UDHËZIM
Nr.3, datë 11.3.2015
PËR FORMATIN, KRITERET TEKNIKE,
PROCEDURAT E PËRGATITJES, DITËT
E BOTIMIT, TIRAZHIN E KOPJEVE,
MËNYRËN E VËNIES NË QARKULLIM
DHE SHPËRNDARJEN E BULETINIT
TË NJOFTIMEVE ZYRTARE
Në mbështetje të pikës 5, të nenit 100, të
Kushtetutës, dhe të pikës 5, të nenit 5, të ligjit
nr.78/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e
Qendrës së Botimeve Zyrtare”, me propozimin e
ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave
UDHËZON:
1. Buletini i Njoftimeve Zyrtare botohet në
formatin A4, bardhezi, letër 80 gr/m2, mat, pa
lustër, sipas formatit të përcaktuar në shtojcën nr.1,
që i bashkëlidhet këtij udhëzimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
2. Lidhja bëhet me qepje me tel, për një numër
faqesh deri në 80, dhe me ngjitje, për numër faqesh
më shumë se 80.
3. Procedura e përgatitjes dhe botimit të
Buletinit të Njoftimeve Zyrtare është e njëjtë me
atë të përgatitjes dhe botimit të Fletores Zyrtare.
4. Buletini i Njoftimeve Zyrtare botohet çdo të
hënë. Në rastet kur është e nevojshme, për shkak të
numrit të madh të njoftimeve të institucioneve
shtetërore, buletini mund të botohet edhe në ditët e
tjera të punës.
5. Teksti i njoftimeve i dërgohet Qendrës së
Botimeve Zyrtare, njëkohësisht, në formatin e

shkruar në letër dhe në formatin elektronik, nga
institucionet shtetërore përkatëse, që kanë miratuar
aktin.
6. Njoftimet botohen në Buletinin e Njoftimeve
Zyrtare vetëm atëherë kur versioni përfundimtar,
në origjinal, i aktit, është nënshkruar nga organi që
e ka miratuar atë dhe me kërkesën e tij.
7. Botimi bëhet brenda 10 ditëve pune nga
momenti i paraqitjes, njëkohësisht, së të dyja
formateve të kërkuara, formati i shkruar në letër
dhe formati elektronik.
8. Materiali i dërguar në formatin elektronik
duhet të jetë në formatin Word dhe duhet të
dërgohet me postën elektronike zyrtare ose në CD.
9. Materiali duhet të dërgohet pranë Qendrës së
Botimeve Zyrtare sipas standardit të gjuhës shqipe.
10. Në rast mospërputhjeje të të dyja formateve,
Qendra e Botimeve Zyrtare i kërkon institucionit të
konfirmojë përmbajtjen e saktë të aktit të
botueshëm dhe, vetëm pas përgjigjes zyrtare të
institucionit dërgues, vijon me botimin e aktit.
11. Tirazhi i Buletinit të Njoftimeve Zyrtare
është 500 copë.
12. Buletini i Njoftimeve Zyrtare shpërndahet
falas në sportelet e Postës Shqiptare.
13. Ngarkohet Qendra e Botimeve Zyrtare dhe
institucionet shtetërore për zbatimin e këtij
udhëzimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren
Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
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PËRMBAJTJA
Faqe
Njoftim i Ministrisë së Drejtësisë
Njoftim i Ministrisë së Financave
Njoftim i Ministrisë së Punëve
të Jashtme
Njoftim Ministria e Mbrojtjes
Njoftim Ministria e Arsimit
dhe Sportit
Njoftim Ministria e Shëndetësisë
Njoftim Ministria e Kulturës
Njoftim Ministria e Energjisë
dhe Industrisë
Njoftim i Ministrisë së Mireqenies
Sociale dhe Rinisë
Njoftim i Ministrisë së Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të
Ujërave

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pas ish-Ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tel: 04 24 27 005, 04 24 27 006

Buletini i Njoftimeve Zyrtare shpërndahet falas në çdo pikë të Postës Shqiptare.
Përmbajtja e Buletinit Zyrtar mund të konsultohet falas dhe pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare.
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