicë të kosës së 
barit, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe të Standardeve për 
këtë problem. 

09.01.1987 - 
10.09.1987 

13 
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248 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për prodhimin e tubave të ujit në vend, 
relacioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë Mekanike 
për këtë problem. 

10.01.1987 - 
12.16.1987 

17 

249 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për ndërtimin e furrës elektrike për pjekje 
biskot në zgjerimin e Fabrikës së Porcelanit në Tiranë, 
relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

08.11.1987 - 
10.17.1987 

14 

250 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për pakësimin e planit të prodhimit dhe 
furnizimit me çizme gome për vitin 1987, relacioni i Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

08.07.1987 - 
10.03.1987 

13 

251 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për shtesë në numrin e punonjësve në 
organikë për sistemin e Ministrisë së Ndërtimit dhe për 
krijimin e Drejtorisë së PTT-ve, të Kromit në Bulqizë, relacioni 
i Ministrisë së Ndërtimit, Drejtorisë së Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave për këtë problem. 

09.26.1987 - 
10.03.1987 

12 

252 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për një shtesë në organikën e Aparatit të 
Komitetit të Shkencës dhe të Teknikës, relacion për këtë 
problem. 

09.16.1987 - 
10.08.1987 

11 

253 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 03.10.1987, për vënien në punë të tharseve të reja të 
misrit, relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore për këtë 
problem. 

09.22.1987 - 
10.09.1987 

16 

254 Procesverbali dhe letër e Kryesisë së Këshillit të Ministrave, 
për disa shkelje të disiplinës së planit në fushën e 
përpjestimeve të shpërndarjes së artikujve ushqimorë, njoftimi 
i Arbitrazhit Shtetëror për këtë problem. 

09.25.1987 - 
10.28.1987 

21 

255 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.10.1987,  
për pasqyrimin e projektplanit të vitit 1988 të disa detyrave që 
shtroi shoku Ramiz Alia në rrethin e Durrësit, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

10.27.1987 18 
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256 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për përmirësimin e punës në transportin e 
brendshëm detar e ujor, relacioni për këtë problem. 

09.26.1987 - 
10.27.1987 

27 

257 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për kursimin e transporteve në lëvizjen e 
prodhimeve dhe konsumin e tyre, relacioni i Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.12.1987 - 
10.27.1987 

14 

258 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të 
Ministrave, datë 27.10.1987, për krijimin e Qendrës së 
Studimeve e Projektimeve të Transportit Hekurudhor e Detar 
në Durrës dhe kalimin e Institutit të Studimeve Nr.2 në vartësi 
të Ministrisë së Transporteve, relacioni i Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

10.08.1987 - 
10.27.1987 

18 

259 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për përdorimin e konteinerëve nga dërguesi 
te pritësi për disa mallra ushqimore të përdorimit të gjerë, 
relacioni i Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

10.12.1987 - 
11.27.1987 

37 

260 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për krijimin e Parkut Automobilistik të 
Udhëtarëve në rrethet Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, 
Shkodër e Vlorë, relacioni i Ministrisë së Transporteve për 
këtë problem. 

10.01.1987 - 
10.27.1987 

11 

261 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për administrimin, ruajtjen, dokumentimin 
dhe qarkullimin e vlerave materiale e monetare, relacioni i 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

08.05.1987 - 
11.06.1987 

41 

262 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, mbi organizimin e transportit dhe masat 
konkrete që duhen marrë për përmirësimin e mëtejshëm të tij, 
relacioni i Ministrisë së Transportit për këtë problem. 

08.19.1987 - 
11.06.1987 

15 

263 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, mbi krijimin e Ndërmarrjes së Materialeve 
Dekorative të Ndërtimit në qytetin e Kavajës, relacioni i 
Ministrisë së Industrisë së Lehtë dhe Ministrisë së Ndërtimit 
për këtë problem. 

10.27.1987 - 
11.05.1987 

13 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

264 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për krijimin e Ndërmarrjes së Përpunimit të 
Rërave Bregdetare dhe kalim aktiviteti të sektorit të argjilës, 
relacioni i Ministrisë së Enegjetikës për këtë problem. 

10.14.1987 - 
10.27.1987 

9 

265 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për përmirësimin e shpejtë të gjendjes në 
vreshtari dhe rritjen e prodhimit të rrushit, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

06.24.1987 - 
10.27.1987 

38 

266 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për fuqizimin e ndërmarrjeve të bonifikimit 
me mekanizma e automjete, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

09.24.1987 - 
10.27.1987 

8 

267 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për një shtesë në çmimet e blerjes së mishit 
peshë e gjallë, të qengjave meshkuj dhe milorëve, relacionet e 
Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

10.17.1987 - 
10.31.1987 

19 

268 Procesverbali dhe vendimi i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit 
të Ministrave datë 27.10.1987, për ndryshim në strukturën 
organizative të Ministrisë së Industrisë e të Minierave dhe 
fuqizimin e seksioneve të industrisë në komitetet ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve Mat, Dibër, Kukës, Tropojë, 
Librazhd, relacioni i Komitetit të Punës e Pagave për këtë 
problem. 

10.13.1987 - 
11.05.1987 

18 

269 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 27.10.1987, për disa konkluzione e rekomandime nga 
eksperimentimi i kompetencave të reja për planifikimin në 
bujqësi, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

09.16.1987 - 
10.27.1987 

29 

270 Vendime të Kryesisë së Këshillit të Ministrave datë 27.10.1987, 
për emërim e lëvizje kuadri, për dhënie pensioni për merita të 
veçanta, relacionet përkatëse. 

04.05.1987 - 
11.06.1987 

105 

271 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit ë Ministrave 
datë 10.11.1987, për disa përmirësime që mendohet të bëhen 
në eksport-importin dhe bilancin valutor për vitin 1988. 

11.10.1987 45 
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272 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 10.11.1987, për shqyrtimin e një çështjeje jashtë rendit të 
ditës, mbi sjelljen e ekipit të futbollit "Vllaznia" në Finlandë. 

11.10.1987 4 

273 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për orientimet paraprake të zhvillimit të 
ekonomisë e të kulturës në pesëvjeçarin e nëntë 1991-1995, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

09.15.1987 - 
11.14.1987 

84 

274 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit paraprak të veprës "Ujësjellësi i Gurit të Bardhë", 
për furnizimin me ujë të qytetit të Tiranës", relacioni i 
Ministrisë së Ekonomisë Komunale për këtë problem. 

10.10.1987 - 
11.14.1987 

18 

275 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për miratimin e projektidesë dhe të 
preventivit  paraprak të veprës ujitëse "Elektrostacioni ujitës i 
Lubinjës" në rrethin e Gramshit, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

08.22.1987 - 
11.20.1987 

42 

276 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për nxjerrjen e përgjegjësisë së rënduar për 
dëmtimet në blegtori, relacionet e Ministrisë së Financave, 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.25.1987 - 
11.14.1987 

40 

277 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për kalimin e 6 ha serra me ngrohje në 
Ndërmarrjen Bujqësore të Roskovecit në pronësi të 
kooperativës bujqësore të Ballshit, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

09.08.1987 - 
11.20.1987 

15 

278 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për administrimin e kullotave, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

09.22.1987 - 
11.20.1987 

21 

279 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për shitjen në dyanet e turizmit, relacioni i 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

09.28.1987 - 
11.19.1987 

19 
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280 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për lidhjen e shpërblimit të punonjësve të 
financës e të llogarisë me afatet dhe cilësisë e dhënies së 
llogarisë, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

11.14.1987 - 
11.27.1987 

15 

281 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.19987, për kalimin në Ministrinë e Punëve të 
Brendshme të sektorit teknik të kontrollit doganor, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Komisioni i Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

04.08.1987 - 
11.30.1987 

20 

282 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për ruajtjen e objekteve ekonomike e të 
institucioneve të rëndësishme me roje ushtarake, relacioni i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë problem. 

10.07.1987 - 
11.14.1987 

7 

283 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për ndalimin e qarkullimit të karrocave 
private në qytete dhe të përdorimit të varkave private, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

10.07.1987 - 
12.18.1987 

12 

284 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për miratimin e planit rregullues të qytetit të 
Çorovodës, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit 
Popullor të Rrethit Skrapar për këtë problem. 

06.27.1987 - 
12.31.1987 

43 

285 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 14.11.1987, për disa shkelje të disiplinës së planit nga 
Komiteti Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit të Shkodrës, 
njoftimi i Arbitrazhit Shtetëror për këtë problem. 

11.10.1987 - 
11.14.1987 

6 

286 Procesverbal i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 26.11.1987, për gjendjen hidroenergjetike dhe masat që 
duhen marrë për periudhën nëntor-dhjetor, njoftimet 
përkatëse. 

11.25.1987 - 
11.26.1987 

18 

287 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, mbi mënjanimin e mbishpenzimit të fondit të 
pagave, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

11.16.1987 - 
12.16.1987 

54 
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288 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për shpërblimin e autorëve të veprave letrare, 
artistike, shkencore dhe publicistike si dhe të interpretuesve 
dhe ekzekutuesve, relacioni i Komitetit të Kulturës dhe Arteve 
për këtë problem. 

01.18.1987 - 
11.07.1987 

122 

289 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit 
dhe të kushteve të jetesës së studentëve në Qytetin e Studentit 
të Universitetit të Tiranës "Enver Hoxha", relacioni i Komitetit 
të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

11.06.1987 - 
12.19.1987 

26 

290 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për përmirësimin e mëtejshëm të shërbimit 
mjekësor në institucionet mjekësore e në institucionet 
parashkollore e shkollore dhe për kualifikimin e pandërprerë 
të kuadrit, relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë, Ministrisë së 
Arsimit për këtë problem. 

11.25.1987 - 
01.08.1988 

41 

291 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për ecurinë e provave me ngarkesë në Uzinën 
e Nikel-Kobalit, relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

12.08.1987 21 

292 Procesverbali dhe vendimi i Këshilit të Ministrave datë 
08.12.1987, për krijimin e Ndërmarjes së Pasurimit të Kromit 
në Krastë, ndryshim në strukturën organizative të 
ndërmarrjeve minerare në Bulqizë e Krastë, për krijimin e 
filialit të studimeve e të projektimeve të gjeologjisë e të 
minierave të kromit në Burrel. 

11.18.1987 - 
12.24.1987 

27 

293 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për marrëdhëniet e organeve shtetërore të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë me organet e 
shtetit etj. dhe me organizatat ndërkombëtare, relacioni i 
Komitetit të Shkencës dhe Teknikës për këtë problem. 

11.04.1987 - 
12.16.1987 

12 
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294 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për futjen në shërbimin zooveterinar të 
veprimtarisë e çrregullimeve të metabolizmit në kafshët dhe 
shpendët bujqësore, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës për këtë problem. 

10.09.1987 - 
12.08.1987 

14 

295 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për heqjen nga fondi pyjor të 170 ha pyje plepi 
në rrethin e Shkodrës, relacioni i  Ministrisë së Bujqësisë për 
këtë problem. 

10.27.1987 - 
12.14.1987 

18 

296 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për kriteret unike të sigurimeve dhe të 
ndihmave për anëtarët e kooperativave bujqësore, relacioni i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

11.10.1987 - 
12.14.1987 

12 

297 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për përdorimin më drejt të stimujve materialë 
suplementarë dhe të fondit të veçantë, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë për këtë problem. 

11.09.1987 - 
12.14.1987 

12 

298 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për miratimin e kontratës tip për 
grumbullimin dhe furnizimin për eksport të qengjave e kecave 
të gjallë. 

11.11.1987 - 
12.14.1987 

28 

299 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për sigurimin e mallrave të importit dhe të 
eksportit, relacioni i Ministrisë së Financave për këtë problem. 

07.03.1987 - 
12.16.1987 

16 

300 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për kriteret e krijimit dhe përdorimit të fondit 
të rezervave valutore rë shtetit, relacioni i Ministrisë së 
Financave për këtë problem. 

10.16.1987 - 
12.18.1987 

16 

301 Procesverbali dhe vendimi i Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për organizimin dhe drejtimin e Qendrës 
Metodike të Përgatitjes Fizike e Sportive, relacioni i Komitetit 
të Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH për këtë problem. 

12.05.1987 - 
12.21.1987 

36 
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302 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 08.12.1987, për forcimin dhe përsosjen e mëtejshme të 
rendit kooperativist, për shtimin e prodhimit bujqësor dhe 
konsolidimin e bazës së sociaalizmit në fshat. 

12.08.1987 8 

303 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.12.1987, për forcimin dhe përsosjen e mëtejshme të 
rendit kooperativist, për shtimin e prodhimit bujqësor dhe 
konsolidimin e bazës së socializmit në fshat, studimi i 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.15.1987 194 

304 Procesverbali i mbledhjes së Kryesisë së Këshillit të Ministrave 
datë 15.12.1987, mbi ekspertizën higjienike të kryer në 
Kantinën e Verës në VLorë, relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

11.26.1987 - 
12.15.1987 

30 

3 Vendime Qarkulluese.   

305 Vendime të Këshillit të Ministrave për projektimin, ndërtimin 
dhe vënien në shfrytëzim të objektit 100 dhe të uzinës 300, 
shpalljen e Palermos zonë e ndaluar, relacionet e Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

03.09.1987 - 
09.05.1987 

38 

306 Vendime të Këshillit të Ministrave, për zhvillimin e mëtejshëm 
të shërbimeve të ndryshme që punojnë me frekuenca të larta, 
krijimin e Ndërmarrjes Blegtorale të Ushtrisë, relacionet e 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

02.17.1987 - 
08.29.1987 

33 

307 Vendime të Këshillit të Ministrave, për stërvitjen e grave 
shtatzëna në forcat vullnetare të vetmbrojtjes popullore, 
stërvitjen e nënave me fëmijë që i nënshtrohen evakuimit, për 
normat e punës mësiomore-shkencore në shkollat e larta, të 
mesme e tetëvjeçare, relacionet e Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore për këtë problem. 

10.21.1987 - 
12.08.1987 

16 

308 Vendime të Këshillit të Ministrave, për prodhimin e çelikut 
instrumental U 10 A, fi 11mm, importimin  e motorrave me 
naftë për Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, shtesë në planin e 
valutës jotregtare të Ministrisë së Mbrojtjes Popullore për vitin 
1987, relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit, Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

03.31.1987 - 
09.25.1987 

17 
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309 Vendime të Këshillit të Ministrave, për shtesa në organikë, në 
tabelat e pagave, në emërtime të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, relacionet e kësaj ministrie për këtë problem. 

01.30.1987 - 
04.22.1987 

19 

310 Vendime të Këshillit të Ministrave, për mbrojtjen e rrugëve 
dhe qarkullimin rrugor, miratim protokolli të mbledhjes së 37-
të të Komisionit Kryesor të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav 
për incidentet kufitare, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.06.1987 - 
07.31.1987 

26 

311 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi miratimin e sheshit të 
ndërtimit të objektit 307 për Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, miratimin e sheshit të ndërtimit të apartamenteve 
të banimit në qytetin e Tiranës, relacionet e Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem. 

03.19.1987 - 
03.24.1987 

22 

312 Vendime të Këshillit të Ministrave për firot e mallrave gjatë 
ruajtjes, transportimit dhe tregtimit të tyre, shtesë në planin e 
valutës jotregtare të vitit 1987, për administrimin e kullotave, 
relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem. 

01.10.1987 - 
11.06.1987 

21 

313 Vendime të Këshillit të Ministrave për sigurimin me roje 
ushtarake të objekteve të rëndësishme të Thesarit të Shtetit si 
dhe të ndërmarrjeve të furnizimit materialo-teknik të disa 
ministrive, relacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme. 

11.09.1987 - 
12.01.1987 

26 

314 Vendimi i  Këshillit të Ministrave për disa shtesa në planin e 
investimeve të Drejtorisë së Pritjes, relacioni i kësaj drejtorie 
për këtë problem. 

09.22.1987 - 
09.30.1987 

8 

315 Vendim i Këshillit të Ministrave për shpërndarjen dhe 
sistemimin e punëtorëve, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

03.21.1987 - 
11.15.1987 

20 

316 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi harmonizimin e planit 
në linjën e degës ekonomike me atë sipas rretheve, eksportin e 
kripës së detit për vitin 1987 dhe relacionet e Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

06.08.1987 - 
08.24.1987 

33 
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317 Vendim, udhëzim i Këshillit të Ministrave dhe të Këshillit të 
Përgjithshëm të Bashkimeve Profesionale të Shqipërisë për 
përdorimin më drejt të stimujve moralë e materialë të 
punonjësve e të kolektivave që tejkalojnë detyrat e eksportit 
dhe shkurtojnë importin, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

04.28.1987 - 
06.01.1987 

32 

318 Vendime dhe letër e Këshllit të Minstrave për zhdukjen e 
pasojave të tërmetit të 7 janarit 1987 në rrethin e Kolonjës dhe 
të 13 shkurtit të vitit 1987 në rrethin e Gjirokastrës, njoftimet e 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve 
Kolonjë dhe Gjirokastër për këtë problem. 

01.19.1987 - 
03.05.1987 

44 

319 Vendime të Këshillit të Ministrave për çmimet e shitjes së 
qumështit të paskremuar të patates dimërore nga oborret 
kooperativiste e nga individët, relacionet e Komitetit të 
Çmimeve e Standardeve për këtë problem. 

01.12.1987 - 
12.02.1987 

27 

320 Vendime të Këshillit të Ministrave për çmimet e blerjes 
minimale e maksimale të perimeve dhe të frutave, relacionet e 
Komitetit të Çmimeve e Standardeve për këtë problem. 

04.22.1987 - 
07.03.1987 

45 

321 Vendime të Këshillit të Ministrave për çmimet e shitjes me 
pakicë të disa artikujve prej tekstili, çmimet e shitjes me pakicë 
të diodave TV dhe atyre redrizuese, relacionet e Komitetit të 
Çmimeve dhe Standardeve për këtë problem. 

01.14.1987 - 
12.08.1987 

19 

322 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi kriteret dhe kompetencat 
e organeve shtetërore për çmimet, standardet dhe kontrolin e 
cilësisë, relacioni i Komitetit të Çmimeve dhe Standardeve për 
këtë problem. 

02.17.1987 - 
04.03.1987 

84 

323 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi çmimet e blerjes së 
ullirit për vaj dhe konservim, çmimet e blerjes së kërminjve të 
gjallë, çmimet e shitjes me pakicë të bukës së grurit me miell 
rreze 80 për qind, çmimet e shitjes me pakicë të rehanisë dhe 
të mjaltit, të rrushit, çmimet e blerjes së vezëve nga oborri 
kooperativist. 

04.11.1987 - 
11.05.1987 

47 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

324 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesa në numrin e 
punonjësve në organikë  për Shtëpinë e Kulturës të Rinisë në 
Tiranë, në sistemin e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, për 
këshillat popullorë të fshatrave të bashkuar, ndryshime në 
strukturën organizative të Uzinës së Përpunimit të Thellë të 
Naftës në Ballsh, të aparateve të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe shtesa në tabelat e pagave, të Ndërmarrjes 
Komunale të Riparim-Shërbimeve në Bulqizë, relacionet 
përkatëse të Komitetit të Punës dhe Pagave. 

03.02.1987 - 
12.31.1987 

93 

325 Vendime të Këshillit të Ministrave për vlerësimin e 
kualifikimit të punonjësve me anë të atestimit kulturor e 
profesional, atestimi i nxënësve të shkollave të mesme 
profesionale, kualifikimi i kuadrove, kualifikimi i punëtorëve 
e nëpunësve që janë në marrëdhënie pune, relacionet e 
Komitetit të Punës e Pagave për këtë problem. 

04.29.1987 - 
12.29.1987 

51 

326 Vendime të Këshillit të Ministrave për pagat e punonjësve të 
Komunikacionit, shtesë emërtimi në pagat e ushtarakëve 
aktivë dhe të shërbimit të detyrueshëm të Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore, relacionet e Komitetit të Punës dhe 
Pagave për këtë problem. 

07.25.1987 - 
09.02.1987 

29 

327 Vendime të Këshillit të Ministrave për riorganizimin e 
ndërmarrjeve tregtare të shitblerjes dhe atyre të frigoriferëve, 
mbi ndryshimin e vartësisë të ndërmarrjeve bujqësore në 
proces shkripëzimi, relacionet e Komitetit të Punës dhe 
Pagave për këtë problem. 

05.02.1987 - 
12.31.1987 

30 

328 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi dhënie diete 
punonjësve të blegtorisë, caktimin e shpërblimit të kuadrove 
të lartë që do të marrin pjesë në kursin njëvjeçar të gazetarisë 
dhe relacioni i Komitetit të Punës e Pagave për këtë problem. 

07.08.1987 - 
12.29.1987 

15 

329 Vendime të Këshillit të Ministrave për pagën e drejtorit të 
Arteve Figurative, pagën e biokimistit, të biologut e të 
kimistit, relacionet e Komitetit të Punës e Pagave për këtë 
problem. 

09.10.1987 - 
11.19.1987 

19 
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330 Vendim i Këshillit të Ministrave për caktimin e kufirit të 
konsumit të benzinës për autoveturat, relacioni i Komisionit të 
Kontrollit të Shtetit për këtë problem. 

04.14.1987 6 

331 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi ndërtimin e Fabrikës së 
re të Prodhimit të Lëndës së Sharruar në Kombinatin e Drurit 
në Elbasan dhe relacioni i Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave për këtë problem. 

07.29.1987 - 
08.06.1988 

10 

332 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në numrin e 
punonjësve në Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, rritjen 
e kualifikimit të punonjësve që janë në marrëdhënie pune, 
relacionet e Komitetit të Punës dhe Pagave. 

03.04.1987 - 
07.25.1987 

33 

333 Vendime të Këshillit të Ministrave për shfrytëzimin e plotë të 
pyjeve të dëmtuar në rrethin e Pukës dhe uljen e gjendjes së 
lëndës së drurit në pyje, dhënie shtesë damke për dru zjarri 
mbi planin e vitit 1987, relacionet e Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave për këtë problem. 

07.25.1987 - 
12.31.1987 

23 

334 Vendim i Këshillit të Ministrave për disa masa për 
përmirësimin e furnizimit të popullit me mobilje, relacioni i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.22.1987 - 
02.13.1987 

12 

335 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshime në planin e 
importit të vitit 1987, për Ministrinë e Industrisë dhe të 
Minierave, relacionet përkatëse. 

03.12.1987 - 
10.31.1987 

17 

336 Vendime dhe letër e Këshillit të Ministrave për krijimin e 
Ndërmarrjes së Pasurimit të Kromit në Bulqizë, të 
Ndërmarrjes së Ndërtimit të Minierave të Kromit në Bulqizë, 
miratimi i shtabit për drejtimin e aksionit për intensifikiminn e 
punës në industrinë e kromit, disa masa të mëtejshme për 
mbështetjen e industrisë së kromit, relacioni i Ministrisë së 
Industrisë dhe të Minierave, Komitetit të Punës e Pagave për 
këtë problem. 

03.26.1987 - 
09.30.1987 

56 
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337 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshimin në fondin 
e valutës tregtare të caktuar për Uzinën e Nikel-Kobaltit, 
futjen në shfrytëzim të trupave të mineralit të bakrit në 
vendburimin e Gurth-Spaçit Nr.1 në rrehin e Mirditës, 
relacionet e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave për këtë 
problem. 

03.04.1987 - 
10.09.1987 

18 

338 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi planin e prodhimit të arit 
e të argjendit për vitin 1987, relacioni i Ministrisë së Industrisë 
dhe të Minierave, Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

08.24.1987 - 
10.17.1987 

16 

339 Vendime të Këshillit të Ministrave për krijimin e Ndërmarrjes 
së Prodhimit të Lëngjeve Larës për Puset e Naftës e të Gazit, 
sigurimin me roje ushtarake të pusit të gazit në zonën e 
Povelçës në rrethin e Fierit, mbi kompetencat për miratimin e 
shpimeve në strukturat e reja gjeologjike, relacioni i Ministrisë 
së Energjetikës, Komisionit të Planit të Shtetit për këtë 
problem. 

07.07.1987 - 
11.10.1987 

29 

340 Vendime të Këshillit të Ministrave për uljen e planit të 
nxjerrjes e të shpërndarjes së qymyrit për vitin 1987, relacionet 
e Ministrisë së Energjetikës për këtë problem. 

09.28.1987 - 
11.20.1987 

21 

341 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi disa masa urgjente për 
uljen e përdorimit të energjisë elektrike gjatë muajve tetor, 
nëntor, dhjetor të vitit 1987, relacioni i Komisionit të Planit të 
Shtetit për këtë problem. 

10.01.1987 - 
11.27.1987 

30 

342 Vendim  Këshillit të Ministrave për caktimin e kufirit të 
konsumit të benzinës për autovetura, relacioni i Ministrisë së 
Energjetikës për këtë problem. 

09.09.1987 - 
09.28.1987 

7 

343 Vendime të Këshillit të Ministrave për kalimin e Uzinës 
"Partizani" në sistemin dhe vartësinë e Drejtorisë së 
Përgjithshme të Industrisë Mekanike, ndryshime në planin e 
vitit 1987, dhënie argjendi për prodhimin e kontakteve 
elektrike, uljen e prodhimit industrial për Ministrinë e 
Transporteve dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike për këtë problem. 

05.25.1987 - 
12.30.1987 

33 
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344 Vendime të Këshillit të Ministrave për fillimin dhe miratimin 
e projektidesë e të preventivit paraprak të Fabrikës së Filaturës 
në Berat, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për këtë 
problem. 

03.12.1987 - 
07.01.1987 

86 

345 Vendime të Këshillit të Ministrave për përgatitjen e 
punëtorëve të rinj për nevojat e Kombinatit të Tekstileve në 
Tiranë, shtesë në fondin e pagave dhe relacionet e Ministrisë 
së Industrisë së Lehtë për këtë problem. 

06.26.1987 - 
11.20.1987 

24 

346 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi blerjen në import të disa 
makinerive e pajisjeve për prodhimin e artikujve të imët në 
NPA-1 të Tiranës, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë 
për këtë problem. 

05.08.1987 - 
06.01.1987 

12 

347 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e shesheve të 
ndërtimit në Plazhin e Ujit të Ftohtë Vlorë, mbi vijën kufizuese 
të ndërtimit të qytetit të Delvinës dhe relacionet e Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit VLorë e Sarandë për 
këtë problem. 

04.13.1987 - 
07.10.1987 

18 

348 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi sistemimin e familjeve 
të specialistëve të ndërtimit të hidrocentraleve, zhvendosjen e 
familjeve të disa fshatrave që rrëshqasin në rrethin e Skraparit, 
mbi zbritjen nga plani të objekteve pa projektpreventiv e 
shesh të lirë ndërtimi, shtesë plani në ndërtimin e 
apartamenteve, mënjanimin e mbishpenzimit të fondit të 
pagave, relacionet e Ministrisë së Ndërtimit dhe Komisionit të 
Planit të Shtetit për këtë problem. 

01.30.1987 - 
12.28.1987 

69 

349 Vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e frytshmërisë së 
transportit të mallrave me hekurudhë dhe për kursimin e 
karburantëve, relacioni i Ministrisë së Industrisë së Lehtë për 
këtë problem. 

10.03.1987 - 
10.08.1987 

8 

350 Vendime të Këshillit të Ministrave për krijimin e Ndërmarrjes 
së Riparim-Shërbimeve në qytetin e Bulqizës, futjen në 
përdorim të gazit të lëngët për gatim e ngrohje, relacionet e 
Komitetit të Punës e Pagave, Ministrisë së Ekonomisë 
Komunale për këtë problem. 

09.26.1987 - 
10.28.1987 

27 
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351 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi ndërtimin e projektidesë 
dhe të preventivit paraprak të veprës "Ujësjellësi Bogovë-
Berat", relacioni i Ministrisë së ekonomisë Komunale për këtë 
problem. 

05.06.1987 - 
06.01.1987 

16 

352 Vendime të Këshillit të Ministrave për rritjen e vleftës së plotë 
të veprës "Ujëmbledhësi i qytetit të Kukësit", ndërtimin e 
terreneve sportive pranë Kompleksit të Pishinave në Tiranë, 
relacionet e Ministrisë së Ekonomisë Komunale. 

09.01.1987 - 
10.16.1987 

23 

353 Vendime të Këshillit të Ministrave, mbi pjesëmarrjen e vendit 
tonë në ekspozita e në panaire filatelike ndërkombëtare, 
relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Postave e 
Telekomunikacioneve për këtë problem. 

01.23.1987 - 
07.31.1987 

27 

354 Vendime të Këshillit të Ministrave për organizimin e PTT-së 
dhe përmirësimin e shërbimeve, caktimin e ditës së krijimit të 
Administratës Shtetërore Shqiptare të Postë-Telegraf-
Telefonave, ndryshim në planin e importit për vitin 1987, 
relacionet e Drejtorisë së Përgjithshme të Postave e 
Telekomunikacioneve për këtë problem. 

04.20.1987 - 
12.09.1987 

27 

355 Vendime të Këshillit të Ministrave për fuqizimin e studimeve 
gjeologo-inxhinierike, mbi krijimin e Ndërmarrjes Bujqësore të 
Bulqizës në rrethin e Dibrës, relacionet e Ministrisë së 
Bujqësisë, Komitetit të Punës e Pagave për këtë problem. 

05.19.1987 - 
09.30.1987 

17 

356 Vendim i Këshillit të Ministrave për përmirësimin e furnizimit 
të popullit me qumësht, mish, vezë, perime, patate, fasule, 
yndyrna dhe peshk. 

04.30.1987 - 
05.02.1987 

10 

357 Vendime të Këshillit të Ministrave për importimin e farës së 
panxharsheqerit mbi planin për vitin 1987, kthimin me 
ngrohje të 3 hektarëve serra diellore me xham në Ndërmarrjen 
Bujqësore "17 Nëntori" Tiranë, shpërndarjen e 300 tonë farë 
tërshëre dhe relacionet përkatëse të Ministrisë së Bujqësisë. 

04.03.1987 - 
10.12.1987 

30 
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358 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndalimin e therjeve të 
gjedhëve e të bagëtive të imëta femra në rritje, kthimin e disa 
kooperativave bujqësore me drejtim blegtoral në rrethin e 
Korçës, zhvendosjen e stallave të Ndërmarrjes Bujqësore në 
Pogradec, kalimin e sektorit Gjonbabas të kooperativës së tipit 
të lartë të Bilishtit në vartësi të Stacionit të Bagëtive të Imëta në 
rrethin e Korçës, relacionet e Ministrisë së Bujqësisë dhe 
Komitetit të Punës e Pagave për këtë problem. 

01.27.1987 - 
10.06.1987 

48 

359 Vendime të Këshillit të Ministrave për përmirësimin e gjendjes 
dhe rritjen me ritme më të shpejta të prodhimit të ullirit, për 
çmimet e blerjes së perimeve për eksport, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësië për këtë problem. 

02.02.1987 - 
07.23.1987 

49 

360 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi avancimin e ndërtimit 
të disa veprave ujitëse në rrethin e Skraparit, krijimin e 
poligonit të qitjeve të Artilerisë në rajonin e Semanit, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.12.1987 - 
04.27.1987 

27 

361 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e arkës 
së tremujorit të parë për kooperativat bujqësore, për 
ndryshime në plan të Ministrisë së Bujqësisë, për shfrytëzimin 
e pyjeve, në plehrat kimike, për importin e disa makinerive 
për prodhimin  e tubave të PVC-së, shfrytëzimin me punëtorë 
të detyruar të masivit të dafinës në Bardhar të Kavajës, 
relacionet e Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

03.09.1987 - 
11.20.1987 

73 

362 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin në parim të 
projekteve të bashkëpunimit teknik me FAO-n dhe LAEA-n, 
miratim projektmarëveshje të bashkëpunimit ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës Demokratike Popullore Algjeriane, relacionet e 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

12.24.1986 - 
10.28.1987 

76 

363 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e bilanceve 
të ndërmarrjeve për vitin 1986 dhe për disa financime të tjera, 
disa ndryshime në buxhetin e shtetit të vitit 1987, relacionet e 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.13.1987 - 
11.14.1987 

22 
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364 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesë plani për import 
nga të ardhurat jotregtare, mbi shitjen e disa stolive prej ari e 
argjendi nëpërmjet dyqaneve të valutës si dhe eksportimin e 
nkë sasie argjendi për importin e amalgamës së argjendit për 
nevojat e mjekësisë, relacioni i Ministrisë së Financave për 
këtë problem. 

04.18.1987 - 
06.08.1987 

24 

365 Vendime të Këshillit të Ministrave për dhënie fondi në valutë 
të lirë për Komitetin Kombëtar të Veteranëve të Luftës së 
Popullit Shqiptar, Komisionin e Kontrollit të Shtetit, 
Ministrinë e Shëndetësisë, Aparatin e Këshillit të Ministrave, 
uljen e vleftave të plota të veprave kufi dhe të fondeve për 
investime kufi e nënkufi për vitin 1987, relacionet përkatëse. 

03.28.1987 - 
12.31.1987 

61 

366 Udhëzim dhe vendime të Këshillit të Ministrave për 
shpenzimet për telefonat në shtëpi, dhënien e një motoçiklete, 
për shpenzimet për pritje e përcjelljje dhe trajtimin ekonomik 
që u bëhet delegacioneve e specialistëve të huaj, relacionet e 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

04.04.1987 - 
12.02.1987 

51 

367 Vendime të Këshillit të Ministrave për zgjerimin në gjerësi e 
thellësi të këmbimeve valutore, përjashtimin nga kontrolli dhe 
tagri doganor, për sjelljen dhe dërgimin e sendeve si dhe për 
tagrin doganor, relacionet e Ministrisë së Financave për këtë 
problem. 

04.11.1987 - 
10.20.1987 

49 

368 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi gjuetinë detare të 
molusqeve, për kalimin në kohë mobilizimi e lufte të një pjese 
të mjeteve detare dhe të ofiçinave e pajisjeve të porteve detare 
nga ekonomia popullore në dizpozicion të ushtrisë, relacionet 
e Ministrisë së Industrisë Ushqimore për këtë problem. 

07.01.1987 - 
11.06.1987 

16 

369 Vendime të Këshillit të Minstrave mbi një shtesë të fuqisë 
punëtore e të fondit të pagave, për shpërblimin e punonjësve 
që rrisin derra, relacionet e Ministrisë së Industrisë Ushqimore 
për këtë problem. 

06.15.1987 - 
12.31.1987 

22 

370 Vendime të Këshillit të Minstrave për prodhimin e verës 
"Adriatik" nga përpunimi i bërsive të rrushit, ndryshime në 
planin e investimeve të vitit 1987 të Ministrisë së Industrisë 
Ushqimore, relacionet e kësaj ministrie për këtë problem. 

05.18.1987 - 
09.19.1987 

27 
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371 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e 
fuqisë punëtore dhe në fondin e pagave kallimin e 
veprimtarisë së tregtisë së qytetit të Bulqizës në Ndërmarrjen 
Tregtare të Peshkopisë, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme e Komitetit të Punës dhe Pagave për këtë problem. 

05.30.1987 - 
09.30.1987 

15 

372 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratim në parim të 
tekstit të projektkontrollit për shkëmbimet e turizmit ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Turqisë, relacioni i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

01.29.1987 12 

373 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi ndryshime në plan për 
Ministrinë e Tregtisë së Brendshme të furnizimit të enteve në 
planin e importit, shtesa në planin e druve të zjarrit për 
ndërmarrjet e furnizimit të punëtorëve, relacionet e Ministrisë 
së Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

01.29.1987 - 
09.15.1987 

34 

374 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit 
për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Republikës 
Federale Gjermane, relacionet e Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

09.21.1987 - 
09.30.1987 

29 

375 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi miratimin e protokollit 
për shkëmbimet e mallrave dhe pagesat me Hungarinë, 
Republikën Popullore Demokratike të Koresë, me Austrinë, 
Vietnamin, relacionet e Ministrisë së Punëve të Jashtme për 
këto probleme. 

12.26.1986 - 
06.08.1987 

64 

376 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e protokollit 
për shkëmbimet në fushën e turizmit me Republikën e 
Turqisë, miratim protokolli i mbledhjes së Komisionit të 
Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për rindërtimin, riparimin dhe 
mirëmbajtjen e shenjave të vijës kufitare, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

02.20.1987 - 
12.29.1987 

29 
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377 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
projektmarrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Algjeriane, Qeverisë së Republikës së Greqisë për 
krijimin e Komitetit të Përbashkët të Bashkëpunimit 
Ekonomik, Shkencor, Teknik dhe Kulturor. 

05.07.1987 - 
12.31.1987 

63 

378 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes tregtare me Qeverinë e Republikës 
Popullore të Beninit, për heqjen reciproke të vijave 
diplomatike me Austrinë, Turqinë, Republikën Arabe të 
Egjiptit, Qeverinë e Republikës Popullore të Bangladeshit, 
relacionet përkatëse të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme dhe 
Ministrisë së Punëve të Jashtme. 

12.18.1987 - 
12.31.1987 

82 

379 Vendimet e Këshillit të Ministrave, për miratimin në parim të 
teksteve të projektprotokolleve për shkëmbimin e mallrave 
dhe pagesat për shkëmbimin e mallrave ndërmjet Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe qeverive të shteteve të 
zonës së Rublit Kliring, Kinës e Jugosllavisë dhe Qeverisë së 
Republikës së Maltës për vitin 1988, relacionet e Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

09.28.1987 - 
12.29.1987 

115 

380 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
dokumenteve tregtare me Bullgarinë, Kinën e Turqinë, 
miratimin e tekstit të projektkontrollit tregtar me Turqinë, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

01.17.1987 - 
12.29.1987 

46 

381 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin në parim të 
programit të veprimtarisë së shkëmbimeve kulturore, 
shkencore dhe teknike, ndërmjet Qeverisë së Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës 
Italiane, Republikës së Turqisë për vitin 1987-1989, relacionet e 
Ministrisë së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

07.24.1987 - 
11.23.1987 

34 

382 Vendime të Këshillit të Ministrave për hapjen e Ambasadës së 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë në Republikën 
Federale Gjermane, krijimin e Zyrës Tregtare në Bari të Italisë, 
relacioni i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

11.02.1987 - 
12.02.1987 

22 
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383 Vendime të Këshillit të Ministrave për një ndryshim në planin 
e eksportit për vitin 1987, importimin e dy autoveturave 
"Benz", relacioni i Ministrisë së Industrisë Ushqimore, 
Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për këtë problem. 

06.03.1987 - 
11.03.1987 

25 

384 Vendime të Këshillit të Ministrave për pjesëmarrjen e vendit 
tonë në panairet ndërkombëtare të vitit 1987 dhe 1988 për 
përgatitjen e ekspozitave dhe panaireve në panairet 
ndërkombëtare, relacionet e Ministrisë së Tregtisë së Jashtme 
për këtë problem. 

01.23.1987 - 
11.09.1987 

37 

385 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi riorganizimin e Dhomës 
së Tregtisë të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

1987 72 

386 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi shtesë dhe ndryshime 
në planin e investimeve, prekjen e gjendjes në bilancin e 
valutës për Ministrinë e Punëve të Jashtme, relacionet 
përkatëse. 

12.17.1986 - 
12.21.1987 

29 

387 Vendime të Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
planin e pranimeve të reja në shkollat e larta me shkëputje nga 
puna për vitin 1987. 

07.11.1987 - 
09.21.1987 

49 

388 Vendime të Këshillit të Ministrave për bursat e nxënësve dhe 
të sudentëve, relacioni i Ministrisë së Arsimit për këtë 
problem. 

06.03.1987 - 
08.24.1987 

20 

389 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi pjesëmarrjen e Institutit 
të Lartë Bujqësor në IUFRO (Bashkimi Ndërkombëtar i 
Organizatave Kërkimore Shkencore Pyjore) relacion i 
Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës për këtë problem. 

11.20.1986 - 
03.10.1987 

9 

390 Vendim i Këshilit të Ministrave për përmirësimin e kushteve 
të banimit në Qytetin Studenti, shtesë plani në furnizimin me 
dru zjarri për ngrohjen e objekteve shkollore dhe të çerdheve 
për periudhën e dimrit, ndërtimin e mencës në Shtëpinë e 
Pushimit të Pionerëve të Enverit "Qemal Stafa" në Durrës. 

02.10.1987 - 
10.28.1987 

42 
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391 Vendime të Këshillit të Ministrave për administrimin e 
kërkesës për banesë, ndryshim në përbërjen e Komisionit të 
Lartë të Atestimit, shtesa në numrin e punonjësve në organikë 
dhe në fondin e pagave, relacionet e Komitetit të Punës dhe 
Pagave, Komisionit të Lartë të Atestimit, Ministrisë së Arsimit 
dhe të Kulturës për këtë problem. 

05.22.1987 - 
10.09.1987 

29 

392 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë në planin e 
numrit të punonjësve për vitin 1987, ndryshim në strukturën 
organizative të Aparatit të Akademisë së Shkencave, relacioni 
i Komitetit të Punës dhe Pagave, Komitetit të Kulturës dhe 
Arteve për këtë problem. 

03.05.1987 - 
10.05.1987 

21 

393 Vendim i Këshillit të Ministrave për studime universitare e 
pasuniversitare dhe për kualifikime e marrje përvoje jashtë 
shtetit për vitin 1988, relacioni i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës për këtë problem. 

05.21.1987 - 
07.04.1987 

53 

394 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin në parim të 
projektmarrëveshjes tip, të projektprogrameve për 
shkëmbimet kulturore, shkencore e teknike ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Qeverisë së 
Spanjës, Belgjikës, Hollandës, Norvegjisë, Meksikës, Zvicrës, 
RPD të Koresë, Greqisë, Francës, relacionet përkatëse të 
Ministrisë së Punëve të Jashtme, Komitetit të Shkencës e 
Teknikës. 

01.29.1987 - 
12.08.1987 

115 

395 Vendime të Këshillit të Ministrave për shpenzimet për pritje, 
përcjellje dhe trajtimin ekonomik që u bëhet delegacioneve 
dhe specialistëve të huaj, për trajtimin ushqimor të ekipeve 
sportive të huaja që do të marrin pjesë në Kampionatin e 17-të 
Ballkanik të Peshëngritjes, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të RTV e Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSSH për këtë problem. 

05.23.1987 - 
11.03.1987 

12 

396 Vendime të Këshillit të Ministrave për trajtimin e 
pjesëmarrjeve të grupeve artistike amatore në Koncertin e 75-
Vjetorit të Pavarsisë, relacionet e Komitetit të Kulturës dhe 
Arteve për këtë problem. 

10.20.1987 - 
12.28.1987 

20 
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397 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi meremetimin e Pallatit 
të Sportit në rrethin e Vlorës, realizimin e monumenteve të 
shokut Enver Hoxha, relacioni i Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit të Vlorës, Komitetit të Kulturës 
dhe të Arteve për këtë problem. 

06.27.1987 - 
12.31.1987 

22 

398 Vendim i Këshillit të Ministrave për shpejtimin e gërmimeve 
arkeologjike në qytetin e Durrësit, relacioni i Akademisë së 
Shkencave për këtë problem. 

07.21.1987 - 
10.03.1987 

10 

399 Vendime të Këshillit të Ministrave për blerjen e një automjeti 
transporti udhëtarësh, rregullat e përdorimit të autoveturave, 
të mikrobuzëve dhe të motoçikletave, relacioni i Drejtorisë së 
Përgjithshme të RTV dhe Komitetit të Këshillit të Pëgjithshëm 
të BFSSH për këtë problem. 

06.08.1987 - 
09.28.1987 

16 

400 Vendime të Këshillit të Ministrave për disa ndryshime në 
planin e importit, shtesë në planin e valutës jotregtare, shtesë 
në planin e investimeve të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe 
Artistëve, relacionet e Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSSH, Lidhjes së Shkrimtarëve e Artistëve, Komitetit të 
Kulturës dhe të Arteve, Drejtorisë së Përgjithshme të 
Radiotelevizionit për këtë problem. 

04.18.1987 - 
12.28.1987 

54 

401 Vendime të Këshillit të Ministrave për një shtesë në numrin e 
punonjësve dhe në fondin e pagave, ndryshim në strukturën 
organizative dhe në numrin e punonjësve në organikë të 
Aparatit të Ministrisë së Shëndetësisë, relacionet e Komitetit të 
Punës dhe Pagave për këtë problem. 

09.09.1987 - 
10.09.1987 

16 

402 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin në parim të 
projektprogramit të bashkëpunimit afatmesëm ndërmjet 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe Byrosë 
Rajonale të OBSH për Evropën, relacioni i Ministrisë së 
Shëndetësisë për këtë problem. 

07.30.1987 - 
08.05.1987 

43 

403 Vendim i Këshillit të Ministrave për miratimin e marrëveshjes 
ndërmjet Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Greke për 
bashkpunimin në fushën e shëndetësisë, relacioni i Ministrisë 
së Punëve të Jashtme për këtë problem. 

11.24.1987 - 
12.08.1987 

12 
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404 Vendim i Këshillit të Ministrave për rritjen e vleftës së plotë të 
objektit, shtesë 300 shtretër në Spitalin Pediatrik në Tiranë, 
relacioni i Ministrisë së Shëndetësisë për këtë problem. 

09.17.1987 - 
09.30.1987 

8 

405 Vendime të Këshillit të Ministrave për shtesë fondi në planin e 
importit, në planin e investimeve, shtesë fondi në valutë për 
vitin 1987 për Ministrinë e Shëndetësisë për këtë problem. 

04.21.1987 - 
08.18.1987 

36 

406 Vendim i Këshillit të Ministrave për krijimin e Degës së 
Tregtisë së Jashtme dhe organizimin e punës në Stacionin 
Hekurudhor Kufitar të Bajzës, relacioni i Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

02.27.1987 - 
03.13.1987 

11 

407 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
marrëveshjes për transportin dhe lundrimin detar ndërmjet 
Qeverisë së Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, 
Qeverisë së Turqisë dhe Këshillit Federal Zviceran për 
transportet ajrore civile, relacioni i Ministrisë së Punëve të 
Jashtme për këtë problem. 

05.20.1987 - 
07.23.1987 

24 

408 Vendime të Këshillit të Ministrave për rritjen e prodhimit të 
autobusëve, shtimin e planit të autogomave, përmirësimin e 
shërbimit të udhëtarëve, blerjen e disa autoveturave, 
normativat e përdorimit, shkurtimin e karburanteve, disa 
masa për përmirësimin e punës në transport, relacionet e 
Ministrisë së Transporteve për këtë problem. 

04.02.1987 - 
12.31.1987 

82 

409 Vendime të Këshillit të Ministrave mbi futjen faza-faza në 
shfrytëzim të Kalatës brenda Skolierës Lindore në Portin 
Detar "Enver Hoxha" në Durrës, për përmirësimin e punës në 
transportin e brendshëm detar e ujor, relacionet e Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

07.02.1987 - 
12.21.1987 

54 

410 Vendim i Këshillit të Ministrave për kalim fondi nga zëri pjesë 
ndërrimi për automjete, relacioni i Ministrisë së Transporteve 
për këtë problem. 

05.16.1987 - 
05.21.1987 

7 

411 Vendim i Këshillit të Ministrave për sjelljen dhe dërgimin e 
sendeve si dhe për tagrin doganor, relacioni i Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

12.28.1987 - 
12.29.1987 

6 
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412 Vendime të Këshillit të Ministrave për ndryshim në planin e 
importit, shtesë në planin e shpenzimeve në valutë jotregtare, 
prekjen e bilancit të valutës, relacionet e Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

04.08.1987 - 
12.11.1987 

40 

413 Vendime të Këshillit të Ministrave për asfaltimin e rrugës 
Vorë-Durrës, prodhimin e asfaltbetonit për rrethin e Tiranës e 
të Krujës në Kompleksin e Tapizës, asfaltimi i rrugës Ura e 
Hoxharës-Povelçë-Pusi i Naftës si dhe relacionet e Ministrisë 
së Transporteve për këtë problem. 

03.12.1987 - 
08.18.1987 

29 

414 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi shpërndarjen e 
specialistëve që kanë kryer studimet universitare jashtë shtetit, 
shënimi i Drejtorisë së Kuadrit për këtë problem. 

09.30.1987 - 
10.16.1987 

7 

415 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje 
kuadri, përmbledh ministritë dhe institucionet qendrore, 
relacionet përkatëse. 

01.05.1987 - 
05.16.1987 

204 

415/1 Vendime të Këshillit të Ministrave për emërim e lëvizje 
kuadri, përmbledh ministritë dhe institucionet qendrore, 
relacionet përkatëse. 

03.12.1987 - 
12.12.1987 

210 

416 Vendime të Këshillit të Ministrave për miratimin e 
kolegjiumeve të Drejtorisë së Përgjithshme të PTT-së, 
Ministrisë së Mbrojtjes Popullore, Komisionit të Planit të 
Shtetit, Ministrisë së Ekonomisë Komunale, Ministrisë së 
Industrisë Ushqimore, Ministrisë së Energjetikës, Ministrisë së 
Industrisë së Lehtë, Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, Komisionit të Kontrollit të Shtetit, Ministrisë së 
Industrisë dhe Minierave, relacionet përkatëse. 

02.13.1987 - 
11.09.1987 

90 

417 Vendime të Këshillit të Ministrave për rritje e dhënie pensioni 
për merita të veçanta, relacionet e komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve Shkodër e Dibër për këtë 
problem. 

01.28.1987 - 
06.08.1987 

37 

418 Vendim i Këshillit të Ministrave, mbi emërtimin e anijes 500-
tonëshe të Flotës Tregtare në Durrës, relacioni i Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Durrësit për këtë 
problem. 

05.07.1987 - 
06.01.1987 

6 
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419 Vendim i Këshillit të Ministrave, për caktimin e detyrave 
(kompetencave) të këshillave popullore të fshatrave, fshatrave 
të bashkuara, të lagjeve të qyteteve dhe të lagjeve të qytetit të 
Tiranës, relacioni i Prokurorisë së Përgjithshme për këtë 
problem. 

09.01.1987 - 
09.11.1987 

10 

420 Vendim i Këshillit të Ministrave mbi përgatitjen e hetuesve të 
rinj dhe për dhënie diete, relacioni i Hetuesisë së Përgjithshme 
për këtë problem. 

04.22.1987 - 
07.03.1987 

11 

4 Udhëzime.   

421 Udhëzim i Këshillit të Ministrave për ndarjen e punëve në 
kategori për efekt pensioni, relacioni i Ministrisë së Bujqësisë 
për këtë problem. 

10.22.1987 - 
12.02.1987 

15 

5 Letra.   

422 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për evidencimin më të plotë të mbetjeve 
teknologjike. 

07.27.1987 - 
08.15.1987 

24 

423 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për planifikimin, përdorimin dhe 
miradministrimin e ambalazheve. 

03.19.1987 10 

424 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të rretheve 
për kursimin e shpenzimeve joprodhuese e administrative për 
forcimin e disiplinës shtetërore në ruajtjen e objekteve. 

08.19.1987 - 
10.12.1987 

17 

425 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve, për disa masa për përmirësimin e 
mëtejshëm të furnizimit të popullit, njoftimi i Ministrisë së 
Tregtisë së Brendshme për këtë problem. 

08.28.1987 35 

426 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, për disa masa që duhen marrë për 
gatishmërinë e impianteve zjarrfikëse. 

09.04.1987 - 
09.10.1987 

7 
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427 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore, për disa përmirësime në shqyrtimin e 
veprave dhe të teknikave të reja. 

04.06.1987 2 

428 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për aksionin kombëtar për forcimin e 
regjimit të kursimit, për kërkesat që do të bëhen në fushën e 
punës dhe të pagave. 

02.09.1987 - 
04.06.1987 

15 

429 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzkutive të këshillave 
popullore të rretheve për pajisjen e autoveturave e të 
mikrobusëve me fletudhëtimi, njoftimi i Ministrisë së Punëve 
të Brendshme për këtë problem. 

02.11.1987 - 
03.04.1987 

6 

430 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Bujqësisë, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, për 
heqjen e bagëtive që mbajnë disa familje në qytete e qendra të 
banuara industriale, heqjen e bagëtive të imëta nga oborret 
kooperativiste. 

06.06.1987 - 
06.18.1987 

6 

431 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive e 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, për disa shkelje të afateve të shqyrtimit 
të kërkesave e të ankesave, të vërejtjeve e të propozimeve të 
shtetasve. 

04.06.1987 4 

6 Diskutime, bisedime e mbledhje të ndryshme.   

432 Diskutim i shokut Adil Çarçani mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me shokët e Aparatit të Këshillit të Ministrave për 
metodën e punës dhe strukturën tip të këtij aparati, datë 
05.01.1987. 

01.05.1987 10 

433 Diskutim i shokut Adil Çarçani, mbajtur në datën 20.01.1987 
në mbledhjen e organizuar me sekretarët e parë dhe kryetarët 
e komiteteve ekzekutive të rretheve të veritut për kromin. 

01.20.1987 21 
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434 Diskutim i shokut Adil Çarçani mbajtur në mbledhjen e 
organizuar më datën 09.02.1987 me disa kryetarë e 
nënkryetarë të komiteteve ekzekutive të rretheve për 
tejkalimin e konsumit të drithit dhe disa ndryshime në 
bilancin e tij. 

02.09.1987 8 

435 Fjala e shokut Adil Çarçani, mbajtur më 31.03.1987 në aktivin 
e organizuar në Gramsh me disa shkokë ministra, 
zëvendësministra, krytarë dhe zëvendëskryetarë të 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve për 
aksionin e ndërtimit të Kompleksit Hidroenergjetik të Banjës. 

03.31.1987 13 

436 Fjala e shokut Adil Çarçani e mbajtur më 01.04.1987 në 
takimin me kuadro të rrethit të Gramshit si dhe me 
veprimtarë të dalluar veteranë, të rinj e të reja të qytetit të 
Gramshit. 

03.31.1987 - 
04.01.1987 

47 

437 Diskutim i shokut Adil Çarçani mbajtur më 06.05.1987 në 
mbledhjen e organizuar me disa kryetarë të kooperativave 
bujqësore dhe drejtorë të ndërmarrjeve bujqësore të rrethit të 
Tiranës për problemin e prodhimit të qumështit. 

05.06.1987 13 

438 Fjala e shokut Adil Çarçani mbajtur më 08.08.1987 me rastin e 
festës së 40-vjetorit të Stabilimentit të Sharrave në Bishnicë të 
rrethit të Pogradecit. 

08.08.1987 13 

439 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave shokut Adil 
Çarçani, mbajtur në mbledhjen e organizuar në datën 
20.10.1987, për problemet e bakrit me disa shokë të 
ndërmarrjeve gjeologjike dhe të Ministrisë së Industrisë dhe të 
Minierave. 

10.20.1987 8 

440 Diskutime të Kryetarit të Këshillit të Ministrave, shokut Adil 
Çarçani, mbajtur më 07.11.1987 dhe 23.11.1987 për probleme të 
eksport-importit. 

11.07.1987 - 
11.23.1987 

20 

441 Bisedime të shokut Adil Çarçani, Presidentit të Federatës së 
Përgjithshme të Egjiptit, Saad Mohamed Ahmed më 
10.04.1987 Kryetarit të Asamblesë së Madhe Kombëtare të 
Turqisë, Nexhmedin Karaduman, më 17.03.1987 si dhe 
ministrit të Jashtëm të Vietnamit, Nguyen Ko Zhaç. 

04.10.1987 - 
12.24.1987 

39 
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442 Diskutim i Kryetarit të Këshillit të Ministrave, Adil Çarani, 
mbajtur në mbledhjen e organizuar më datë 09.10.1987, për 
punën e bërë nga Drejtoria e Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore dhe detyrat që i dalin asaj për të 
ardhmen. 

11.09.1987 - 
11.10.1987 

20 

443 Fjala dhe diskutime të shokut Adil Çarçani më datë 3 dhe 4 
dhjetor 1987, në rrethin e Beratit, me Byronë e Partisë të 
Rrethit, me kuadrot kryesorë të rrethit, në mbledhjen e 
organizuar me punonjësit e Kombinatit të Tekstileve në 
takimin me kooperativistët e Poshnjes të rrethit të Beratit. 

12.03.1987 - 
12.04.1987 

107 

444 Diskutim i shokut Adil Çarçani, mbajtur në analizën vjetore të 
Komisionit të Kontrollit të Shtetit më 19.12.1987. 

12.19.1987 14 

445 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
Shtabit Qendror të aksionit për sigurimin e ujit të pijshëm, 
datë 14.9.1987 si dhe sigurimi i ujit në të gjithë fshatrat, 
qendrat e banuara dhe qytetet e vendit në datën 07.03.1987, 
06.05 dhe 22.06.1987. 

03.07.1987 - 
09.14.1987 

36 

446 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar për industrinë mekanike datë 10.04.1987 si dhe 
diskutim mbajtur në mbledhjen organizuar për MCR në datën 
04.01.1987. 

01.04.1987 - 
04.10.1987 

13 

447 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me shtabin e prodhimeve të imta, datë 07.05.1987. 

05.07.1987 9 

448 Fjala e shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar, datë 16.06.1987 për zbërthimin e vendimit të 
Këshillit të Ministrave dhe vendimit të Byrosë Politike datë 
04.06.1987 për industrinë e kromit. 

06.16.1987 26 

449 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar në datën 27.07.1987, për problemin e blerjes së 
makinerive e të linjave të përdorura gjatë këtij pesëvjeçari. 

07.27.1987 13 

450 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me disa kryetarë dhe zëvendëskryetarë të 
komiteteve ekzekutive të rretheve si dhe me disa drejtorë 
institutesh, datë 07.08.1987 për disa probleme të ditës në 
bujqësi. 

08.07.1987 11 
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451 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar në datën 08.08.1987 për ndërmarrjet me 
mbishpenzim të përsëritur të fondit të pagave. 

08.08.1987 8 

452 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me disa shokë ministra dhe zëvendësministra për 
bilancin e eksport-importit të dhjetëditorit të parë të muajit 
gusht, më 11.08.1987. 

08.11.1987 12 

453 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi më 03.09.1987 me shokët 
ministra për mbledhjen e ardhshme të përbashkët të Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe Këshillit të 
Ministrave për realizimin e detyrave që caktoi Pleniumi i 4-t i 
Komitetit Qendror të Partisë. 

09.03.1987 8 

454 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar në datën 02.11.1987, për energjinë elektrike. 

11.02.1987 15 

455 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar në datën 04.11.1987 për organikat e dikastereve 
dhe të instituteve të tyre studimore-shkencore. 

11.04.1987 10 

456 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi mbajtur në mbledhjen e 
organizuar datë 09.01.1987 për shtabin e ujit të pijshëm. 

11.09.1987 9 

457 Diskutim i shokut Besnik Bekteshi, datë 16.11.1986 për 
zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave për ndërtimin e 
hekurudhave me traversa betonarme. 

11.16.1987 8 

458 Diskutim i shokut Manush Myftiu, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me Komisionin Qeveritar për aksionin e ullirit, 
datë 26.01.1987. 

01.26.1987 12 

459 Diskutim i shokut Manush Myftiu, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me Komisionin Qeveritar për aksionin e ujit të 
pijshëm datë 28.01.1987. 

01.28.1987 4 

460 Diskutim i shokut Vangjel Çërava, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar në datën 24.08.1987, për masat që duhen marrë për 
përgatitjen e Kongresit të 6-të të Kooperativave Bujqësore. 

08.24.1987 26 
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461 Diskutim i shokut Vangjel Çërava, mbajtur në mbledhjen e 
organizuar me kryetarë të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve dhe disa kuadro të ministrive, për disa 
probleme të bilancit të drithërave, furnizimit të popullit dhe 
kujdesit për blegtorinë, datë 07.11.1987. 

11.07.1987 34 

462 Diskutim i shokut Hekuran Isai, mbajtur në 13.10.1987 në 
përfundim të stërvitjes "Rozafa-87", në Shkodër. 

10.13.1987 9 

463 Bisedim i shokut Adil Çarçani, më datën 23.10.1987 që bëri me 
ministrin Federal të Punëve të Jashtme dhe 
zëvendëskancelarin e Republikës Federale Gjermane, dr. Hans 
Ditrih Gensher. 

10.23.1987 11 

464 Bisedim i zhvilluar në pritjen që i bëri në datën 15.11.1987, 
Kryetari i Këshillit të Ministrave, Adil Çarçani, Kryeministrit 
të Bavarisë, Franc Jozef Shtraus. 

11.15.1987 18 

465 Bisedim i datës 18.11.1987, i shokut Adil Çarçani që i bëri 
ministrit të Jashtëm Karolos Papulias dhe anëtarëve të tjerë të 
Qeverisë Greke. 

11.18.1987 15 

466 Bisedim i zhvilluar në datën 06.10.1987 në pritjen që shoku 
Manush Myftiu i bëri delegacionit të Radiotelevizionit Grek të 
kryesuar nga drejtori i përgjithshëm Nikollaos Sifunaqis. 

10.06.1987 11 

467 Bisedim i zhvilluar në 14.10.1987, në pritjen që i bëri shoku 
Manush Myftiu, delegacionit të Agjencisë Vietnameze të 
Lajmeve (VNA), të kryesuar nga drejtori i përgjithshëm i saj 
Vao Tung. 

10.14.1987 13 

7 Sektori i Përgjithshëm.   

468 Vendim i Kuvendit Popullor për emërimin e Këshillit të 
Ministrave të RPS të Shqipërisë si dhe dorëheqja e Qeverisë. 
Tezat e raportit të Këshillit të Ministrave që do të mbahet në 
Kuvendin Popullor për zgjedhjen e Qeverisë dhe për 
programin e saj në të ardhmen. 

02.27.1987 - 
12.18.1987 

35 

469 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, për 
problemet e ngritura në komisionet e përhershme të Kuvendit 
Popullor. 

05.25.1987 - 
07.23.1987 

27 
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470 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullore, mbi 
problemet që do të mbahen në Sesionin e I-rë të Legjislaturës 
së 11 të Kuvendit Popullor të rretheve gjatë analizave për 
planin e buxhetin si dhe problemet e ngritura në Sesionin e I-
rë të Legjislaturës së 11-të Kuvendit Popullor. 

02.17.1987 - 
05.09.1987 

47 

471 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
problemet e ngritura në analizat e këshillave popullorë të 
rretheve për planin dhe buxhetin si dhe problemet e ngritura 
në Komisionin e Planit të Shtetit dhe të buxhetit për realizimin 
e normave të punës dhe efektivitetin e përdorimit të fondit të 
pagave. 

04.09.1987 - 
11.11.1987 

44 

472 Korrepondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor për 
masat që do të merren në zbatim të detyrave të shtruara në 
mbledhjen e Komisionit të Përhershëm të Punëve të Jashtme të 
Kuvendit Popullor. 

07.17.1987 - 
12.29.1987 

14 

473 Korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
Komitetin Qendror të Partisë për tematikën e mbledhjeve të 
Këshillit të Ministrave dhe Kryesia e tij për periudhën shtator-
dhjetor 1987, probleme që mund të shqyrtohen nga forumet 
gjatë vitit 1988, çështjet që mund të shqyrtohen në Kuvendin 
Popullor e në Presidiumin e tij, në forumet udhëheqëse të 
Partisë. 

07.06.1987 - 
12.22.1987 

48 

474 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të rretheve, 
për shtypjen e ftesave të konferencave e të veprimtarive të 
tjera. 

02.14.1987 - 
02.24.1987 

11 

475 Diskutim dhe fjala e shokut Ramiz Alia mbajtur në mbledhjen 
e Presidiumit të Kuvendit Popullor "Asgjë të mos kursejmë 
për sigurimin teknik dhe mbrojtjen në punë të njerëzve", për 
forcimin e mëtejshëm të kontrollit shtetëror në fushën e 
ruajtjes dhe administrimit të pronës socialiste. 

05.27.1987 - 
10.31.1987 

19 
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476 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve, korrespondencë me 
Drejtorinë e Pritjes, për funksionimin e shtëpive të pritjes, 
zgjatje afati qëndrimi jashtë shtetit si dhe kategorizimi i 
proceseve të vendeve të punës, relacionet përkatëse. 

02.28.1987 - 
11.11.1987 

16 

477 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Pritjes, Ministrinë e Punëve të Jashtme për trajtimin ekonomik 
të delegacionit algjerian, të Republikës Federale Gjermane, të 
Republikës Socialiste të Vietnamit. 

08.31.1987 - 
12.22.1987 

16 

478 Korrespondenca me Drejtorinë e Pritjes për kalim fondesh në 
valutë, për shpenzime efektive për dhurata, shpenzime për 
pikat e gjuetisë, likuidim shpenzimesh për jashtë shtetit. 

01.10.1987 - 
10.25.1987 

29 

479 Njoftime të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive mbi 
problemet dhe çështjet e veçanta që dolën nga takimi dhe 
bisedat e shokut Ramiz Alia me punonjësit e rrethit të 
Durrësit. 

06.13.1987 30 

480 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve, Komitetit të Partisë të 
Rrethit Sarandë, për problemet që iu ngritën shokut Adil 
Çarçani gjatë takimeve me kuadrot e punonjësit e rrethit të 
Sarandës. 

07.07.1987 7 

481 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve 
Mirditë, Përmet mbi masat e marra nga pasojat e shkaktuara 
nga tërmeti i datës 07.01.1987 në rrethin e Përmetit dhe reshjet 
e rëna në janar 1987. 

01.10.1987 - 
09.04.1987 

11 

482 Vendim i Presidiumit të Kuvendit Popullor dërguar Komitetit 
të Punës dhe Pagave mbi miratimin e strukturave 
organizative dhe organike të Gjykatës së Lartë, Prokurorisë së 
Përgjithshme, Hetuesisë së Përgjithshme si dhe të 
kolegjiumeve të tij, detyrat e Komitetit të Punës dhe Pagave të 
dala nga fjala e shokut Ramiz Alia në Plenumin e 3-të të 
Komitetit Qendror të Partisë si dhe relacioni i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme për këtë problem të stimulimit të 
punëtorëve në Kombinatin e Tekstileve "Stalin". 

04.04.1987 - 
11.11.1987 

13 
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483 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve të tjera qendrore, komiteteve ekzekutive të 
rretheve, tregtimin e tepricave të perimeve e të frutave në 
qytet nga ekonomitë bujqësore, për caktimin e çmimeve të 
shitjes me pakicë të mallrave të përdorimit të gjerë dhe të 
artikujve të imët e shumë të imët të prodhuar me mbetje 
teknologjike, detyrat e lëna nga Pleniumi i 3-të i Komitetit 
Qendror të Partisë, çmimet e shitjes së produkteve bujqësore e 
blegtorale të tufëzave. 

02.28.1987 - 
06.09.1987 

40 

484 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Mbrojtjes 
Popullore, Komisionit të Planit të Shtetit, Komitetit Ekzekutiv 
të Këshillit Popullor të Rrethit Berat, për vënien në punë të 
repartit të kaldajave në Uzinën e Baterive në Berat dhe 
furnizimin me avull të ndërmarrjeve që janë pranë saj, 
relacioni i Komisionit të Planit të Shtetit dhe i Ministrisë së 
Mbrojtjes Popullore për këtë problem. 

01.24.1987 - 
10.08.1987 

6 

485 Korrespondencë me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Komisionin Shtetëror të Frekuencave, mbi miratimin e 
kërkesave për importimin e radioaparaturave. 

05.18.1987 - 
06.10.1987 

6 

486 Informacion i Gjykatës së Lartë, mbi disa të dhëna të 
statistikës gjyqësore për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1987. 

08.28.1987 - 
09.03.1987 

29 

487 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi 
qëndrimin e delegacionit tonë në mbledhjen e XXXVI të 
Komisionit Kryesor të Përbashkët Shqiptaro-Jugosllav për 
zgjidhjen e incidenteve kufitare. 

05.29.1987 - 
06.03.1987 

7 

488 Informacione të Ministrisë së Shëndetësisë, Hetuesisë së 
Përgjithshme, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Vlorë, për ngjarjen e ndodhur në Kantinën e Verës në 
Kombinatin e Konservave Vlorë. 

12.05.1987 - 
12.14.1987 

23 

489 Relacion i Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimeve 
Profesionale të Shqipërisë, mbi disa probleme që u ngritën në 
Kongresin e 10-të të BPSH për Ministrinë e Industrisë e të 
Minierave. 

07.06.1987 18 
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490 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar gjithë ministrive dhe 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të rretheve, 
për të drejtën dhe mënyrën e shumëfishimit të dokumenteve 
të Këshillit të Ministrave, udhëzim i brendshëm për punën me 
dokumentet zyrtare dhe për ruajtjen e sekretit shtetëror. 

03.14.1987 - 
07.01.1987 

12 

491 Plan pune, raport i Zyrës së Arkivit të Këshillit të Ministrave 
për punën e bërë si dhe urdhri i brendshëm për forcimin e 
Komisionit të Ekspertizës, shënime dhe procesverbale për 
dorëzim fondi në DPASH. 

01.03.1987 - 
12.01.1987 

28 

492 Telegrame të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve për problem të organizimit të punës të 
realizimit të planit, normativat e përdorimit të materialeve, 
ndjekja e evidencave operative ditore, hapja e ekspertizës të 
materialeve të imëta dhe shumë të imëta, rënien e zjarreve dhe 
drekave lokale. 

04.08.1987 - 
12.30.1987 

23 

493 Telegram i Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve, mbi 
mënjanimin e aksidenteve gjatë stinës së verës nga larja në 
lumenj, liqene, rezervuarë, etj. 

06.26.1987 1 

8 Drejtoria e I-rë Ekonomike (Miniera).   

494 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe Minierave për 
pjesëmarrje në aktivitetet ndërkombëtare si dhe dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për kualifikim dhe marrje përvoje. 

12.22.1986 - 
11.16.1987 

52 

495 Korrespondencë e Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së Shtetit, për pagesën e 
punonjësve të administratës së disa ndërmarrjeve. 

06.02.1987 - 
11.11.1987 

14 

496 Letër e Këshillit të Ministrave për vënien në përdorim të 
argjilave të bardha të Tamarës për prodhime porcelani etj. si 
dhe detyra të Komisionit të Rezervave të Naftës e të Gazit dhe 
të Mineraleve të tjera të dobishme. 

10.21.1987 - 
11.09.1987 

10 

497 Letra të Këshillit të Ministrave për detyrat që vuri sekretariati 
i Komitetit Qendror të Partisë për industrinë e kromit, 
plotësimin e planit për vitin 1987 në rrethet Dibër e Mat si dhe 
detyrat për minierat e kromit në Bulqizë e në Batër. 

01.24.1987 - 
12.05.1987 

49 
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498 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë e të Minierave, 
informacion i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
probleme të importimit, furnizimit të hekur-nikelit dhe nikel-
kobaltit si dhe vënien në shfrytëzim të repartit të shkrirjes së 
Uzinës së Nikel-Kobaltit. 

04.25.1987 - 
10.31.1987 

13 

499 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për probleme të Uzinës së Nikel-Kobaltit si dhe importimin e 
rërës kuarcore dhe të ferrosilicit për nevojat si dhe 
informacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për disa 
probleme shqetësuese në Uzinën e Nikel-Kobaltit. 

05.25.1987 - 
08.31.1987 

25 

500 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për furnizimin me ujë të Uzinës së re të Uresë në Fier. 

09.18.1987 - 
12.29.1987 

17 

501 Letër e Këshillit të Ministrave për prodhimin në vend të 
makinerive, të pajisjeve për Uzinën e Prodhimit të 
Autobusëve në Shkodër. 

07.23.1987 11 

502 Korrespondenca të Ministrisë së Industrisë dhe të Minierave 
për transportimin e lëndës së drurit dhe druve të zjarrit, 
dhënie lënde drusore për ndërtim objektesh si dhe importimin 
e talkut për industrinë e letrës. 

12.23.1986 - 
12.10.1987 

39 

503 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për importimin e automjeteve, dhënie çimento, hekur, traktorë 
me zinxhirë, furnizim me tela e kabllo bakri dhe kushineta. 

02.12.1987 - 
10.28.1987 

16 

504 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për shfrytëzimin e pyllit Livadhi i Harushës (Vermosh) rrethi i 
Shkodrës. 

09.11.1987 - 
09.15.1987 

12 

505 Letër e Këshillit të Ministrave për përdorimin e mbeturinave, 
të hedhurinave të prodhimit. 

01.16.1987 2 

9 Energjetikë.   

506 Njoftim i Drejtorisë së I-rë Ekonomike për zbërthimin e 
projektplanit të vitit 1988 për Kombinatin Kimiko-Metalurgjik 
në Laç, për Uzinën e Bakrit në Rubik, për Uzinën e 
Ferrokromit në Burrel. 

12.15.1987 2 
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507 Korrespondencë e Energjetikës për zgjatje afati specializimi 
jashtë shtetit për përgjithësimin e të dhënave të kompleksit të 
metodave gjeologo-gjeofizike për projektimin e puseve të 
naftës si dhe mënjanimin e tejkalimit të numrit të punëtorëve 
nga kjo ministri, dhënie vjetërsi mbi pagë. 

05.21.1987 - 
12.30.1987 

17 

508 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Energjetikës, Drejtorisë së Përgjithshme të Naftës dhe të Gazit 
në Patos, për zbatimin e detyrave të vëna në sektorin e naftës e 
të gazit. 

05.19.1987 4 

509 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Energjetikës, Drejtorisë së Përgjithshme të Naftës e të Gazit në 
Patos, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve Fier, Vlorë, Berat, Lushnje, për disa masa për 
përmirësimin e punës në sektorin e naftës dhe të gazit. 

07.29.1987 10 

510 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Energjetikës, Drejtorisë së Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike, Drejtorisë së Përgjithshme të Naftës e të Gazit në 
Patos, mbi disa detyra për mbështetjen e projektplanit të vitit 
1988 për sektorin e naftës. 

12.18.1987 8 

511 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Energjetikës për disa masa për përmirësimin e punës në pusin 
"Vlora-10". 

11.25.1987 4 

512 Letër e Këshillit të Ministrave, njoftime, relacione të Ministrisë 
së Punëve të Brendshme për zgjerimin dhe rritjen e 
efektivitetit të nxjerrjes së naftës ndërmjet metodave e 
teknologjive të reja, gjendja e transportit në sektorin e naftës, 
rritja e ndihmesës dhe institucioneve shkencore si dhe 
probleme shqetësuese në nxjerrjen dhe në përmirësimin e 
naftës. 

03.05.1987 - 
09.23.1987 

64 

513 Korrespondenca me Ministrinë e Energjetikës, Ministrinë e 
Punëve të Brendshme për furnizim me vajguri, bitum nafte, 
torno si dhe përmirësimi i furnizimit e të përdorimit të akullit 
në zonën industriale të rajonit Nr.2 në Tiranë si dhe probleme 
shqetësuese në TEC-in e Cerrikut. 

02.05.1987 - 
12.19.1987 

44 
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514 Korrespondencë me Ministrinë e Energjetikës, njoftime të 
Këshillit të Ministrave, për situatën hidroenergjetike, masat 
urgjente që duhen të merren për përdorimin me regjim 
kursimi si dhe avaritë në sistemin elektroenergjetik. Njoftimi i 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për probleme në 
Hidrocentralin "Drita e Partisë" në Fierzë e "Frederik Engels" 
në Shkopet. 

02.12.1987 - 
12.29.1987 

49 

515 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Energjetikës për furnizimin me avull të Kombinatit të 
Tekstileve "Stalin", në Tiranë nga TEC-i si dhe informacion 
mbi masat e marra për ndërprerjen e furnizimit me energji 
elektrike në Pallatin e Kongreseve nga Nënstacioni i Selitës. 

06.27.1987 - 
08.08.1987 

9 

516 Njoftime të Ministrisë së Energjetikës, Komitetit të Punës e 
Pagave, Këshillit të Ministrave për masat për sigurimin teknik 
në punë e miniera. 

05.03.1987 - 
07.27.1987 

14 

517 Korrespondencë me Ministrinë e Energjetikës, njoftime të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme për prodhimin, 
shpërndarjen e mazutit si dhe disa shqetësime në Minierën e 
Qymyrgurit në Memaliaj. 

07.03.1987 - 
12.23.1987 

17 

518 Korrespondencë me Ministrinë e Energjetikës për prodhimin 
dhe për të përmirësuar cilësinë e pluhurave larës në planin e 
eksport-importit të vitit 1987, shkurtimi i importit të çeliqeve, 
dhënie pjesë ndërrimi për automjete dhe shina dekovili. 

01.30.1987 - 
09.29.1987 

24 

10 Mekanikë.   

519 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike për përdorim autoveturash. 

08.22.1987 - 
12.09.1987 

4 

520 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike për dhënie kaldajash me avull, transformatorë 
fuqie, motorrë elektrikë si dhe prodhimin në vend të 
kontakteve të argjendit. 

03.27.1987 - 
10.09.1987 

25 

521 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
Mekanike për ngritjen e shtabit drejtues të ndjekjes së 
punimeve, zbatimin e detyrave për shfrytëzimin, përfundimin 
e objektit "zgjerimi i Uzinës Dinamo" si dhe kërkesë materiale 
për këtë objekt. 

05.26.1987 - 
07.25.1987 

23 
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522 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Drejtorinë e 
Përgjithshme të Industrisë Mekanike, Ministrinë e Industrisë e 
të Minierave, Komisionin e Planit të Shtetit, për shpërndarjen 
e mikroordinatorëve. 

03.19.1987 4 

11 Industria e Lehtë.   

523 Program pune, korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së 
Lehtë për përdorimin e prodhimeve të industrisë plastike e 
asaj të gomës, masat që janë marrë për rritjen e sasisë dhe 
përmirësimin e këpucëve. 

07.10.1987 - 
07.11.1987 

152 

524 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve për zbatimin e detyrave të aksionit për 
prodhimin e artikujve të imët e shumë të imët nga mbetjet 
teknologjike. 

04.11.1987 8 

525 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë për 
probleme të Ndërmarrjes së Prodhim-Veshjeve në Korçë si 
dhe gjendja e konfeksioneve dhe masat për përmirësimin e 
tyre. 

01.26.1987 - 
07.13.1987 

35 

526 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë për 
miratim aktivitetesh me jashtë shtetit si dhe dërgime grupesh 
për specializim dhe marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

02.10.1987 - 
12.09.1987 

17 

527 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë për 
dhënie fond page Kombinatit të Tekstileve "Stalin". 

05.23.1987 - 
05.29.1987 

7 

528 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë për 
prekje të rezervës së kohës së veçantë për 30 tonë kauçuk 
natyral. 

08.21.1987 - 
09.01.1987 

4 

529 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, mbi 
konkluzionet e grupit të punës për trajtimin e makinerive të 
përdorura tekstil leshit në Itali dhe RF Gjermane, importimin e 
Fabrikës së Filaturës së Pambukut nga RF Gjermane. 

04.08.1987 - 
06.26.1987 

29 

12 Ndërtim.   

530 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit për pjesëmarrjen 
në mbledhjen e 65 të Komitetit Ekzekutiv të Komisionit 
Ndërkombëtar të Digave të Mëdha. 

04.11.1987 - 
04.17.1987 

4 
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531 Njoftime të Këshillit të Ministrave të Presidiumit të Kuvendit 
Popullor, Hetuesisë së Përgjithshme për probleme të dala në 
Hidrocentralin e Banjës, si përmbytjet nga hidrocentrali, djegia 
e një magazine, organizimi i punës në këtë hidrocentral. 

03.28.1987 - 
12.29.1987 

10 

532 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit mbi importimin e 
bomblave të argonit, për mbishpenzimin e fondit të pagave, 
relacioni i Ministrisë së Ndërtimit për këtë problem. 

06.17.1987 - 
12.24.1987 

5 

533 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë, Komitetin 
Qendror të Rinisë, mbi kalimin e rrugës së Gramshit që 
përmbytet nga liqeni i Banjës si dhe gjendjen për fillimin e 
punimeve në aksin e rrugës Elbasan-Gramsh. 

01.14.1987 - 
11.24.1987 

19 

534 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve, njoftimi i Ministrisë së 
Punëve të Brendshme, Ministrisë së Ndërtimit, për vazhdimin 
e punimeve në hekurudhën Milot-Rrëshen-Klos. 

03.05.1987 - 
05.09.1987 

19 

535 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Ndërtimit, për shpronësimet e banesave në trasenë e 
hekurudhës Milot-Rrëshen-Klos. 

08.05.1987 5 

536 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë për 
problemet e ngritura nga banorët e fshatit Shushicë e Vogël në 
rrethin e Elbasanit për ndërtimin e fshatit të tyre. 

02.14.1987 - 
02.24.1987 

9 

537 Korrespondencë me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve Gramsh, Sarandë, për miratimin e 
detyrës së projektimit për ndërtesën e Komitetit Ekzekutiv të 
rretheve Gramsh e Sarandë, relacionet përkatëse. 

09.30.1987 - 
10.16.1987 

18 

538 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Ndërtimit etj. për plotësimin e disa nevojave 
materiale për godinat e ambasadave. 

07.25.1987 4 

539 Korrespondencë me Ministrinë e Ndërtimit, Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Korçë, për dhënie 
materialesh për instalimin e sistemit të ngrohjes së shkollës 
"Raqi Qirinxhi", në Korçë. 

09.07.1987 5 

540 Korrespondencë me Presidiumin e Kuvendit Popullor, me 
Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Kolonjë, 
për zhdukjen e pasojave të tërmetit të janarit të vitit 1987. 

06.25.1987 - 
08.31.1987 

12 
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541 Njoftime të Ministrisë së Ndërtimit, mbi ndërtimin e sheshit të 
ndërtimit të hotel- restorantit në Vlorë. 

11.21.1987 - 
11.24.1987 

11 

13 Komunale.   

542 Program pune i Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit të Vlorës, 
për zhvillimin ekonomiko-shoqëror të qytetit të Himarës. 

06.24.1987 12 

543 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Komunale për 
furnizimin me thasë plastmasi për grumbullimin e 
mbeturinave të popullsisë në qytete si dhe plotësimi i planit 
me lëndë djegëse. 

04.15.1987 - 
09.05.1987 

8 

544 Korrespondencë me Ministrinë e Ekonomisë Komunale, me 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, për planifikim dhoma 
pushimi në Plazhin e Velipojës. 

10.17.1987 - 
11.03.1987 

10 

545 Program pune, letra të Këshillit të Ministrave, komunikata të 
Shtabit Qendror të Aksionit për sigurimin e ujit të pijshëm në 
fshatrat dhe qendrat e banuara eksperimentimin, prodhimin e 
tubave në vend, njoftimi i Ministrisë së Punëve të Brendshme 
për ndotjen e ujit të pijshëm në qytetin e Elbasanit si dhe 
korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Shkodër për ujësjellësin e fshatit Benë-Shllak. 

01.15.1987 - 
11.17.1987 

62 

14 PTT.   

546 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-
Telegraf-Telefonave, për vendosjen e një kanali telefonik 
Shqipëri-Spanjë-Shqipëri si dhe disa probleme të ndërlidhjes 
ndërkombëtare me radiorele me Italinë dhe Greqinë. 

01.19.1987 - 
09.19.1987 

14 

547 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, 
Drejtorinë e Përgjithshme të Postë-Telegraf-Telefonave për 
kullën e antenës së ndërlidhjes radiorele në malin e Dajtit. 

04.03.1987 - 
04.18.1987 

11 

548 Korrespondencë me Komisionin Shtetëror të Frekuencave, 
Këshillin e Mbrojtjes së Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë, për zgjidhjen e problemeve të radiondërlidhjes së 
mbrojtjes nga trazirat që shkaktohen nga radiodifuzioni, 
relacioni përkatës. 

05.25.1987 - 
09.01.1987 

25 
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549 Letër e Këshillit të Ministrave për krijimin e shtabit dhe masat 
që duhen marrë për ndërtesën qendrore të Postë-Telegraf-
Telefonave (PTT-ve). 

08.05.1987 8 

15 Drejtoria e II-të Ekonomike (Bujqësi).   

550 Telegrame të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Bujqësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për probleme të organizimit të punës në bujqësi. 

01.10.1987 - 
12.23.1987 

15 

551 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për pjesëmarrje në 
aktivitetet ndërkombëtare në punimet e Komisionit Evropian 
të Luftës të "aftës epizotike"në Itali, për shtypjet e vizitorëve të 
huaj në vendin tonë, dërgim specialistësh jashtë shtetit. 

01.04.1987 - 
08.22.1987 

36 

552 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë për ngritjen e 
qendrës për rritjen e rosës në kooperativën bujqësore 
"Partizani" të rrethit të Krujës, studimi përkatës. 

07.01.1987 - 
12.22.1987 

43 

553 Studim dërguar Komitetit Qendror të Partisë, për disa 
konkluzione e rekomandime nga eksperimentimi i 
kompetencave të reja për planifikimin në bujqësi, studimi i 
Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

12.22.1987 16 

554 Korrespondenca me Komisionin e Planit të Shtetit, Ministrinë 
e Financave, Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Transporteve, 
për vlerësimin e punës së automjeteve në fushat bujqësore. 

09.23.1987 - 
11.02.1987 

25 

555 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, Ministrisë së Bujqësisë për 
bagëtitë që u jepen me plan Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, krijimi i tufëzave, plotësimi i planit të mishit nga 
kooperativat bujqësore masat e marra për sigurimin e bazës 
ushqimore si dhe përpunimi i ushqimeve për blegtorinë, 
ndërtimi i stallave të tufëzimit. 

01.19.1987 - 
12.22.1987 

125 

556 Letra të Këshillit të Ministrave për vënien në punë të 
skrematriçeve si dhe për prodhimin në vend të 
medikamenteve, dezinfektantëve dhe instrumenteve e 
pajisjeve veterinare. 

07.01.1987 - 
08.14.1987 

8 

557 Koorrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë, për miratimin e 
Qendrës Kombëtare të Informacionit, relacioni i Ministrisë së 
Bujqësisë. 

07.11.1987 - 
07.30.1987 

13 
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558 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë për dhënie plehu 
fosfatik, furnizimin e konviktorëve me produkte bujqësore, 
blegtorale si dhe dhënie autogome e pjesë ndërrimi. 

01.15.1987 - 
10.06.1987 

31 

559 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve, Ministrisë së Bujqësisë për 
disa masa të ngutshme për plotësimin me ujë të 
ujëmbledhësve të ujitjes si dhe shfrytëzimi me efektivitetet të 
lartë të ujit për ujitje. 

02.25.1987 - 
11.05.1987 

11 

560 Letër e Këshillit të Ministrave për përfitimin e tokave të reja në 
zonën bregdetare dhe në shtretërit e lumenjve e të përrenjve si 
dhe relacioni i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Skrapar, për zhvendosjen e familjeve të fshatrave 
Krastë, Krushovë e Melckë të rrëshqitura. 

04.28.1987 - 
10.17.1987 

15 

561 Program pune i Këshillit të Ministrave për përmirësimet e 
gjendjes së ullirit dhe dyfishimin e prodhimit të tij si dhe 
njoftimi i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Vlorës për dëmet e shkaktuara nga të ftohtit në kulturat 
drufrutore. 

01.07.1987 - 
04.08.1987 

11 

562 Program pune i Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të rretheve, mbi 
bazën ushqimore dhe grumbullimin e plehrave organike. 

01.15.1987 9 

563 Protokoll dhe detyrat që shtroi Kryesia e Këshillit të 
Ministrave për përmirësimin e strukturës së duhaneve të 
eksportit për tremujorin e katërt të vitit 1987. 

10.26.1987 7 

564 Korrespondencë me Ministrinë e Bujqësisë për ngrohjen me 
gaz të 3 ha serra me xham me ajërngrohës në rrethin e Vlorës. 

11.21.1987 - 
12.23.1987 

15 

565 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi trajtimin dhe thithjen e 
prodhimeve bujqësore. 

08.31.1987 2 

566 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë për dhënie farë 
luledielli, dhënie drithi për bukë si dhe përballimin me sukses 
të fushatës së korrje-shirjes e të grumbullimit të të lashtave. 

03.14.1987 - 
08.28.1987 

16 

567 Letër e Këshillit të Ministrave për grumbullimin e bimëve 
mjekësore dhe eterovajore, njoftimi i Ministrisë së Tregtisë së 
Jashtme për këtë problem. 

07.14.1987 - 
07.18.1987 

8 
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568 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë, Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit Mat për kalim mjeti 
themelor si dhe lejimin e kooperativave bujqësore Macukull e 
Martanesh në rrethin e Matit, të prodhojnë arka ambalazhi. 

05.06.1987 - 
07.13.1987 

6 

569 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë për problem të 
ekonomisë pyjore dhe të kullotave si dhe zhvillimi kompleks i 
ekonomisë pyjore. 

06.05.1987 - 
10.23.1987 

34 

778 Studimi i Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Rrethit 
të Tiranës dhe Instituti i Perimeve e Patateve Tiranë, për një 
përmirësim të mëtejshëm të furnizimit të popullit të 
Kryeqytetit me perime. 

06.10.1987 8 

16 Financë.   

570 Telegrame të Këshillit të Ministrave mbi probleme të 
organizimit të punës si marrjen e masave për realizimin e 
planit të qarkullimit të mallrave, forcimin e kontrollit 
shtetëror. 

03.14.1987 - 
04.01.1987 

2 

571 Korrespondencë me Ministrinë e Financave për lidhje 
marrëveshje bankare me Bankën Qendrore të Republikës së 
Turqisë dhe Bankën Kombëtare të Egjiptit, relacionet e 
Ministrisë së Financave për këtë problem. 

02.05.1987 - 
07.29.1987 

27 

572 Njoftime të Ministrisë së Financave për plotësimin e buxhetit 
të shtetit për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1987 dhe plotësimin 
e pritshëm të buxhetit të shtetit për vitin 1987 si dhe hartimi i 
projektplanit të vitit 1988. 

03.12.1987 - 
09.09.1987 

59 

573 Njoftim i Ministrisë së Financave, mbi depozitimet nga bankat 
e huaja. 

12.08.1987 - 
12.10.1987 

3 

574 Plan masash i Këshillit të Ministrave, për realizimin e planit të 
qarkullimit të mallrave e të shërbimeve në tremujorin e katërt 
të 1987, dërguar ministrive, institucioneve qendrore, 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve. 

10.16.1987 14 

575 Autorizim i Këshillit të Ministrave dërguar Ministrive së 
Punëve të Jashtme, Ministrisë së Financave, mbi shtesë plani 
për shpenzime jotregtare në valutë të lirë, evidencë e 
Ministrisë së Financave mbi arkëtimet dhe pagesat nga 
eksport-importi dhe saldot e llogarive klering. 

03.09.1987 - 
03.16.1987 

14 
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576 Njoftim i Ministrisë së Financave për një shtesë fondi në 
valutë për disa shërbime për përfaqësitë tona jashtë shtetit, 
mbi trajtimin e problemeve doganore të eksportit tonë në 
zonën e valutës së lirë. 

04.28.1987 - 
09.22.1987 

13 

577 Shkresë përcjellëse e Këshillit të Ministrave, mbi dërgimin e 
një njoftimi të Ministrisë së Financave disa ministrive për 
shpenzimet me karakter jotregtar. 

08.21.1987 7 

578 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, për respektimin e ligjshmërisë në 
fushën e investimeve e të ndërtimeve themelore. 

07.24.1987 - 
10.19.1987 

14 

579 Letër e Këshillit të Ministrave, për arkëtimin e detyrimeve të 
debitorëve në persona. 

10.16.1987 8 

580 Letra të Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, mbi çelje kredie të reja për vitin 1987, 
njoftim i Komisionit të Planit të Shtetit për këtë problem. 

08.14.1987 - 
08.27.1987 

68 

17 Bankë.   

581 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar me Ministrinë e Industrisë së Lehtë, Drejtorinë 
e Përgjithshme të Industrisë Mekanike, Ministrinë e Industrisë 
e Minierave mbi dhënie paga administratës së disa 
ndërmarrjeve që kanë rezultuar me mbishpenzim në fondin e 
pagave. 

08.31.1987 - 
12.28.1987 

16 

582 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar për dhënie pagash Fabrikës së Këpucëve në 
Shkodër, Fabrikës së Këpucëve në Tiranë, për Kombinatin 
Metalurgjik "Çeliku i Partisë" në Elbasan, Ndërmarrjen e 
Shpim-Shfrytëzimit në Patos, Ndërmarrjen e Përpunim Drurit 
në Laç, Ndërmarrjen Elektroteknike në Tiranë si dhe 
relacionet e Ministrisë së Industrisë së Lehtë, Ministrisë së 
Industrisë e Minierave për këtë problem. 

08.21.1987 - 
09.30.1987 

17 

583 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, mbi dhënie ari e argjendi Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale dhe Poliklinikës Speciale. 

03.10.1987 - 
11.10.1987 

6 
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584 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve, për 
disa masa në fushën e qarkullimit monetar. 

08.12.1987 6 

585 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, për masat që duhen marrë për prodhimin e 
parave në vende. 

11.09.1987 - 
01.30.1988 

11 

586 Njoftime të Ministrisë së Financave mbi kontroll-revizionin 
ushtruar në Kombinatin e Tekstileve Tiranë si dhe gjendja 
ekonomiko-financiare dhe e administrimit të pronës në 
Ndërmarrjen Bujqësore Krumë. 

12.03.1987 - 
12.24.1987 

18 

18 Industria Ushqimore.   

587 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë Ushqimore për 
miratim aktiviteti me jashtë shtetit si dhe dërgim grupesh për 
kualifikim dhe marrje përvoje. 

01.30.1987 - 
12.22.1987 

84 

588 Komunikatë e grupit të Byrosë Politike për zbatimin e 
vendimeve të Pleniumit të Komitetit Qendror të Partisë për 
problemet e peshkimit. 

06.08.1987 3 

589 Telagram i Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve Fier, Krujë, 
Kukës, Mat, Shkodër, Tropojë mbi detyrat mbi pëfundimin në 
afat të investimeve në sektorin e peshkimit. 

07.25.1987 6 

590 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore për 
dhënie ushqimesh të thata, bërsi ulliri e luledielli për kafshë. 

11.12.1987 - 
11.23.1987 

9 

591 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë, mbi 
transportimin e ujit të Glinës dhe kthimin e ambalazheve 
boshe për në fabrikë. 

02.12.1987 - 
05.30.1987 

9 

592 Korrespondencë me Ministrinë e Industrisë Ushqimore, 
Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
për dhënie pjesë ndërrimi instrumente e vegla pune, 
kushineta dhe autogoma. 

09.17.1987 11 

19 Tregti e Brendshme.   

593 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, mbi 
dërgim specialistësh jashtë shtetit për përfitim përvoje në 
Republikën Demokratike Gjermane. 

06.12.1987 3 
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594 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve, për marrjen e masave për pakësimin e tejkalimit në 
konsumimin e bukës. 

09.17.1987 4 

595 Korrespondenca, njoftime të Ministrisë së Tregtisë së 
Brendshme për probleme të furnizimit të popullit me 
produkte ushqimore, masat e marra për përmirësimin e saj. 

01.08.1987 - 
12.11.1987 

65 

596 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Industrisë e Minierave, Ministrinë e Industrisë së 
Lehtë, Komisionin e Planit të Shtetit, për furinizimin e rrethit 
të Lushnjes e Tiranës me disa artikuj industrialë. 

07.08.1987 - 
07.16.1987 

14 

597 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
njoftime për trajtimin e fruta- perimeve në rrethin e Tiranës, 
furnizimi i tregut me perime e vezë. 

01.08.1987 - 
11.24.1987 

22 

598 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme, mbi bisedimet e zhvilluara 
me delegacionin turk të turizmit, veprimtaria e grupeve 
turistike si dhe kërkesë materiali nga importi për turizmet. 

02.11.1987 - 
08.31.1987 

34 

599 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme për 
shpërndarjen e xhamit për vitin 1987, dhënie kushineta dhe 
pjesë ndërrimi. 

03.02.1987 - 
07.16.1987 

9 

600 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme për 
dhënie pjesë ndërrimi për automjete, dhënie karburanti si 
solar, gazoil, vajguri, etj,. 

01.16.1987 - 
12.05.1987 

54 

601 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Bujqësisë për dhënie pjesë ndërrimi e kushineta. 

10.12.1987 - 
10.20.1987 

5 

20 Tregti e Jashtme.   

602 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për pjesëmarrjen e vendit tonë 
në mbledhje dhe simpoziume ndërkombëtare. 

02.14.1987 - 
05.05.1987 

11 

603 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme, mbi disa punime 
në Drinin e Zi dhe në Hidrocentralin e Shpilesë. 

11.03.1987 4 

604 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
mënyrën e trajtimit të disa specialistëve të huaj. 

11.25.1987 - 
12.01.1987 

4 
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605 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
trajtimin ekonomik të një delegacioni të huaj të Libisë. 

11.02.1987 - 
11.04.1987 

4 

606 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
bisedimet me delegacionin grek. 

07.21.1987 - 
07.25.1987 

30 

607 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
probleme të furnizimit materialo-teknik të importimit të tyre, 
për eksportin e duhaneve për tremujorin e IV. 

05.27.1987 - 
12.02.1987 

43 

608 Njoftime të Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për zgjidhjen e 
problemeve të ngritura nga ambasadat për gjashtëmujorin e I-
rë të vitit 1987. 

02.17.1987 - 
08.18.1987 

215 

609 Njoftim i Ministrisë së Tregtisë së Jashtme për punën e 
Dhomës së Tregtisë në organizimin e prodhimeve të imëta e 
shumë të imëta të përdorimit të gjerë. 

02.04.1987 - 
02.14.1987 

5 

610 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme për 
bonifikimet e paguara në vitin 1986 për mallrat e eksportit, për 
rritjen e prodhimit të autobusëve, mbi eksportin e mineralit të 
kromit në Kalimash, lejimin e fadromës Jugosllave në 
Minierën e Kamit. 

01.04.1987 - 
09.05.1987 

37 

611 Njoftim i Këshillit të Ministrave për disa probleme që dalin 
nga analiza e punës së bërë në Tregtinë e Jashtme. 

02.20.1987 5 

21 Komisioni i Planit të Shtetit.   

612 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive dhe 
institucioneve qendrore, për kërkesat e mallrave nga rezerva e 
shtetërore. 

04.29.1987 2 

613 Korrespondenca me Komisionin e Planit të Shtetit, ministritë 
për dhënie materiali nga rezerva shtetërore pa kusht kthimi, 
relacionet përkatëse. 

01.09.1987 - 
10.10.1987 

85 

614 Korrespondencë me Komisionin e Planit të Shtetit, për 
përsosjen e furnizimit materialo- teknik dhe zbatimi i tyre. 

08.03.1987 - 
09.23.1987 

10 

615 Shkresë përcjellëse e Këshillit të Ministrave për dërgimin e 
bilancit valutor, detyrat e eksportit dhe importit për 
tremujorin e parë të vitit 1987, të Komisionit të Planit të Shtetit 
dhe ministrive. 

01.07.1987 51 
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616 Shkresa përcjellëse të Këshillit të Ministrave për dërgimin e 
bilancit valutor, detyrat e eksportit dhe importit për 
tremujorin e katërt të vitit 1987, të Komisionit të Planit të 
Shtetit dhe ministrive. 

10.02.1987 46 

22 Drejtoria Socialkulturore (Arsim).   

617 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e 
Punëve të Jashtme për miratim veprimtarie ndërkombëtare 
me jashtë shtetit, për të pritur të huaj në vendin tonë, 
relacionet përkatëse. 

01.15.1987 - 
11.18.1987 

144 

618 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit për dhënie 
autorizimi për lidhje protokolli të Universitetit të Tiranës 
"Enver Hoxha" dhe Universitetit të Ankarasë të Republikës së 
Turqisë, me Universitetin e Kajros, të Algjerit, me 
Universitetin Kombëtar të Athinës, relacionet përkatëse. 

01.29.1987 - 
09.12.1987 

28 

619 Konkluzione të shokut Manush Myftiu, raport i Ministrisë së 
Arsimit, për forcimin  cilësor të shkollave të mesme bujqësore 
dhe për punën e bërë në eksperimentimin shkencor masiv, 
mbajtur më 06.04.1987 në qytetin e Lushnjes. 

04.06.1987 - 
04.25.1987 

41 

620 Studim i Ministrisë së Arsimit, njoftim, informacion mbi masat 
që do të merren në rrethe për ngrohjen e çerdheve, kopshteve 
dhe shkollave të të gjitha kategorive. 

04.11.1987 - 
07.18.1987 

33 

621 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit mbi ndjekjen e 
studimeve të larta të një studente kosovare si dhe organizimi i 
kontrollit të dijeve të studentëve, telegram i Këshillit të 
Ministrave për marrjen e masave për shtesë plani për shkollat 
e larta. 

03.28.1987 - 
12.07.1987 

19 

622 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, për aftësimin praktik të nxënësve e të 
studentëve. 

06.30.1987 2 

623 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, mbi cilësinë e 
veprimtarisë mësimore dhe artistike të Institutit të Lartë të 
Arteve. 

04.07.1987 - 
11.07.1987 

41 

624 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit për nevojën e 
përgatitjes së specialistëve të lartë të përpunimit të drurit. 

03.30.1987 - 
07.20.1987 

57 
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625 Diskutim i shokut Manush Myftiu mbajtur në aktivitetin e 
datës 28.04.1987, mbi disa probleme të thellimit të luftës 
kundër shfaqjeve të huaja, akteve të rrugaçërisë dhe 
veprimtarisë keqbërëse në nxënësit e shkollave, informacioni i 
Komitetit të Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH mbi disa raste 
të shfaqjes së huaj. 

04.11.1987 - 
05.30.1987 

49 

626 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit dhe Kulturës për 
miratim fushash për kualifikim jashtë shtetit, dërgim për 
kualifikim të talenteve të veçantë si dhe vazhdimi i studimeve 
të studentëve. 

08.01.1987 - 
11.04.1987 

49 

627 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve për aktivizimin e pensionistëve në 
shkollat e larta. 

04.22.1987 - 
04.24.1987 

3 

628 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të 
Shtetit, mbi koleksionin e disqeve të gramafonit të falura nga 
një mik i Shqipërisë, miratim veprimtarie me jashtë shtetit. 

05.15.1987 - 
09.01.1987 

12 

629 Korrespondencë me Ministrinë e Arsimit, për miratimin e 
programit me UNESKO-n. 

12.17.1987 - 
12.23.1987 

6 

23 Kulturë.   

630 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave për lidhje 
marrëveshjesh shkencore me institucione shkencore të Turqisë 
dhe me Institutin e Ataturkut të Republikës së Turqisë. 

03.09.1987 - 
12.26.1987 

15 

631 Korrespondencë me Akademinë e Shkencave për vendosje 
lidhjesh me organizata dhe institucione të huaja të 
informacionit shkencor. 

05.31.1987 - 
11.07.1987 

21 

632 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave për dërgim 
jashtë shtetit për kualifikim dhe marrje përvoje, relacionet 
përkatëse. 

06.19.1987 - 
11.05.1987 

26 

633 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave për miratim 
veprimtarie ndërkombëtare dhe fushash me jashtë shtetit. 

11.26.1987 - 
12.23.1987 

216 

634 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave mbi probleme të 
punës shkencore, për përpunimin dhe shpërndarjen e 
dokumentacionit shkencor e teknik. 

04.06.1987 - 
05.06.1987 

10 
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635 Korrespondenca me Komitetin e Shkencës dhe Teknikës për 
pjesëmarrje në projekte rajonale, miratim marrëveshjesh të 
bashkëpunimit tekniko-shkencor me Zvicrën dhe Francën. 
Kualifikim afatshkurtër në kuadrin e PNUD-it, plotësimi i 
detyrave të planit të punës shkencore. 

02.04.1987 - 
09.14.1987 

54 

636 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, 
institucioneve qendrore, për disa masa për shfrytëzimin më të 
mirë të aparaturave kryesore të analizës së institucioneve 
kërkimore-shkencore dhe të shkollave të larta, relacioni i 
Komitetit të Shkencës e Teknikës për këtë problem. 

04.25.1987 - 
06.03.1987 

21 

637 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komitetin e Shkencës dhe Teknikës për bashkëpunimin 
tekniko-shkencor, përdorimin e kontributeve të PNUD-it dhe 
të projektprogramit e ciklit të katërt të RPS të Shqipërisë për 
miratimin e fushave të kualifikimit. 

12.30.1986 - 
10.20.1987 

89 

638 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, 
Ministrinë e Punëve të Jashtme për pjesëmarrje në aktivitete 
ndërkombëtare për marrje eksperience si në panaire, festivale, 
panaire filmash, librash, koncerte, monumente kulture, 
botime, etj, relacionet përkatëse. 

11.11.1987 - 
12.20.1987 

91 

639 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës e të Arteve, 
Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH për specializim 
jashtë shtetit për restaurimin e momumenteve, xhirim filmi 
dokumentar, miratim veprimtarie me jashtë shtetit, 
pjesëmarrje në Konkursin e Pikturës për Fëmijë, relacionet 
përkatëse. 

02.12.1987 - 
12.23.1987 

35 

640 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve për 
dërgim ansamblesh jashtë shtetit si në Greqi e Spanjë si dhe 
informacion për përmirësimin e koncerteve të majit të vitit 
1988. 

01.10.1987 20 

641 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Vlorë, për shpenzimet që do të 
kryhen për festimin e 75-Vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë në 
Vlorë. 

11.21.1987 2 
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642 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, 
Komitetin Qendror të Partisë për kalim mjedisesh, gjendja e 
fondeve të Bibliotekës Kombëtare, evidencimi i botimeve të 
viteve 1945-1960. 

07.08.1987 - 
10.22.1987 

31 

643 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për 
ndërtimin e Muzeut "Enver Hoxha" në Tiranë, si sigurimi i 
specialistëve për ndërtimin e muzeut, kërkesat për 
importimin, specializim jashtë shtetit, për monumentin e 
kulturës të shokut Enver, miratim veprimtarie me jashtë për 
blerjen e mermerit. 

12.24.1987 - 
12.30.1987 

59 

644 Telegrame të Këshillit të Ministrave, korrespondenca me 
Komitetin e Kulturës dhe Arteve për ngritjen e përmendoreve 
të shokut "Enver Hoxha" në qytetet Korçë, Gjirokastër, Tiranë 
si dhe miratim aktiviteti për jashtë shtetit, organizimi dhe 
drejtimi i punës, realizimi i detyrave për ngritjen e 
përmendoreve. 

02.02.1987 - 
12.09.1987 

19 

645 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, mbi 
planin e veprimtarive kulturore e shkencore me botën e 
jashtme për vitin 1987, relacionet përkatëse. 

01.06.1987 - 
11.27.1987 

103 

646 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit për pritje delegacionesh nga jashtë shtetit, 
miratim veprimtarie me jashtë, bisedime dhe marrëveshje me 
Radiotelevizionin Italian, Grek, Zviceran, Francez, zhvillimi i 
shërbimeve që punojnë me frekuenca të larta, koordinimi dhe 
mundësitë e shikimit të kanaleve televizive me vendet fqinje, 
relacionet përkatëse. 

12.15.1987 - 
12.28.1987 

103 

647 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve, Komitetit të Këshillit të 
Përgjithshëm të BFSSH, për mirëmbajtjen e terreneve sportive. 

04.11.1987 4 

648 Korrespondencë me Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSSH, mbi humbjen e bagazheve të ekipit të qitjes, 
informacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për këtë 
problem si dhe mbi arratisjen e dy sportistëve të klubit 
"Vllaznia". 

10.14.1987 - 
11.27.1987 

17 
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649 Korrespondenca me Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të 
BFSSH për lidhje protokolli për shkëmbimet sportive me 
Algjerinë, Turqinë, Greqinë, miratim veprimtarie me jashtë 
shtetit, marrje pjesë në konferenca e veprimtari 
ndërkombëtare. Shfaqje të huaja në sport. 

12.10.1987 - 
12.30.1987 

74 

650 Korrespondenca me Agjencinë Telegrafike Shqiptare për 
bisedime me përfaqësuesit e Agjencisë Franceze, lidhje 
marrëveshje me Agjencinë Anadolli (AA) të Republikës së 
Turqisë si dhe dalje jashtë shtetit për marrje eksperiencë. 

06.30.1987 - 
11.09.1987 

31 

651 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve për 
ndryshim në planin e importit për vitin 1987, dhënie dhe 
qarkullim autoveture. 

03.04.1987 - 
12.30.1987 

17 

24 Shëndetësi.   

652 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për miratim 
veprimtarie me jashtë shtetit, pjesëmarrje në Kongresin e II-të 
Botëror të Neuroshkencave, pjesëmarrje në simpoziumin për 
sëmundjet e veshkave, relacionet përkatëse në aktivitete 
ndërkombëtare, krijimi i sektorit të jashtëm të Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

12.21.1987 111 

653 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për gjendjen e 
krijuar në rrethin e Shkodrës nga ndërprerja e energjisë 
elektrike si dhe mbrojtja e mjedisit nga ndotja. 

02.03.1987 - 
07.02.1987 

19 

654 Konkluzione, njoftime të Këshillit të Ministrave, mbi punën e 
bërë nga organet e pushtetit në rrethin e Dibrës, mbi disa 
probleme ekonomike dhe në sektorin e shëndetësisë. 

06.02.1987 - 
06.18.1987 

33 

655 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi masat e 
marra kundër infeksioneve në vendin tonë si përhapja e 
sindromës (AIDS ose SIDA), turbekulozit, kolerës, etj. mbi 
kushtet e punës e të jetesës në Minierën e Bulqizës e Krastë. 

01.27.1987 - 
09.19.1987 

61 

656 Program i Drejtorisë Socialkulturore për mbrojtjen e mjedisit 
nga ndotjet, informacione të Ministrisë së Shëndetësisë për 
masat që duhen marrë për mbrojtjen e mjedisit si dhe 
korrespondencë me Komitetin e Shkencës dhe Teknikës për 
depozitimin, groposjen e mbetjeve të rrezikshme që nxjerr 
industria. 

05.04.1987 44 
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657 Korrespondencë me Ministrinë e Shëndetësisë, mbi studimin 
urbanistik të zonës së spitaleve dhe sheshin e ndërtimit të 
Kirurgjisë së Përgjithshme. 

04.03.1987 - 
04.20.1987 

7 

658 Korrespondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Gjirokastër, Ministrinë e Shëndetësisë, mbi 
përmirësimin e kushteve të jetesës, kontroll të ushtruar në 
shtëpinë e të moshuarve në qytetin e Gjirokastrës. 

02.20.1987 - 
08.15.1987 

11 

659 Relacion i Ministrisë së Shëndetësisë, mbi problemet e 
ngritura në letrën e një grupi mjekësh të shërbimit ambulator 
të Tiranës si dhe shënime të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

11.19.1987 - 
12.29.1987 

13 

660 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Shëndetësisë, komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve, mbi shërbimin shëndetësor në qendrat e punës e të 
prodhimit si dhe njoftim i Hetuesisë së Përgjithshme mbi disa 
vjedhje ampula në Ndërmarrjen Industriale të Profarmës 
Tiranë. 

05.07.1987 - 
12.26.1987 

62 

661 Korrespondenca me Komitetin Qendror të Partisë, Ministrinë 
e Shëndetësisë mbi gjendjen dhe mundësitë e trajtimit të të 
sëmurëve. 

06.02.1987 - 
07.01.1987 

12 

662 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për problemin 
e sigurimit të pajisjeve për kirurgjinë plastike për nevojat e 
shërbimit stomatologjik në Shkodër. 

03.19.1987 - 
03.30.1987 

8 

663 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Mirditë, korrespondenca me 
Ministrinë e Shëndetësisë për masat që duhen marrë për 
përmirësimin e shëndetit të nënës e të fëmijës dhe uljen e 
vdekshmërisë foshnjore. 

01.16.1987 - 
09.25.1987 

27 

664 Raporti i Ministrisë së Shëndetësisë për zhvillimin e 
mëtejshëm të zhvillimit të obstetrikë-gjinekologjisë. 

10.20.1987 - 
11.11.1987 

26 

25 Transport.   

665 Korrespondenca me Ministrinë e Transportit për marrje pjesë 
në veprimtari ndërkombëtare, heqjen e taksave rrugore me 
Poloninë, dërgim grupe jashtë shtetit për marrje përvoje, 
ardhje e të huajve në vendin tonë, pajisjen e shoferëve të 
Parkut të Eksportit me dy pasaporta. 

04.04.1987 - 
10.26.1987 

65 
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666 Korrespondenca me Ministrinë e Transportit për kalimin e 
pikës së karburantit të Qytetit Stalin në administrim të 
Ministrisë së Energjetikës, mbulimin e mbishpenzimit në 
fondin e pagave të Parkut të Mallrave në Memaliaj. 

02.19.1987 - 
12.15.1987 

6 

667 Progam pune i Këshillit të Ministrave, korrespondenca me 
Ministrinë e Transportit për rritjen e prodhimit të autobusëve 
në Shkodër, masat e marra për këtë problem. 

01.05.1987 - 
10.31.1987 

37 

668 Korrespondenca me Ministrinë e Transportit për kalim 
provizor autoveturash për pritjen e delegacionit qeveritar 
grek. 

11.12.1987 - 
11.13.1987 

5 

669 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve për disa 
përmirësime në metodikën e planifikimit dhe ndjekjen e 
shpenzimeve të transportit. 

10.03.1987 - 
10.17.1987 

12 

670 Program pune për studimin e leverdishmërisë së përdorimit të 
dekovileve në ndërmarrjet bujqësore Maliq, "29 Nëntori" 
Lushnje dhe Thumanë, studimi i Ministrisë së Transporteve, 
Ministrisë së Bujqësisë për këtë problem. 

04.26.1987 - 
11.24.1987 

68 

671 Program pune, korrespondenca me Ministrinë e Transporteve 
për probleme të transportit me hekurudhë të udhëtarëve të 
mallrave, importim vagonash, prodhimi i traversave 
betonarme dhe të aksesorëve për mirëmbajtjen e linjave 
hekurudhore, transportimi i zhavorrit nga Selenica me 
dekovil, etj. 

01.17.1987 - 
12.26.1987 

53 

672 Korrespondencë me Ministrinë e Transportit për bisedimet me 
delegacionin italian për linjën me anijen traget. 

08.05.1987 - 
08.14.1987 

18 

673 Korrespondenca me Ministrinë e Transportit, mbi riparimin e 
Aeroportit të Rinasit, për bashkëpunim në fushën e 
aeronautikës me qendër AFTN në Romë, lejim fluturimi të 
avionëve "Charter" si dhe probleme të transportit ajror. 

12.29.1987 - 
12.30.1987 

47 

674 Letër e Këshillit të Ministrave, mbi përdorimin e autobusëve 
të shërbimit qytetar. 

10.06.1987 2 

675 Korrespondenca me ministritë për lejim qarkullimi 
autoveture, vënie automjeti në dispozicion, relacionet 
përkatëse. 

10.23.1987 - 
12.19.1987 

95 
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676 Korrespondencë me Ministrinë e Transporteve për 
nënshkrimin e protokollit të marrëveshjes për transportin 
rrugor të mallrave me Jugosllavinë, relacion i Ministrisë së 
Transporteve për këtë problem. 

02.28.1987 - 
03.05.1987 

9 

677 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Brendshme, për 
blerje autobusë urbanë e pajisje për Parkun e Lojrave të 
Tiranës, relacioni i Ministrisë së Punëve të Brendshme për 
këtë problem. 

10.03.1987 3 

26 Drejtoria Organeve Lokale të Administratës Shtetërore.   

678 Analiza e veprimtarisë së Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore për vitin 1987, drejtimet kryesore të 
punës për vitin 1988 si dhe planet e punës. 

12.25.1986 - 
01.25.1988 

64 

679 Njoftime të Drejtorisë së Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, mbi masat e marra për zhdukjen e pasojave të 
tërmetit të 7 janarit në rrethin e Kolonjës. 

08.27.1987 - 
11.10.1987 

11 

680 Njoftim i Drejtorisë së Organeve Lokale të Administratës 
Shtetërore, mbi kontrollet e ushtruara në rrethe si projektplani 
i vitit 1988, përdorimi i ujit të pijshëm, punime në objektin e 
filaturës në Berat, sigurimin e bazës ushqimore të blegtorisë, 
furnizimi i familjeve kooperativiste me produkte bujqësore e 
blegtorale si dhe mbledhje të komiteteve ekzekutive të 
rretheve për probleme të organizimit të punës. 

07.23.1987 - 
12.10.1987 

36 

681 Program kontrolli, njoftim i Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, mbi punën që bëhet nga Komiteti 
Ekzekutiv i Këshillit Popullor të Rrethit të Tiranës dhe 
komitetet ekzekutive të këshillave popullore të lagjeve për 
administrimin e kërkesave për banesë. 

04.18.1987 - 
06.20.1987 

30 

682 Program pune, njoftim i Drejtorisë së Organeve Lokale të 
Administratës Shtetërore, mbi punën e këshillave popullorë të 
fshatrave, fshatrave të bashkuara, lagjeve të qyteteve e të 
qyteteve për zbatimin e kompetencave në fushën e buxhetit. 

02.20.1987 - 
02.26.1987 

10 
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683 Program pune, korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit 
Popullor, raporte të mbajtura në komitetet ekzekutive të 
këshillave popullorë të rretheve Sarandë, Elbasan, Mat mbi 
punën e bërë nga komitetet ekzekutive të këtyre rretheve për 
furnizimin e popullit. 

12.05.1987 102 

684 Probleme të ngritura nga komitetet ekzekutive të rretheve në 
raportet informative të tremujorit të katërt të vitit 1986. 

03.03.1987 15 

685 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullorë të rretheve, mbi problemet e ngritura 
nga komitetet për gjashtëmujorin e I-rë të vitit 1987, 
konkluzionet kryesore të dala nga kjo analizë. 

07.16.1987 - 
08.06.1987 

39 

686 Njoftime për problemet që kanë ngritur disa rrethe në raportet 
informative të tremujorit të parë të 1987, problemet që kanë 
dalë si dhe zgjidhja e tyre me ndërhyrjen e ministrive. 

05.06.1987 - 
06.23.1987 

28 

687 Njoftime dërguar ministrive mbi problemet kryesore që kanë 
ngritur komitetet ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve për ministritë, të dala nga zbatimi i detyrave të planit 
të vitit 1987. 

11.17.1987 24 

688 Grafikët e mbledhjeve të komiteteve ekzekutive të këshillave 
popullore të rretheve për vitin 1987 për problemet e 
shqyrtuara si dhe njoftimet e të deleguarve në këto mbledhje. 

12.08.1987 - 
12.31.1987 

250 

689 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, relacione të 
Këshillit të Ministrave, për ndarje administrative-tokësore të 
rretheve Vlorë, Berat, Kukës, Mat, Korçë, Lushnje, Krujë, 
Elbasan, Korçë, Dibër, Përmet, Durrës, Mirditë, Tiranë, 
relacionet e komiteteve ekzekutive të këshillave popullorë të 
rretheve për këtë problem. 

01.24.1987 - 
10.19.1987 

187 

690 Letra, njoftime të Këshillit të Ministrave për kualifikimin e 
kuadrove drejtuese të këshillave popullorë, programi i temave 
të kualifikimit, relacioni i Komitetit të Punës dhe Pagave për 
këtë problem. 

09.28.1987 - 
11.22.1987 

31 

691 Njoftim i Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve 
ekzekutive të këshillave popullore të rretheve për vendosjen e 
sekretarëve funksionarë në disa këshilla popullorë të fshatrave 
të bashkuara me popullsi të madhe. 

09.10.1987 - 
09.11.1987 

2 
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27 Drejtoria e Kuadrit.   

692 Korrespondencë me Universitetin e Tiranës "Enver Hoxha", 
shënime për probleme të kualifikimit mbi pagën e doktorit të 
shkencave si dhe kërkesat për kualifikim të pedagogëve dhe 
asistentëve të emëruar në shkollat e larta. 

09.03.1987 - 
10.24.1987 

12 

693 Korrespondenca me komitetet ekzekutive të këshillave 
popullorë të rretheve, mbi zhvillimin e kurseve të kuadrit 
dymujor dhe 2-vjeçar si dhe vlerësimi i tyre. 

01.16.1987 - 
11.06.1987 

18 

694 Konkluzione mbajtur në Pleniumin e Komitetit të Partisë të 
Rrethit të Kukësit, nga shoku Manush Myftiu për disa 
probleme të punës së Partisë me kuadrin e rrethit të Kukësit. 

05.12.1987 18 

695 Korrespondenca me komitetet ekzekutive të rretheve, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme për miratim punonjësi për 
shifrant si dhe plotësimin e organikës së kohës së luftës me 
shifrantë rezervistë. 

08.10.1987 - 
09.13.1987 

45 

696 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit për emërim 
specialistësh me arritje të larta në mësime për vitin shkollor 
1986-1987, relacionet përkatëse të ministrive. 

01.17.1987 - 
09.24.1987 

95 

697 Njoftim i Komitetit Qendror të Partisë për punën drejtpërdrejt 
në prodhim të kuadrove, njoftimi i Drejtorisë së Kuadrit për 
këtë problem. 

04.04.1987 - 
10.15.1987 

5 

698 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë e të Minierave, 
Ministrisë së Energjetikës, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Industrisë Mekanike, Drejtorinë e Përgjithshme të PTT, 
Ministrinë e Ndërtimit, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet 
përkatëse. 

01.07.1987 - 
10.29.1987 

68 

699 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë, komitetet 
ekzekutive të këshillave popullorë të rretheve Kukës e 
Lushnje, për emërim e lëvizje kuadri, relacionet përkatëse. 

01.19.1987 - 
12.23.1987 

11 

700 Korrespondenca, njoftime për emërim e lëvizje kuadri në 
Aparatin e Këshillit të Ministrave, Komisionin e Planit të 
Shtetit, Drejtorinë e Pritjes. 

01.05.1987 - 
12.19.1987 

80 
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701 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Brendshme, 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Industrisë 
Ushqimore, Ministrinë e Financave për emërim e lëvizje 
kuadri dhe relacionet përkatëse. 

02.03.1987 - 
10.02.1987 

26 

702 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Këshillin e Përgjithshëm 
të BFSSH për emërim e lëvizje kuadri si dhe relacionet 
përkatëse. 

04.01.1987 - 
12.26.1987 

54 

703 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor, vendim i Byrosë 
Politike të Komitetit Qendror të Partisë për emërime 
përfaqësuesish diplomatikë, relacionet dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për këtë problem. 

01.30.1987 - 
11.02.1987 

20 

704 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, Komitetin e 
Kulturës dhe Arteve, Ministrinë e Shëndetësisë për dekorim 
shkollash, Kinostudion "Shqipëria e Re", Universitetin e 
Tiranës "Enver Hoxha", Spitalin Klinik Nr.1 si dhe me 
punonjës të sistemit të arsimit, relacionet përkatëse. 

02.02.1987 - 
12.18.1987 

82 

705 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë për dekorime në 
sistemin e Bujqësisë, relacionet përkatëse. 

12.12.1987 - 
12.31.1987 

74 

706 Korrespondenca me ministritë, institucionet qendrore për 
probleme të dekorimeve, relacionet dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor, relacionet përkatëse. 

12.26.1986 - 
12.10.1987 

136 

707 Relacion i Këshillit të Ministrave dërguar Presidiumit të 
Kuvendit Popullor për një ndryshim në dekretin për 
dëshmorët e Atdheut, njoftimi i Komitetit Kombëtar të 
Veteranëve të Luftës së Popullit Shqiptar. 

11.17.1987 - 
12.08.1987 

11 

708 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave, 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Industrisë Ushqimore, Aparatin e Këshillit të 
Ministrave për dhënie mase disiplinore, relacionet përkatëse. 

01.05.1987 - 
12.28.1987 

30 

709 Korrespondencë me Drejtorinë e Përgjithshme të Bankës së 
Shtetit Shqiptar, mbi miratimin e përbërjes së Këshillit të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, relacioni përkatës. 

12.04.1987 - 
12.28.1987 

8 
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710 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e 
Shëndetësisë, Komitetin e Shkencës e Teknikës, Komitetin e 
Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Radiotelevizionit për miratim delegacionesh, relacionet 
përkatëse. 

04.17.1987 - 
12.09.1987 

70 

711 Korrespondenca me Ministrinë e Transporteve, Ministrinë e 
Financave, Ministrinë e Bujqësisë për miratim delegacioni 
jashtë shtetit, relacionet përkatëse. 

03.26.1987 - 
10.26.1987 

26 

712 Korrespondenca me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, për 
miratim delegacionesh për jashtë shtetit dhe relacionet 
përkatëse. 

01.03.1987 - 
11.21.1987 

68 

713 Korrespondenca me Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, 
Ministrinë e Punëve të Brendshme për miratim delegacioni 
jashtë shtetit, relacionet përktëse. 

01.06.1987 - 
10.07.1987 

43 

714 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, për 
miratim delegacionesh jashtë shtetit dhe relacionet përkatëse. 

03.17.1987 - 
08.22.1987 

29 

715 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Arsimit, 
Ministrinë e Energjetikës, për studime pasuniversitare jashtë 
shtetit, relacionet përkatëse. 

01.29.1987 - 
09.15.1987 

63 

716 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Mbrojtjes Popullore, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme, për dërgim jashtë shtetit për kualifikim dhe 
marrje përvoje. 

03.24.1987 - 
09.22.1987 

24 

717 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë dhe të Minierave 
për dërgim specialistësh jashtë shtetit për kualifikim dhe 
marrje përvoje. 

02.06.1987 - 
12.16.1987 

101 

718 Korrespondenca me Ministrinë e Energjetikës për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për kualifikim dhe marrje përvoje. 

01.19.1987 - 
10.26.1987 

30 

719 Korrespondenca me Drejtorinë e Përgjithshme të Industrisë 
për dërgim specialistësh jashtë shtetit për kualifikim dhe 
marrje përvoje. 

04.15.1987 - 
11.20.1987 

40 
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720 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe 
Ushqimore për dërgim specialistësh jashtë shtetit për 
kualifikim dhe marrje përvoje. 

09.08.1987 - 
12.19.1987 

35 

721 Korrespondenca me Ministrinë e Ndërtimit, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Postave e Telekomunikacioneve për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për specializim dhe marrje përvoje. 

12.13.1986 - 
11.11.1987 

53 

722 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Ministrinë e Punëve të 
Brendshme për dërgim punonjësish të Aparatit të Këshillit të 
Ministrave jashtë shtetit për shërbime, specializime dhe marrje 
përvoje. 

11.18.1987 - 
12.04.1987 

53 

723 Korrespondenca me Komisionin e Planit të Shtetit, Komitetin 
Ekzekutiv të Këshillit Popullor të Vlorës, për dërgim 
specialistësh në aktivitete ndërkombëtare. 

01.30.1987 - 
09.29.1987 

16 

724 Korrespondenca me Ministrinë e Bujqësisë për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për kualifikim, marrje përvoje, 
relacionet përkatëse. 

02.26.1987 - 
10.07.1987 

131 

725 Korrespondencë me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Bankës së Shtetit Shqiptar, për dërgim jashtë shtetit me 
shërbim, kualifikim dhe marrje përvoje jashtë shtetit. 

02.03.1987 - 
12.03.1987 

39 

726 Korrespondenca me Ministrinë e Industrisë Ushqimore për 
dërgim specialistësh jashtë shtetit për specializim dhe marrje 
përvoje. 

01.16.1987 - 
11.20.1987 

38 

727 Korrespondenca me Ministrinë e Transportit për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për specializim dhe marrje përvoje, 
relacionet përkatëse. 

05.02.1987 - 
12.03.1987 

45 

728 Korrespondeca me Minsitrinë e Arsimit për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit, për pjesëmarrje në aktivitete 
ndërkombëtare, relacionet përkatëse. 

03.11.1987 - 
09.05.1987 

28 

729 Korrespondenca me Ministrinë e Arsimit e të Kulturës për 
dërgim specialistësh jashtë shtetit për kualifikim, specializim 
dhe marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

02.17.1987 - 
12.19.1987 

198 
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730 Korrespondenca me Komitetin e Kulturës dhe Arteve, 
Komitetin e Këshillit të Përgjithshëm të BFSSH për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për specializim dhe marrje përvoje. 

01.19.1987 - 
12.24.1987 

55 

731 Korrespondenca me Ministrinë e Shëndetësisë për pjesëmarrje 
në aktivitete ndërkombëtare dhe dalje jashtë shtetit për 
kualifikim e marrje përvoje. 

12.08.1987 - 
12.22.1987 

143 

732 Korrespondenca me Akademinë e Shkencave për dërgim 
specialistësh jashtë shtetit për kualifikim, specializim dhe 
marrje përvoje, relacionet përkatëse. 

10.21.1987 - 
12.19.1987 

156 

733 Korrespondenca me Drejtorinë e Pritjes, Drejtorinë e 
Përgjithshme të Arkivave të Shtetit, Drejtorinë e Përgjithshme 
të Radiotelevizionit, Komitetin e Shkencës e Teknikës, për 
dërgim specialistësh jashtë shtetit për specializim dhe marrje 
përvoje. 

06.26.1986 - 
11.05.1987 

81 

734 Korrespondenca me Degën e Sigurimeve Shoqërore Shtetërore 
Tiranë, mbi dërgimin e dokumenteve për pension të 
punonjësve të Aparatit të Këshillit të Ministrave. 

03.24.1987 - 
07.21.1987 

6 

735 Korrepondencë me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Tiranës, mbi dërgimin e evidencës 19-P për Aparatin 
e Këshillit të Ministrave për vitin 1987. 

11.05.1987 6 

736 Korrespondenca me Komitetin Ekzekutiv të Këshillit Popullor 
të Rrethit Korçë, mbi shpenzimet e varrimit të Pashko 
Selmanit (nënë Pashako) si veprimtare e shquar e Lëvizjes 
Nacionalçlirimtare. 

03.04.1987 - 
05.21.1987 

13 

737 Udhëzim i Komitetit Qendror të Partisë, mbi të drejtën e 
studimit të dokumenteve të kuadrit. 

05.02.1987 3 

738 Raport e Këshillit të Ministrave dërguar Komitetit Qendror të 
Partisë për disa probleme të zbatimit të politikës së Partisë në 
punën me kuadrin nga organet shtetërore dhe të ekonomisë 
për vitin 1986 dhe 1987 si dhe raporti statistikor i kuadrit. 

02.23.1987 - 
03.21.1988 

241 

28 Byroja Juridike.   
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739 Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor dërguar ministrive 
dhe institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve, për një shtesë në Kodin e 
Punës të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. 

05.29.1987 - 
06.02.1987 

4 

740 Informacion për aktet e nxjerra nga Këshilli i Ministrave dhe 
Kryesia e tij gjatë vitit 1986 si dhe projektvendimi për 
lejebanimi e pamiratuar. 

09.04.1987 - 
10.26.1987 

14 

741 Relacion i Këshillit të Ministrave dërguar ministrive, Gjykatës 
së Lartë, Prokurorisë së Përgjithshme, për plotësimin e 
dokumenteve të degëve ushtarake për pjesëmarrje në Luftën 
Nacionalçlirimtare. 

12.25.1987 6 

742 Program pune i Këshillit të Ministrave dërguar ministrive për 
rishikimin e Legjislacionit si dhe afati i dorëzimit të tyre. 

07.14.1987 - 
10.02.1987 

37 

743 Letër, relacione, njoftime të Këshillit të Ministrave për 
përfitimin prej disa emigrantëve të së drejtës prej 100 lekësh 
në muaj shtesë mbi pensionin e caktuar. 

03.21.1987 - 
09.09.1987 

39 

744 Dekrete të Presidiumit të Kuvendit Popullor dërguar 
ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve ekzekutive të 
këshillave popullore të rretheve për organizimin gjyqësor të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për Prokurorinë 
e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, për disa 
ndryshime në Kodin e Procedurës Penale të Republikës 
Popullore të Socialiste të Shqipërisë, ndryshime në Kodin e 
Procedurës Civile, për hartimin, miratimin dhe zbatimin e 
planeve rregulluese të qyteteve dhe të fshatrave. 

12.01.1987 - 
12.14.1987 

32 

745 Letër e Këshillit të Ministrave dërguar komiteteve ekzekutive 
të këshillave popullore të rretheve, për internimin dhe 
dëbimin si masa administrative. 

02.18.1987 - 
12.18.1987 

26 

746 Korrespondenca me Presidiumin e Kuvendit Popullor, 
Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme për ndryshim në 
rregulloren e Kuvendit Popullor për organizimin gjyqësor të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, ndryshime në 
Kodin e Procedurës Penale dhe Kodin e Procedurës Civile, 
relacionet përkatëse. 

06.20.1987 - 
12.09.1987 

46 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

747 Raport i Prokurorisë së Përgjithshme mbi disa aspekte 
kryesore të gjendjes së ligjshmërisë dhe kontrollit të 
prokurorit për periudhën janar-qershor 1987. 

09.01.1987 - 
09.22.1987 

41 

748 Ligj i Presidiumit të Kuvendit Popullor për miratimin e 
dekreteve të Presidiumit të Kuvendit Popullor të Republikës 
Socialiste të Shqipërisë, si për organizimin gjyqësor të RPSSH, 
për Prokurorinë e RPSSH, etj. 

12.31.1987 3 

29 Drejtoria e Kontrollit të Mjeteve Matëse.   

749 Njoftim i Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, mbi 
drejtimet kryesore të punës së  Drejtorisë së Kontrollit të 
Mjeteve Matëse për vitin 1987. 

01.17.1987 3 

750 Konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, 
korrespondencë me NTSH Tepelenë, mbi kontrollin e 
ushtruar në këtë ndërmarrje mbi gjetjen në përdorim të 
mjeteve të pasakta. 

10.03.1987 - 
02.09.1988 

4 

751 Plan kontrolli, konkluzione, vendime të Drejtorisë së 
Kontrollit të Mjeteve Matëse mbi saktësinë e matjes të 
karburanteve në pikat e shitjes të Tregtisë së Brendshme në 
rrethet Shkodër, Lezhë, Krujë, Durrës, Tiranë dhe Elbasan. 

10.05.1987 - 
12.03.1987 

36 

752 Konkluzione kontrolli të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve 
Matëse në Fabrikën e Bukës në Tiranë, në Kombinatin 
Ushqimor "Ali Kelmendi" Tiranë, mbi gjendjen e mjeteve 
matëse të pasakta dhe të paverifikuara. 

04.22.1987 - 
12.22.1987 

6 

753 Konkluzione të Kontrollit të Mjeteve Matëse, dërguar NTU 
Shkodër, Ndërmarrjes së Furnizimit të Punëtorëve, NTU Nr.1 
NTUS-it Shkodër, Komitetit Ekzekutiv të Këshillit Popullor të 
Rrethit Shkodër, mbi saktësinë e mjeteve matëse. 

10.05.1987 - 
10.06.1987 

13 

754 Konkluzione të Kontrollit të Drejtorisë Kontrollit të Mjeteve 
Matëse, ushtruar në ndërmarrjet e sistemit të tregtisë të rrethit 
Tiranës, konkluzione dërguar Komitetit të Partisë, Komitetit 
Ekzekutiv të Këshillit Popullore të Rrethit Tiranë për saktësi 
matjeje dhe për saktësi të mjetit matës. 

01.06.1987 - 
12.04.1987 

61 

755 Konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse në 
kooperativën bujqësore Bicaj në Kukës, Uzinën e Bakrit 
Kukës, mbi disa mangësi të vërejtura në fushën e matjeve. 

05.28.1987 2 
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756 Konkluzione të kontrollit të ushtruar në rrethin e Fierit, NTUS, 
NTAN, në Degën e Albturizmit, Ndërmarrjen Ushqimore, 
NGPD si dhe dërgimi i konkluzioneve Komitetit Ekzekutiv të 
Këshillit Popullor të Rrethit Fierit, mbi disa konstatime dhe 
shkelje në përdorimin e mjeteve matëse. 

10.29.1987 - 
11.14.1987 

32 

757 Konkluzione të kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve 
Matëse në rrethin e Krujës për probleme të saktësisë së matjes, 
korrespondencat përkatëse. 

06.13.1987 - 
11.16.1987 

15 

758 Udhëzim metodik i Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse 
dërguar ministrive, institucioneve qendrore, komiteteve 
ekzekutive të rretheve mbi metodat e kontrollit të gramarëve. 

03.16.1987 - 
08.01.1987 

39 

759 Njoftime të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, mbi 
sqarim vendimi të Këshillit të Ministrave, njoftim për 
mbledhje. 

01.15.1987 - 
10.08.1987 

10 

760 Informacion i Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, mbi 
disa probleme të dala në sektorët e bujqësisë mbi gatishmërinë 
e peshoreve automobilistike. 

07.25.1987 - 
09.28.1987 

5 

761 Korrespondenca me Ministrinë e Punëve të Jashtme, 
Komitetin e Shkencës e Teknikës, njoftime të kësaj drejtorie 
për pjesëmarrjen në seminarin e organizuar nga OIML në 
Arles të Francës si dhe bashkëpunim në lëmin e metrologjisë 
me Republikën Federale Gjermane. 

06.06.1987 - 
01.08.1988 

14 

762 Konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse, 
korrespondencë me ndërmarrjet e sistemit të Ministrisë së 
Ekonomisë Komunale, mbi prodhimin dhe kontrollin e 
mjeteve matëse. 

12.17.1986 - 
07.20.1987 

8 

763 Konkluzione kontrolli të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve 
Matëse në sistemin e Ministrisë së Tregtisë së Brendshme, 
NTUS Durrës, NFP Banjë, NTAN Lushnje për saktësinë e 
mjeteve matëse. 

01.06.1987 - 
06.01.1987 

4 

764 Konkluzione të kontrollit të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve 
Matëse të kryera në sistemin e industrisë mekanike mbi 
zbatimin e akteve ligjore mbi matjet, kontrollin e mjeteve 
matëse në industrinë mekanike, korrespondencat përkatëse. 

02.11.1987 - 
04.13.1987 

88 



 

Numri  
dosjeve 

Titulli Viti 
(Filluar-
Mbaruar) 

Sasia e 
fletëve 

    

765 Konkluzione të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse në 
Degën e Albturizmit, në kooperativën bujqësore Bistricë të 
rrethit të Sarandës, konkluzionet e dhëna Komitetit Ekzekutiv 
të Rrethit, korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme 
mbi disa shkelje për saktësinë e mjeteve matëse, kontrolli i 
tyre. 

09.04.1987 - 
12.01.1987 

11 

766 Plan kontrolli, konkluzione njoftim, korrespondenca të 
Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse me Ministrinë e 
Bujqësisë, Ministrinë e Industrisë Ushqimore, ndërmarrjet e 
sistemit të bujqësisë të rretheve Librazhd, Shkodër, Krujë, 
Lezhë, Berat për kontrollet e ushtruara për matjen e përqindjes 
së yndyrnave në qumësht. 

06.26.1987 - 
08.03.1987 

35 

767 Plan kontrolli, konkluzione, vendime, njoftim, 
korrespondenca të Drejtorisë së Kontrollit të Mjeteve Matëse 
me Ministrinë e Shëndetësisë, komitetet ekzekutive të 
këshillave popoullore të rretheve Tiranë, Kukës, Vlorë me 
ndërmarje dhe spitale mbi probleme të zbatimit të akteve 
ligjore për matjet, për përsosjen e organizimit të kontrollit të 
mjeteve matëse e të saktësisë së matjes në sektorë të 
shëndetësisë. 

04.15.1987 - 
07.17.1987 

128 

30 Trajtimi i Specialistëve të Huaj.   

768 Evidenca përmbledhëse të specialistëve të huaj që kanë ardhur 
në vendin tonë gjatë vitit 1987 në ndërmarrjet e ministrive dhe 
të institucioneve qendrore. 

03.16.1987 - 
03.21.1987 

63 

769 Evidenca përmbledhëse të specialistëve të huaj që do të vijnë 
në vendin tonë gjatë vitit 1987 në ndërmarrjet dhe insitucionet 
e Ministrisë së Energjetikës, Ministrinë e Industrisë së 
Minierave, Ministrinë e Industrisë së Lehtë dhe Ushqimore, 
Ministrinë e Bujqësisë, Ministrinë e Ndërtimit, Ministrinë e 
Arsimit, Akademinë e Shkencave, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Postëtelekomunikacionit, Drejtorinë e Përgjithshme të 
Radiotelevizionit. 

1987 39 

770 Korrespondencë me Ministrinë e Tregtisë së Jashtme, mbi 
trajtimin e specialistëve çekë të ardhur në vendin tonë për të 
marrë në dorëzim duhanet. 

12.23.1987 - 
12.30.1987 

3 
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31 Informacioni.   

771 Njoftim i Zyrës së Informacionit për nisjen e planit të vitit 1988 
nga ministritë detajuar rretheve e ndërmarrjeve. 

12.03.1987 3 

772 Njoftime të Zyrës së Informacionit, mbi masat e marra për 
punimin e letrës së Komitetit Qendror të Partisë për 
administrimin e pronës socialiste dhe grumbullimet. 

06.10.1987 - 
10.12.1987 

27 

773 Njoftime përmbledhëse, konkluzione nga njoftimet e 
ministrive, komiteteve ekzekutive të këshillave popullore të 
rretheve për ngjarje të jashtëzakonshme gjatë vitit 1986 dhe 
1987. 

01.06.1987 - 
01.09.1987 

46 

32 Administrata.   

774 Plani i importit të Këshillit të Ministrave dërguar Ministrisë së 
Tregtisë së Jashtme për vitin 1988. 

03.24.1987 - 
11.30.1987 

28 

775 Korrespondencë e Këshillit të Ministrave me Ministrinë e 
Financave për shpenzimet financiare të Aparatit. 

01.23.1987 - 
12.02.1987 

31 

33 Dega e Ankesave.   

776 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë, mbi disa 
probleme të ngritura shokut Ramiz Alia, mbi problemin e 
mbarëvajtjes së punës në sektorin e peshkimit si dhe për 
heqjen e masës së internimit të në qytetari. 

01.22.1987 - 
05.08.1987 

30 

777 Korrespondencë me Komitetin Qendror të Partisë për ankesë 
të një qytetari për dërgim jashtë shtetit për kualifikim. 

10.20.1987 - 
10.29.1987 

6 

 
 


