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I. HYRJE 

Planifikimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit përbën një realitet sfidues për Shqipërinë. 

Reformimi i këtij sektori është konsideruar i domosdoshëm edhe nga Dokumenti i Politikave për 

Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit në Shqipëri 2014-2018. Në dy vitet e fundit ka patur disa 

nisma për reformimin e këtij sektori të cilat përfshijnë refomrën në legjislacion – përmes 

miratimit të një ligji të ri (Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e 

territorit”, i ndryshuar) dhe akteve nënligjore përkatëse, si dhe reforma institucionale – si për 

shëmbull krijimi i Agjencisë së Rregullimit të Territorit dhe ridimensionimi i rolit të Agjencisë 

Kombëtare të Planifikimit të Territorit.  

Një nga këto reforma është edhe nisma e Qeverisë për kryerjen e procesit të aplikimit dhe 

shqyrtimit të lejeve të ndërtimit në mënyrë elektronike. Për këtë qëllim, Qeveria është angazhuar 

në krijimin e një Sistemi Elektronik për Lejet e Ndërtimit. Nisma të ngjashme janë ndërmarrë 

tashmë nga vende të tjera të rajonit si për shembull Maqedonia, e cila jo vetëm konsiderohet lider 

në rajon, por edhe është përmirësuar ndjeshëm, pas krijimit të sistemit, në klasifikimin e Doing 

Business.  

Ndërsa nisma ishte ende në faza embrionale,  Projekti "Përhapja e sistemit elektronik të lejeve të 

ndërtimit (e-lejeve) në Evropën Juglindore" zbatuar nga GIZ Open Regional Funds 

Modernisation of Municipal Services dhe të financuar bashkërisht nga Qeveria gjermane dhe ajo 

zvicerane, punuan me Qendrën ALTRI për konceptimin e një projekti për vlerësimin e situatës 

aktuale dhe gatishmërisë për krijimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit në Shqipëri, si 

dhe për paraqitjen e rekomandimeve politike për këtë sistem. Vlerësimi konsiston në një analizë 

të situatës ligjore dhe institucionale, si dhe të situatës në praktikë, i realizuar përmes punës 

kërkimore dhe procesit të anketimit të institucioneve të përfshira në dhënien e lejeve të ndërtimit 

dhe investitorëve (shoqëri ndërtimi dhe individë). Kjo punë ka për qëllim të shërbejë për 

paraqitjen e një analize të detajuar ligjore, institucionale dhe praktike që do të informojë krijimin 

dhe përdorimin e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit, evidentimin e problematikave ligjore, 

institucionale dhe praktike të nevojshme për t’u adresuar me qëllim ngritjen dhe funksionimin e 

sistemit, si dhe paraqitjen e rekomandimeve për një përvojë të suksesshme të zbatimit të kësaj 

reforme. 

Rezultat i punës disa mujore është ky Dokument analitik i cili është i konceptuar në 6 pjesë: I. 

Hyrje; II. Metodologjia; III. Vlerësimi ligjor për sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit (ku 

përfshihet një analizë e Kuadrit Ligjor dhe Institucional mbi lejet e ndërtimit, Ndërveprimi me 

Legjislacionin në fuqi, Regjistri i Integruar i Territorit dhe Sistemi Elektronik i Lejeve të 

Ndërtimit, Përfundime me evidenitimin e nevojave/hapave të natyrës ligjore); IV. Vlerësimi i 

situatës në praktik; rezultatet e anketimit (ku përfshihet analiza e rezultateve të anketimit sipas 

grupeve të intervistuara dhe përfundimet përkatëse që evidentojnë problematikat kryesore); V. 
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Rekomandimet Politike për Sistemin Elektronik të Lejeve të Ndërtimit në Shqipëri (ku 

përfshihen rekomandime të natyrës ligjore dhe hapa praktike); VI. Anekset (ku krahas teksteve të 

pyetësorëve të përdorur gjatë procesit të anketimit, përfshihen të dhëna mbi nevojat për pajisje 

programe kompjuterike të bashkive dhe dispozita konkrete ligjore për t’u prekur nga ndërhyrjet 

në legjislacion). 

II. METODOLOGJIA KËRKIMORE 

Projekti, në tërësi, u konceptua në katër faza: 1. Kryerja e vlerësimit mbi sistuatën aktuale të 

procesit të lejeve të ndërtimit dhe potencialet për krijimin e sistemit elektronik të lejeve të 

ndërtimit; 2. Përgatitja e rekomandimeve politike për zbatimin e sistemit elektronik të lejeve të 

ndërtimit në Shqipëri; 3. Organizimi i një tryeze të rrumbullakët; dhe 4. Përgatitja e raportit final. 

Ky dokument, përmbush dy etapat e para të projektit. Aktivitetet kryesore për përmbushjen e tyre 

ishin: Puna kërkimore dhe Anketimi (intervistimi). 

Puna kërkimore u shtri në analizimin e të gjitha proceseve dhe procedurave në lidhje me lejet e 

ndërtimit, në analizën dhe rolin e institucioneve përgjegjëse, kuadrit ligjor dhe shpërndarjes së 

kompetencave institucionale. Kjo veprimtari përfshiu punën kërkimore dhe analizën. Për 

përpilimin e kësaj analize u analizua legjislacioni për zhvillimin dhe planifikimin e territorit, 

legjislacioni mbi procedurat administrative, legjislacioni mbi pronësinë mbi tokën, legjislacioni 

për regjistrimin e pasurive të paluajtshme, legjislacioni për mjedisin, legjislacioni për mbrojtjen 

nga zjarri, legjislacioni për kontrollin dhe displinimin e punimeve të ndërtimit, legjislacioni për 

inspektimin sanitar, legjislacioni për trashëgiminë kulturore, legjislacioni për turizmin, 

legjislacioni për autorizimet, lecencat dhe lejet, legjisalcioni për investimet strategjike dhe të 

huaja, legjislacioni bankar, legjislacioni për dokumentin dhe nënshkrimin elektronik.  

Burimet e përdoura ishin burime parësore – kryesisht ligje, si dhe burime dytësore të tilla si 

relacione shoqëruese të ligjeve në fazat e paramiratimit, procesverbale të mbledhjeve të 

komisioneve parlamentare kur këto ligje janë shqyrtuar, studime, analiza dhe Dokumenta 

Strategjik të Qeverisë. Produkti i kësaj pune ishte një analizë e detajuar ligjore mbi lejet e 

ndërtimit në Shqipëri dhe potencialin për krijimin e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit. Kjo 

analizë u shoqërua me rekomandime specifike për ndërhyrje në legjislacion. 

Për informimin e analizës, përvecse me kuadrin ligjor, edhe me situatën në praktikë, u zhvillua 

një proces anetimi. Qendra ALTRI përgatiti 3 pyetësorë – për Këshillin Kombëtar të Territorit, 

për bashkitë dhe për investitorët. Pyetësorët e individualizuar sipas traget-grupit përmbanin 

pyetje të hapura dhe të mbyllura. Intervistimet u kryen në mënyrë të drejtpërdrejtë, si dhe, në 

disa raste, duke përdorur teknologjinë e informacionit. Ato u plotësuan manualisht.  

Pyetësorët u shpërndanë në 61 bashki, 7 përfaqësues të Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të 

Territorit, 141 shoqëri ndërtimi dhe 50 individë. Në përfundim të procesit, pyetësorëve iu 

përgjigjën 43 bashki, 7 përfaqësues të Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit, 41 shoqëri 

ndërtimi dhe 15 individë. Të anketuarit e Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit 
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përfshijnë në radhët e tyre drejtorë drejtorie, përgjegjës sektori dhe specialistë. Shumica e 

bashkive të anketuara përfshijnë në territorin e tyre administrativ midis 20 001-50 000 banorë 

(37.2 %) dhe 50 001 – 100 000 (28 %) banorë. Të gjitha shoqëritë e ndërtimit të anketuara 

(100%) janë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, 85,4% e tyre me vendndodhje/seli në Tiranë, por 

me shtrirje të veprimtarisë, krahas Tiranës edhe në bashki të tjera si Durrësi, Shkodra, Korca, 

Elbasani, Lezha, Saranda, Dibra, Kukësi, etj. Sa i takon individëve, 66.7% e tyre janë persona që 

nuk janë të regjistruar si persona fizikë, ndërsa 33.3% janë të regjistruar si të tillë. 53.3% e tyre e 

ushtrojnë veprimtarinë në Tiranë, ndërsa pjesa tjetër në Durrës, Gjirokastër, Sarandë, Mirëditë, 

Lezhë, Lushnje, Valias. Në identifikimin e investitorëve të anketuar u mbajt në konsideratë që të 

shënjestroheshin investitorë që kryejnë si ndërtime komplekse ashtu edhe ndërtime standarde. 

Në përfundim të procesit të intervsitimit të dhënat u përpunuan dhe gjetjet nga ky proçes u 

përfshinë në një raport teknik të vlerësimit të rezultateve të pyetësorëve dhe u bënë pjesë e këtij 

dokumenti. Ato, gjithashtu, shërbyen për evidentimin e nevojave dhe përpunimin e 

rekomandimeve për një ngritje dhe funksionim të suksesshëm të sistemit elektronik të lejeve të 

ndërtimit. 

Produkti i analizës ligjore dhe procesit të intervistimit u bënë pjesë e një dokumenti të vetëm dhe 

bashkarisht informuan rekomandimet politike të këtij Dokumenti. 
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III. VLERËSIM LIGJOR PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË 

NDËRTIMIT 

 

3.1 KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL AKTUAL MBI LEJET E 

NDËRTIMIT 

 

3.1.1  SFOND 

Planifikimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm i territorit përbën një nga sfidat më të mëdha për 

Shqipërinë. Dokumenti i Politikave për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit në Shqipëri 

2014-2018 evidenton nevojën për reformimin e sektorit të planifikimit dhe zhvillimit të territorit. 

Në përmbushje të konkluzioneve të këtij Dokumenti, Qeveria përgatiti një ligj të ri për 

planifikimin e territorit, i cili u miratua nga Kuvendi me ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 

“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. Shumë shpejt pas hyrjes në fuqi të këtij Ligji, në 

korrik të këtij viti, ai pësoi ndryshime. Përmes Ligjit nr. 73/2015 “Për disa shtesa dhe ndryshime 

në Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” u prezantuan disa ndryshime 

që prekin institucionet e përfshira në planifikimin dhe zhvillimin e territorit.  

Ligji i mësipërm, më ndryshimet përkatëse, është konkludim i proçesit të gjatë për rregullimin 

ligjor të fushës së ndërtimit dhe planifikimit të territorit nëpër të cilin ka kaluar Shqipëria. 

Legjislacioni për planifikimin e territorit ka kaluar nëpërmjet disa fazave reformuese, që pas 

kalimit të Shqipërisë në një shtet demokratik. Fillimisht, si pasojë e reformimit të të gjithë 

kuadrit ligjor në fuqi, më 1993 lindi e nevojshme që të miratohej edhe një ligj i ri për 

urbanistikën, për shkak se ligji i vjetër nuk i përshtatej më realitetit të vendit. Ligji nr. 7693/1993 

“Për urbanistikën”, i shfuqizuar, nuk solli ndonjë risi thelbësore në proçesin e planifikimit të 

territorit, duke u ndalur vetëm në parashikimin e rregullave bazë për vendosjen e ndërtimeve dhe 

arkitekurës në territorin e Republikës së Shqipërisë.  

 

Për shkak të risive dhe përparimeve të pakta që prezantonte ligji nr. 7693/1993, jetëgjatësia e tij 

ishte vërtetë e shkurtër. Me ligjin nr. 8405/1998 “Për urbanistikën”, i shfuqizuar, u miratuan 

rregulla të reja në sektorin e planifikimit të territorit. Veçanërisht duhet të evidentohet fakti se 

ligji nr. 8405/1998 qartësonte instrumentet kryesore të planifikimit, megjithëse konceptet 

kryesore vijonin të mbeteshin të njëjta. Edhe miratimi i këtij ligji nuk arriti të frenonte fenomenin 

e jashtëligjshëm të ndërtimeve pa leje, ndoshta edhe për shkak se ai anashkalonte disa faktorë që 

shoqëronin proçesin. Bazë e zhvillimit të territorit vijojë të mos jetë parimi që planifikimi i 

paraprinë zhvillimit të tokës. 
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Reformë e rëndësishme dhe e vërtetë në sektorin e planifikimit të territorit u realizua me anë të 

ligjit nr. 10119/2009 “Për planifikimin e territorit”, i shfuqizuar. Sipas Dokumentit të Politikave 

“Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në Shqipëri, 2014-2018”, miratimi i këtij ligji ishte 

rrjedhojë e disa presioneve të brendshme dhe kryesisht: (i) nevoja për konsolidimin e zhvillimit 

formal, (ii) përfshirja e faktorit “pronë private” në proçesin e zhvillimit të tokës, (iii) nevoja për 

të lidhur zhvillimin me planifikimin, (iv) fuqizimi i proçesit të decentralizimit, (v) koordinimi më 

i mirë i investimeve, për zhvillimin ekonomik të vendit, së bashku me sfidën e integrimit 

europian, etj1. Edhe ky ligj, pavarësisht prezantimit të një koncepti të ri në fushën e zhvillimit 

dhe planifikimit të territorit, pati jetëgjatësi të shkurtër, madje më të shkurtër krahasuar me të 

gjitha ligjet e mëparshme që rregullonin këtë fushë (ai veproi nga viti 2011 – 2014). Kuvendi, 

pas një analize të kujdesshme të kryer nga autoritetet qeveritare, ka miratuar ligjin e ri nr. 

107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i cili, siç përmendet 

edhe më lart, pësoi ndryshime në korrik të vitit 2015, përmes ligjit nr. 73/2015 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime në Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”. 

 

Ligji nr. 107/2014 është një nga instrumentet ligjore themelore që të detyron të lëvizësh në një 

trajektore të caktuar gjatë proçesit të planifikimit dhe zhvillimit të territorit. Edhe ky ligj ka 

ruajtur konceptin e konsiderimit të të gjithë territorit dhe jo vetëm të një ndërtimi, gjatë proçesit 

të zhvillimit dhe planifikimit urban/hapësinor. Ligji nuk ndalet vetëm tek planifikimi, por i 

kushton vëmendje domethënëse zhvillimit të territorit dhe kontrollit të tij. Një aspekt i 

rëndësishëm i ligjit të ri është struktura e thjeshtë dhe ndërveprimi institucional. Ligji mund të 

konsiderohet një ligj kornizë, duke theksuar se zbatueshmëria e tij varet plotësisht nga aktet 

nënligjore dhe rregulloret përkatëse, në bazë dhe për zbatim të tij. Ndryshimi kryesor që sollën 

ndryshimet e vitit 2015 në këtë ligj ishte parashikimi i një Agjencie të re – Agjencia e Zhvillimit 

të Territorit, me përgjegjësi në fushën e zhvillimit të territorit. Kësaj agjencie i kalon kompetenca 

e rëndësishme që më parë i përkiste Agjencisë së Planifikimit të territorit për të shërbyer si 

Sekretariat i Këshillit Kombëtar të Planifikimit të Territorit.  

 

Miratimi i ligjit 107/2014 dhe ndryshimeve përkatëse është pasuar me plotësimin e legjislacionit 

në fuqi për planifikimin dhe zhvillimin e territorit me aktet nënligjore përkatëse. Konkretisht, me 

Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 671, datë 29.7.2015 “Për miratimin e rregullores së 

planifikimit të territorit”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5. 2015 “Për   

miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, Vendimin nr. 672, datë 29.7.2015 “Për një 

ndryshim në Vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, Vendimi nr. 626, datë 15.7.2015 i Këshillit të Ministrave 

“Për miratimin e normativave të projektimit të banesave”, etj. 

 

 

 

                                                           
1 Shiko “Dokumentin e Politikave “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në Shqipëri, 2014-2018” 
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3.1.2 PARASHIKIMET LIGJORE DHE INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE 

PËR LEJET 

 

Sipas ligjit 107/2014, planifikimi dhe zhvillimi i territorit në Shqipëi bazohet në këto parime2: a) 

zhvillimi duhet të jetë i qëndrueshëm dhe të garantojë nevojat e brezave për barazi sociale, zhvillim 

ekonomik dhe mbrojtje të mjedisit; b) zhvillimi i territorit është çështje e rëndësisë kombëtare; ai 

duhet të jetë i drejtë dhe vlera e krijuar të përftohet dhe të përvetësohet nga shoqëria që e krijon atë; c) 

planifikimi duhet të harmonizojë interesat publikë e privatë, kombëtarë e vendorë; ç) zhvillimi 

duhet të udhëhiqet nga planifikimi, i cili është i detyrueshëm për të gjitha autoritetet e 

planifikimit sipas këtij ligji; d) parimet dhe vlerat e dokumenteve të planifikimit duhet të kenë 

vazhdimësi dhe pas ndryshimit të tyre; dh) transparenca duhet të shoqërojë proçeset e 

planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit; e) shërbimi me një ndalesë; ë) heshtja është miratim; 

f) planifikimi duhet të marrë në konsideratë karakteristikat e kontekstit të territorit në zhvillim; g) 

decentralizimi dhe subsidiariteti; gj) harmonizimi me qasjen e Bashkimit Europian në fushën e 

planifikimit dhe të zhvillimit të territorit, si edhe lidhur me kriteret mjedisore, ruajtjes së 

biodiversitetit dhe zonave të mbrojtura; h) zhvillimi duhet të bazohet në planifikimin dhe 

projektimin e gjithanshëm, që garanton kushte të barabarta dhe të drejta për të gjithë qeniet, 

pavarësisht nga nevojat dhe karakteristikat e secilit; i) planifikimi e zhvillimi duhet të garantojnë 

eliminimin e barrierave, për një përdorim të sigurt, të barabartë e të pavarur të hapësirave nga të 

gjithë personat, përfshirë ata me aftësi të kufizuar ose grupe të veçanta, për të cilët janë të 

nevojshme zgjidhje teknike apo pajisje të veçanta; j)  hierarkia e planeve; k) shpërndarja e të 

drejtave të zhvillimit duhet të jetë e drejtë dhe në bazë të parimit të proporcionalitetit; l) sigurimi 

i detyrueshëm i objekteve, i përgjegjësive civile dhe profesionale në ndërtim; ll) garantimi i 

aksesit dhe pjesëmarrjes së publikut në hartimin e dokumenteve të planifikimit dhe kontrollit të 

zhvillimit; dhe m) sistemi i integruar i planifikimit.  

 

Ligji përmban rregullat bazë lidhur me planifikimin e territorit, duke përcaktuar se në Republikën e 

Shqipërisë, janë dy nivele të planifikimit të territorit: (1) Planifikimi i nivelit qendror, që kryhet 

përmes: (i) Planit të përgjithshëm kombëtar, për gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë; (ii) 

Planeve kombëtare sektoriale, për të gjithë ose një pjesë të territorit, si dhe (iii) Planeve të 

detajuara për zona të rëndësisë kombëtare; dhe (2) Planifikimi i nivelit vendor, që kryhet 

përmes: (i) Planeve sektoriale në nivel qarku; (ii) Planit të Përgjithshëm vendor; si dhe (iii) 

Planeve të Detajuara Vendore. Planifikimi realizohet sipas parimit të hierarkisë së Planeve, nga 

ku rezulton se Plani i Përgjithshëm Kombëtar përcaton kuadrin referues të detyrueshëm për të 

gjitha planet që hartohen në Republikën e Shqipërisë. Planet kombëtare sektoriale hartohen me 

qëllim zhvillimin strategjik të një ose më shumë sektorëve të ndryshëm, si siguria kombëtare, 

energjia, industria, transporti, infrastruktura, turizmi, zonat ekonomike, arsimi, sporti, 

                                                           
2 Shih nenin 4 të ligjit 107/2014. 
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trashëgimia kulturore dhe natyrore, shëndetësia, bujqësia dhe ujërat. Ndërsa, planet e detajuara 

për zona të rëndësisë kombëtare hartohen në përputhje me dokumentet kombëtare të planifikimit, 

për menaxhimin, me qëllim mbrojtjen, prezervimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonave me 

rëndësi kombëtare. Në përputhje me planet në nivel kombëtar, hartohen edhe planet në nivel 

vendor. Konkretisht, Planet sektoriale në nivel qarku përcaktojnë zhvillimin strategjik të 

sektorëve të ndryshëm brenda territorit administrativ të qarkut. Ndërkohë, Plani i Përgjithshëm 

Vendor krijon kushte për një zhvillim të qëndrueshëm të territorit vendor, rigjenerimin urban, 

mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, të tokës së 

kultivueshme, peisazheve dhe hapësirave të gjelbra, si dhe rregullimin e përdorimit të tokës, 

intensitetit të shtrirjes së ndërtimit në sistemet natyrore, bujqësore dhe urbane të territorit.  

 

I gjithë procesi i planifikimit bëhet sipas një procedure transparente dhe gjithëpërfshirëse 

bashkërendimi, këshillimi dhe shqyrtimi publik. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit 

të planifikimit siguron një proces dialogu, bashkëpunimi dhe bashkërendimi horizontal e 

vertikal, me të gjitha autoritetet e planifikimit dhe palët e interesuara, përpara fillimit dhe gjatë 

hartimit të dokumentit të planifikimit. Autoriteti përgjegjës për hartimin e dokumentit të 

planifikimit organizon një ose më shumë seanca takimi publik dhe këshillimi përpara çdo 

vendimmarrjeje që ka lidhje me planifikimin, dhe i përsërit ato, sipas nevojës, me qëllim 

informimin e plotë të palëve të interesuara dhe zgjidhjen e konflikteve. 

 

Ligji përmban gjithashtu edhe rregullat bazë lidhur me zhvillimin e territorit. Në një seksion të 

veçantë të ligjit bëhet detajimi i instrumenteve për drejtimin e territorit, ku përfshihen intensiteti i 

ndërtimit me kushte3, transferimi i së drejtës për zhvillim4, zhvillimi i detyrueshëm i tokës5, 

pezullimi i zhvillimit6, servituti publik7, e drejta e transferimit8, si dhe e drejta e preferimit9. Më  

                                                           
3 Intensiteti i ndërtimit me kushte është instrumenti i zhvillimit të territorit që synon të sigurojë kontribut për financimin e 

investimeve kapitale në infrastruktura dhe shërbime publike, përfshirë programet sociale të strehimit, në zona të 

parashikuara nga plani i përgjithshëm vendor. Ky kontribut jepet nga kërkuesi i lejes së ndërtimit në këmbim të shtimit të 

intensitetit të ndërtimit, në marrëveshje me autoritetin vendor. 
4 Transferimi i së drejtës për zhvillim midis njësive strukturore realizohet, sipas rastit, nga autoriteti vendor i 

planifikimit, me qëllim ruajtjen e monumenteve të kulturës dhe zonave historike, tokës bujqësore dhe asaj natyrore. 
5 Në rastet kur si rezultat i procesit të hartimit të planit të detajuar vendor një ose disa pronarë nuk bien dakord me 

përmbajtjen e tij, autoriteti vendor i planifikimit mund të vendosë një taksë të moszhvillimit ose rishpërndarje të së 

drejtës së zhvillimit. 
6 Pezullimi i zhvillimit ka për efekt ndalimin e përkohshëm të zhvillimit ose shtyrjen e shqyrtimit të kërkesave për zhvillim e 

ndërtim në të gjithë territorin ose në një pjesë të tij për një, disa ose çdo tip zhvillimi, në rastet kur është marrë nisma për 

hartimin e një dokumenti planifikimi. 
7 Servituti publik është barra që i ngarkohet një prone në dobi të një prone tjetër për interes publik. Ai nuk përjashton 

përdorimin e pasurisë së paluajtshme ose të një pjese të saj që nuk cenon realizimin e servitutit publik. 
8 E drejta e transferimit nënkupton që Këshilli i Ministrave ka të drejtë të vendosë transferimin e pasurisë së paluajtshme 

publike, prone e njësive të qeverisjes vendore, në favor të shtetit, për realizimin e investimeve publike ose private në 

infrastrukturën publike kombëtare. 
9 E drejta e preferimit është e drejta në dobi të një autoriteti të planifikimit, në kuptim të këtij ligji, për t’u preferuar në radhë 

para çdo personi privat në blerjen, në të njëjtat kushte, të një pasurie të paluajtshme, në pronësi private, që është objekt 

shitjeje dhe ndodhet në një zonë vendimtare për realizimin ose mbrojtjen e një interesi publik. 

 



 

12 
 

 

tej, ligji në 13 nene të tij, parashikon kushtet për zhvillimin e territorit dhe të gjithë procesin e 

kontrollit të zhvillimit. Ligji bën një lidhje të qenësishme midis zhvillimit dhe dokumenteve të 

planifikimit, duke parashikuar se zhvillimi lejohet vetëm në kushtet e përcaktuara nga 

dokumentet e planifikimit, ose në mungesë të tyre, të aprovuara nga organi kompetent. Leja e 

zhvillimit është e nevojshme për çdo parcelë dhe jepet me miratimin e planit të detajuar vendor, 

ose në mungesë të tij me miratimin e planit të përgjithshëm vendor. Kjo nënkupton se zhvillimi 

duhet të sigurojë përmbushjen e disa kushteve që siguron qëndrueshmërinë dhe nevojën e 

brezave për barazi sociale, zhvillim ekonomik dhe mbrojtjen e mjedisit. 

 

Ligji e përkufizon lejen e ndërtimit si aktin e miratimit të kërkesës për leje ndërtimi dhe të 

lejimit të punimeve përkatëse dhe lejen e zhvillimit si aktin e përcaktimit të kushteve zhvillimore 

për një parcelë/pronë të caktuar10. Ai ka sanksionuar parimin e miratimit në heshtje duke e 

përkufizuar atë si aktin e përfitimit të së drejtës për zhvillim, kryerje të punimeve apo përdorim 

të ndërtimit pa marrjen e miratimit nga autoriteti përgjegjës i planifikimit, nëse miratimi ose 

refuzimi i kërkesës nuk është dhënë brenda afatit të parashikuar nga dispozitat përkatëse të ligjit 

107/201411. 

 

Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo ndërtim, riparim, restaurim apo prishje të objekteve 

ekzistuese, instalim apo ngritje të ndërtimeve të përkohshme, me përjashtim vetëm disa 

ndërtime, instalime dhe punime që, për shkak të ndërhyrjeve jo thelbësore në objekt, natyrës së 

përkohëshme të instalimeve ose rregullimit të kontrollit të zhvillimit nga një leje apo autorizim 

tjetër apo nga legjislacion i posaçëm sektorial, të cilat janë objekt i një deklarate paraprake për 

kryerje punimesh, pa qenë nevoja e pajisjes me leje ndërtimit. Leja e ndërtimit duhet të jetë në 

përputhje me kërkesat e ligjit dhe kushtet e dokumenteve të planifikimit, përndryshe ligji e 

konsideron absolutisht të pavlefshme. Në rastin e ndërtimeve që nuk kërkojnë leje ndërtimi, 

deklarata me shkrim e depozituar pranë autoritetit përgjegjës të kontrollit të zhvillimit, 

bashkërisht me projektin e punimeve, të hartuar dhe nënshkruar nën përgjegjësinë e 

profesionistëve të liçencuar, është dokumenti i vetëm i mjaftueshëm për fillimin e punimeve të 

ndërtimit. Autoriteti përgjegjës mund të kundërshtojë deklaratën paraprake për kryerjen e 

punimeve, me vendim të arsyetuar, në rast se konstaton mosrespektim të kushteve dhe kërkesave 

ligjore që rregullojnë deklaratën paraprake të punimeve. 

 

Ndërtimi duhet të kryhet sipas kushteve për kryerjen e punimeve të ndërtimit të përcaktuara në 

lejen e ndërtimit, në përputhje me dokumentacionin e aplikimit, si dhe normat dhe standardet në 

fuqi. Përndryshe, ligjërisht përfituesi i lejes së ndërtimit, pronari i ndërtimit, sipërmarrësi, 

mbikëqyrësi dhe zbatuesi i punimeve janë përgjegjës solidarisht, për moskryerjen e punimeve në 

përputhje me kushtet dhe kriteret e lejes së ndërtimit.  

                                                           
10 Shih nenin 3 të ligjit 107/2014.  
11 Po aty. 
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Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së 

zhvillimit të territorit”, ndërhyrjet që kryhen pa pajisje me leje ndërtimi janë: a) Ndërhyrje të 

mirëmbajtjes së zakonshme (këto përfshijnë: i. ndërhyrje të jashtme për riparimin dhe 

zëvendësimin e rifiniturave të jashtme të ndërtesave, me kusht që të ruhen karakteristikat 

origjinale të tyre (rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë 

karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe 

zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave, pa ndryshuar karakteristikat e tilla si 

forma, ngjyra, dizajni dhe dimensionet e pjesëve të hapura dhe transparente; zëvendësimi i 

pjesshëm i mbulesës së çatisë, pa ndonjë ndryshim të formës, pjerrësisë dhe karakteristikave të 

veshjes; riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme; 

riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse; vendosja e hekurave 

mbrojtës në dritare; vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave; lëvizja e 

shtresave të sipërme të oborreve; riparimi i rrethimeve ekzistuese); ii. ndërhyrje të brendshme 

(riparimi dhe rinovimi i dyshemeve; riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave; 

riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë); iii. 

ndërhyrje në impiante higjieno-sanitare (veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjieno-

sanitare dhe riparimet e impiantit); b) Punimet për eliminimin e barrierave arkitektonike dhe 

përshtatjen e ndërtesave për personat me aftësi të kufizuara; c) Lëvizjet e dheut që lidhen, në 

mënyrë të posaçme, me ushtrimin e veprimtarisë bujqësore ose blegtorale, përfshirë ndërhyrjet në 

impiante hidraulike bujqësore. 

Po sipas këtij Vendimi, i cili detajon më tej dispozitat e ligjit në lidhje me lejet, punimet për të 

cilat kërkohet pajisja me leje ndërtimi janë ato që: a) rezultojnë në krijimin e ndërtimeve e reja, 

përfshirë ato të përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë rregullore; b) 

rezultojnë në rikonstruksion, riparim dhe restaurim që çojnë në krijimin e një strukture tërësisht ose 

pjesërisht të ndryshme nga ajo e mëparshme dhe që kanë si pasojë shtimin e njësive dhe/ose 

ndryshimin e vëllimit ndërtimor, sipërfaqes së ndërtimit, pamjes së jashtme të objektit, të 

përdorimit ose të sistemit konstruktiv; c) realizojnë mirëmbajtje të jashtëzakonshme sipas kësaj 

rregulloreje, të shoqëruar me ndryshime të sistemit konstruktiv të objektit; ç) kanë si pasojë 

prishjen e objekteve, në rast se prishja nuk shoqërohet me ndërtim të ri. Nëse prishja shoqërohet 

me ndërtim të ri, leja për prishje është pjesë e lejes së ndërtimit dhe shënohet në kushtet e 

dokumentit të lejes. 

Sipas ligjit 107/2014 autoritetet përgjegjëse për planifikimin e territorit ndahen në autoritete:  

 

(1) në nivel qëndror12; dhe  

 

(2) në nivel vendor (qarku ose bashkie)13.  

                                                           
12 (1) Këshilli i Ministrave; (2) Këshilli Kombëtar i Territorit; dhe (3) ministria përgjegjëse për çështjet e planifikimit dhe 

zhvillimit të territorit. 
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Organet në nivel qendror janë: a) Këshilli i Ministrave si organ me rol kyç në çështjen e 

planifikimit të territorit, veçanërisht përsa i përket garantimit të zbatimit të ligjit nr. 107/2014, 

përgjegjës për financimin e proçesve të rëndësishme në fushën e planifikimit, si dhe për 

miratimin e Planit të Përgjithshëm të Territorit; ngritjen, mbështetjen dhe zhvillimin e burimeve 

të nevojshme njerëzore e profesionale, në nivel qendror dhe vendor, për planifikimin e territorit, 

kontrollin e zhvillimit dhe administrimin e regjistrit të integruar të territori; si dhe për miratimin 

e akteve të nevojshme nënligjore për garantimin e zbatimit të ligjit;  b) Këshilli Kombëtar i 

Territorit është përgjegjës për miratimin e dokumenteve të planifikimit, si dhe për përcaktimin e 

rëndësisë kombëtare të një çështjeje, zone ose objekti në planifikimin e territorit; c) Ministria 

përgjegjëse për planifikimin dhe zhvillimin është ngarkuar nga ligji me detyrën për: (i) 

përgatitjen e politikave, dokumenteve dhe kuadrit ligjor të planifikimit dhe zhvillimit të territorit; 

(ii) kryerjen e studimeve dhe vlerësimeve në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit; (iii) 

mbështetjen e bashkëpunimit kombëtar dhe ndërkombëtar në fushën e planifikimit të territorit; si 

dhe (iv) nxitjen dhe mbështetjen e nismave dhe programeve për përmirësimin e cilësive 

profesionale e teknike të autoriteteve të planifikimit; d) Ministritë e linjës; e) Agjencia 

Kombëtare për Planifikimin e Territorit (AKPT) si institucion me rol shumë të rëndësishëm në 

çështjet e planifikimit.  

 

Në nivel vendor institucionet me përgjegjësi planifikimi janë: a) Këshilli i qarkut, i cili është 

përgjegjës për koordinimin e proçeseve të planifikimit në nivel qarku, duke miratuar, sipas rastit, 

nismën dhe dokumentet e planifikimit sektorial të qarkut dhe b) Këshilli Bashkiak i cili është 

përgjegjës për miratimin e mjeteve financiare të nevojshme për zbatimin e këtij ligji, si dhe për: (i) 

miratimin e dokumenteve vendore të planifikimit; (ii) monitorimin dhe mbikëqyrjen e zbatimit të 

planit të përgjithshëm vendor dhe planeve sektoriale në nivel vendor; (iii) për monitorimin e 

respektimit të kuadrit ligjor për pjesëmarrjen dhe shqyrtimin publik të dokumenteve vendorë të 

planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit; si dhe (iv) për të shqyrtuar në bazë vjetore Raportin 

Monitorues të Zbatimit të Qëllimeve dhe të Objektivave të deklaruara në dokumentet e 

planifikimit në nivel vendor; c) Kryetari i bashkisë, i cili është përgjegjës për: (i) zhvillimin e 

territorit vendor, përmes hartimit dhe zbatimit të dokumenteve të planifikimit të territorit; (ii) 

koordinimin mes institucioneve publike dhe alokimin e burimeve njerëzore të nevojshme për 

hartimin e dokumenteve të planifikimit në nivel vendor; (iii) dorëzimin dhe prezantimin e 

dokumenteve vendore të planifikimit pranë AKPT-së, për të verifikuar përputhshmërinë me Planin 

e Përgjithshëm Kombëtar dhe normat teknike të planifikimit; si dhe miratimin e planeve të detajuara 

vendore; si dhe d) organe përgjegjëse për ushtrimin e veprimtarive të planifikimit dhe të 

kontrollit të zhvillimit të territorit, të caktuara nga njësitë e qeverisjes vendore, të përbëra nga 

ekspertë të fushave të ndryshme, që garantojnë zbatimin korrekt të ligjit. 

 

                                                                                                                                                                                           
13 (1) Këshilli i qarkut; (2) Këshilli bashkiak dhe (3) Kryetari i bashkisë. 
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Relevante për analizën e kuadrit ligjor dhe institucional për lejet e ndërtimit dhe zhvillimit janë 

autoritetet e përcaktuara nga neni 27 i ligjit 107/2014 si autoritete përgjegjëse për zhvillimin e 

territorit janë konkretisht: Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Kryetari i Bashkisë. Këshilli 

Kombëtar i Territorit është autoriteti përgjegjës për vendimmarrjen për leje zhvillimi dhe leje 

ndërtimi për llojet e zhvillimit komplekse, të përcaktuara në rregulloren e zhvillimit dhe ato që 

lidhen me çështje, zona, objekte të rëndësisë kombëtare apo me investime strategjike për interesat e 

vendit, mbi propozimin e ministrisë që mbulon sektorin apo zhvillimin përkatës. Kryetari i Bashkisë 

është përgjegjës për vendimmarrjen lidhur me aplikimet për leje zhvillimi dhe leje ndërtimi në 

territorin administrativ të bashkisë, vlerësimin e respektimit të kërkesave ligjore për punimet e 

kryera mbi bazën e deklaratës paraprake për kryerje punimesh, dhe dhënien e çertifikatës së 

përdorimit që vërteton përfundimin e punimeve në përputhje me kushtet e lejes së ndërtimit dhe që 

jepet në fund të proçesit të zhvillimit. 

 

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së 

zhvillimit të territorit”, lejet e ndërtimit për të cilat është përgjegjës Këshilli Kombëtar i Territorit 

janë: 1. çentralet prodhuese të energjisë, pjesë e sistemit elektro-energjetik të vendit, në përputhje 

me legjislacionin e posaçëm në fuqi; 2. impiantet e prodhimit dhe të përpunimit të gazit, naftës e 

bitumeve, naftësjellësit dhe gazsjellësit, depot e naftës, gazit dhe derivateve të naftës me kapacitet 

mbi 500 tonë; 3. impiantet e trajtimit dhe strukturat e depozitimit të mbetjeve, të ngurta dhe të 

lëngshme, të çdo lloji, si dhe impiantet e trajtimit të ujërave të përdorura sipas klasifikimeve të 

legjislacionit të posaçëm në fuqi; 4. aeroportet, portet e pasagjerëve, portet dhe terminalet, të çdolloj 

natyre dhe madhësie sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi; 5. korpuset universitare, qendrat 

universitare dhe të kërkimit shkencor, përfshirë kampuset; 6. spitalet, qendrat dhe komplekset 

spitalore; 7. strukturat e institucioneve ndëshkuese dhe edukuese; 8. komplekset dhe fshatra 

turistikë, komplekse parqesh ujore, argëtimi apo zbavitjeje, që përmbajnë ujë në basen mbi 5 000 

m3, impiante skish, teleferikë dhe infrastruktura ndihmëse; 9. muzetë dhe teatrot kombëtarë, veprat 

monumentale me rëndësi kombëtare, objektet në zonat e mbrojtura në përputhje me ligjin sektorial; 

10. pikat doganore dhe kufitare; 11. minierat, kriporet, karrierat, pika nxjerrjeje dhe shfrytëzimi 

inertesh; 12. strukturat dhe infrastrukturat ushtarake sipas legjislacionit të posaçëm; 13. stacionet 

dhe objektet e Policisë së Shtetit apo shërbimeve inteligjente; 14. stacionet e shërbimit zjarrëfikës; 

15. Banka e Shqipërisë; 16. Varrezat e Dëshmorëve të Atdheut; 17. strukturat dhe qendrat e 

prodhimit e të përpunimit të industrisë metalurgjike, farmaceutike, kimike, armëve, lëndëve plasëse 

apo teknologjisë së lartë; 18. qendrat apo institucionet në të cilat kryhen veprimtari, përfshirë 

kërkimore dhe eksperimentale në fusha të industrisë kimike, fizikës bërthamore dhe të tjera, që 

klasifikohen nga legjislacioni i posaçëm në fuqi si me rrezikshmëri të lartë; 19. pjesët përbërëse të 

rrjeteve apo sistemeve të infrastrukturave kombëtare (hekurudha, metro, tramvaj, rrugë, autostrada, 

rrjete kabllore nënujore, nëntokësore dhe ajrore, objekte dhe rrjete të furnizimit me ujë, objektet, 

rrjetet e komunikimit elektronik me shtrirje apo ndikim kombëtar ose rajonal); 20. strukturat dhe 

rrjetet e furnizimit me ujë, grumbullimit dhe trajtimit të ujërave të përdorura etj., të cilat janë nën 

përgjegjësinë e ministrive në fushat e transportit, energjisë, administrimit të ujit, komunikimit 
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elektronik, mbrojtjes së tokës dhe mbrojtjes së sigurisë publike e kombëtare; 21. basenet ujore 

artificiale me kapacitete mbi 10,000 m3; 22. stadiumet me kapacitet 10,000 e më shumë vende për 

spektatorë; 23. ura dhe tunelet me gjatësi mbi 50 m; 24. vendparkimet publike me kapacitet mbi 

5,000 mjete 4+1 ose ekuivalente; 25. pikat e furnizimit me karburant; 26. investimet strategjike, 

sipas ligjit përkatës. 

 

 

3.1.3  PROCESI I APLIKIMIT PËR LEJE, SHQYRTIMIT TË KËRKESËS DHE 

VENDIMI 

 

APLIKIMI: Risi e ligjit 107/2014 është parashikimi se aplikimi për leje ndërtimi kryhet vetëm 

përmes portalit të Regjistrit të Integruar të Territorit14. Aplikimi për leje ndërtimi duhet të 

përmbajë një përshkrim të hollësishëm të punimeve që do të kryhen, duke u shoqëruar nga 

dokumentacioni i plotë ndërtimor, përfshirë projektet e detajuara, të hartuara dhe nënshkruara 

nën përgjegjësinë e ekspertëve të liçencuar. Neni 43 i ligjit 107/2014 ndalet vetëm në 

përcaktimin e këtyre rregullave të përgjithshme në lidhje me aplikimin për leje ndërtimit. Ai 

parashikon se përmbajtja e formularit të aplikimit dhe lista e plotë e dokumentacionit shoqërues 

të kërkesës duhet të detajohen në rregulloren e zhvillimit. Rrjedhimisht, Vendimi i Këshillit të 

Ministrave  nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” shkon 

më tej duke detajuar rregullat mbi proçesin e aplikimit për leje dhe mbi dokumentacionin e 

nevojshëm që duhet të shoqërojë kërkesën për aplikim.  

 

Neni 15 i Rregullores së Zhvillimit ka përcaktuar se dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi 

për leje ndërtimi janë: 1. kërkesa për leje ndërtimi, sipas formularit tip të shtojcës A; 2. 

dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim, 

përfshirë marrëveshjet midis pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treta; 3. fragmenti i 

hartës së parcelës/ave ku do të kryhet zhvillimi, i rilexuar nga topograf i liçencuar; 4. plani i 

vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese; 5. projekti teknik 

arkitektonik dhe i peisazhit, sipas rastit, në 2D dhe 3D, përfshirë eliminimin e barrierave 

arkitektonike; 6. projekti konstruktiv; 7. projekti i instalimeve që përfshijnë ato hidrosanitare, 

elektrike, ngrohje, ventilim, mbrojtje nga zjarri, efiçiencë energjetike, shkallë emergjence; 8. 

grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas fazave të zbatimit; 9. 

preventivi; 10. deklarata e projektuesit të liçencuar, sipas shtojcës B, për përputhshmërinë e 

projektit me dokumentet e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit në fuqi dhe me legjislacionin 

që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë dispozitat 

antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare; 11. lejet, liçencat, autorizimet 

apo aktet e miratimit, të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të 

posaçëm sektorial, sipas rastit; 12. mandatpagesa/t e tarifës/tarifave të aplikimit, për të gjitha 

                                                           
14 Shih nenin 43 të ligjit 107/2014  
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proçeset e shërbimit me një ndalesë. Rregullorja parashikon se për aplikimet sipas parimit të 

shërbimit me një ndalesë, aplikuesi i dorëzon dokumentet e mësipërme në letër dhe CD (format 

pdf). 

 

Formulari i Kërkesës për leje zhvillimi/ndërtimi, i miratuar me këtë akt, parashikon për 

plotësimin e të dhënave në lidhje me njësinë e qeverisjes vendore, autoritetin përgjegjës të 

planifikimit, llojin e kërkesës (ku përfshihet specifikimi nëse bëhet fjalë për kërkesë për ndërtim 

të ri, kërkesë për ndërtim të përkohshëm, kërkesë për kryerje punimesh rikonstruksioni, kërkesë 

për kryerje punimesh riparimi, kërkesë për kryerje punimesh restaurimi, kërkesë për kryerje 

punimesh për mirëmbajtje të jashtëzakonshme, kërkesë për kryerje punimesh për prishje, të 

dhëna shtesë për prerje drurësh, kërkesë për kryerje punimesh për deklarim paraprak), të dhëna 

mbi aplikuesin, informacion mbi projektin (ku përfshihen të dhëna mbi emrin e projektit, 

përshkrim i saktë i projektit, përshkrim nëse projekti kërkon pajisje me leje të tjera referuar 

legjislacionit sektorial, nëse projekti është trajtuar më parë), informacion mbi parcelën ku do të 

ndërtohet (ku përfshihet adresa e pasurisë, numri dhe lloji i pasurisë, zona kadastrale, 

sipërfaqja, data e lëshimit të dokumenteve të pronësisë, faktin në ka ndërtesa ekzistuese në këtë 

pasuri dhe nëse parcela është e përfshirë brenda një dokumenti planifikimi), informacion mbi 

projektuesin, të dhëna mbi realizueshmërinë e punimeve (kohëzgjatja e realizimit të punimeve në 

muaj dhe të dhëna mbi llojin e financimit të punimeve, duke përfshirë dhe koston e burimin e 

financimit), listën e dokumentacionit që përmban aplikimi dhe deklaratë përgjegjësie nga 

subjekti ndërtues për respektimin e kushteve teknike dhe të sigurimit të punonjësve dhe jetës së 

njerëzve, të dhëna mbi lidhjen me infrastrukturën (ku përfshihen të dhënat mbi lidhjen me 

rrugën, të dhëna mbi lidhjen me rrjetin e kanalizimeve, të dhëna mbi lidhjen me rrjetin e 

ujësjellësit, të dhëna mbi lidhjen me rrjetin elektrik, të dhëna mbi lidhjen me rrjetin telefonik), të 

dhëna mbi depozitimin dhe mbledhjen e mbetjeve gjatë kryerjes së punimeve, si dhe mbi 

vendndodhjen dhe llojin e servituteve publike. 

 

Sipas kësaj rregulloreje, kërkesa për leje ndërtimi – për lejet që jepen nga autoriteti vendor – 

paraqitet përmes ngarkimit të saj dhe dokumentacionit shoqërues on-line në portalin përkatës 

sipas procedurës së përcaktuar në të ose përmes depozitimit të saj dhe dokumentacionit 

shoqërues pranë sportelit të shërbimit. Në rastin e dytë, përgjegjës për ngarkimin on-line të 

dosjes së aplikimit është autoriteti, i cili duhet ta kryejë këtë proces menjëherë me paraqitjen e 

kërkesës në sportel. Në përfundim të ngarkimit në portal, sporteli i dorëzon aplikuesit numrin e 

identifikimit të kërkesës në regjistër, i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së saj. Autoriteti 

përgjegjës, pas verifikimeve përkatëse, vendos brenda 5 ditësh nga paraqitja e kërkesës dhe e 

dokumentacionit shoqërues, mospranimin e kërkesës në rastet kur ky dokumentacion është i 

paplotë. 

 

Ndërkaq, kërkesat për leje ndërtimi që miratohen nga KKT-ja, paraqiten për shqyrtim përmes 

ngarkimit on-line të kërkesës dhe dokumentacionit shoqërues në portalin përkatës, sipas 
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procedurës së përcaktuar në të ose përmes depozitimit të saj dhe të dokumentacionit shoqërues 

pranë Sekretariatit të KKT-së. Sekretariati i shqyrton këto kërkesa nga ana formale brenda 5 

ditësh nga paraqitja. 

 

SHQYRTIMI: Për të lehtësuar procedurën e pajisjes me leje ndërtimi, ligji parashikon se 

shqyrtimi i aplikimit për leje ndërtimi bëhet sipas parimit të shërbimit me një ndalesë. Neni 44 i 

ligjit 107/2014, parashikon se autoriteti përgjegjës, shqyrton kërkesën për leje ndërtimi sipas 

këtij parimi, duke bashkërenduar punën me të gjitha autoritetet publike të specializuara që duhet 

të shprehen në lidhje me aplikimin. Ky nen ka vendosur një afat 60 ditor, nga momenti i 

dorëzimit të aplikimit për leje, për marrjen e vendimit mbi të nga autoriteti përgjegjës, që do të 

thotë se edhe bashkërendimi institucional duhet të kryhet brenda këtij afati. Megjithatë, ky nen 

ka parashikuar se mund të vendosen edhe afate më të shkurtra apo procedura të diferencuara për 

pajisjen me leje ndërtimi, për punime me impakt të ulët në territor apo për investime strategjike 

për vendin.  

 

Nëse vendimi për lejen nuk merret brenda afatit 60 ditor të parashikuar nga ligji dhe struktura 

përgjegjëse e planifikimit pranë autoritetit vendor nuk ka dhënë mendim negativ në lidhje me 

kërkesën, leja e ndërtimit konsiderohet e dhënë në heshtje. Ndonëse sanksionon parimin e 

miratimit në heshtje, vetë ligji, parashikon edhe përjashtimet përkatëse nga ky rregull. 

Konkretisht, miratimi në heshtje nuk zbatohet për lejet e ndërtimit që janë në kompetencë të 

Këshillit Kombëtar të Territorit, si dhe për punime të tjera, përfshirë ato me rrezikshmëri të lartë, 

që përcaktohen nga rregullorja e zhvillimit apo rregullohen në mënyrë të veçantë nga 

legjislacioni në fuqi. 

 

Parimi i shërbimit me një ndalesë zhvillohet më tej në akte nënligjore. Konkretisht, neni 3 i 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit ka përcaktuar se pranë çdo njësie bazë të qeverisjes 

vendore ngrihet sporteli i shërbimit me një ndalesë për veprimtaritë ndërtimore, i cili kujdeset 

për të gjitha marrëdhëniet ndërmjet palës së interesuar, autoritetit vendor të planifikimit dhe 

organeve të tjera të administratës publike që kanë detyrimin të japin mendimin e tyre në lidhje 

me punimet, objekt i kërkesës për leje ndërtimi apo deklaratës për punime paraprake. Sporteli i 

shërbimit përbën pikën e vetme të kontaktit të palës së interesuar me administratën publike në 

lidhje me kërkesën për leje ndërtimi dhe ndërhyrjen përkatëse në territor. Autoriteti vendor i 

planifikimit është përgjegjës për bashkërendimin e punës me të gjitha institucionet shtetërore dhe 

operatorët e shërbimeve publike, që mbulojnë fushën përkatëse të veprimtarisë në territorin ku 

kryhet zhvillimi, për t’u siguruar se projekti, për të cilin kërkohet pajisja me leje, nuk ndërhyn 

apo dëmton zonat e mbrojtura, monumentet e kulturës, trashëgiminë kulturore apo rrjetet e 

infrastrukturës. Për këtë qëllim, sporteli i shërbimit merr sipas rastit aktet e pëlqimit nga 

autoritetet që kanë përgjëgjësi për mbrojtjen e mjedisit, të trashëgimisë kulturore e historike, të 

shëndetit dhe të sigurisë publike. Sipas kësaj rregulloreje, komunikimet me aplikuesit mbahen 

vetëm nga sporteli i shërbimit. 
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Sporteli i shërbimit me një ndalesë është parashikuar t’iu ofrojë personave të interesuar të gjitha 

infomacionet e nevojshme për realizimin e ndërtimit, përpara dorëzimit dhe gjatë shqyrtimit të 

aplikimit, duke përfshirë fragmente nga harta e gjendjes ekzistuese të pasurisë/ve, hartat e 

infrastrukturave inxhinierike ekzistuese në zonë, për identifikimin e pikave të lidhjes, 

përkatësisht për furnizimin me ujë, largimin e ujërave të zeza, rrjetin elektrik, rrjetin e 

komunikimit elektronik dhe pikat rrethuese të depozitimit të mbetjeve, hartat me hapësirat e 

gjelbra publike dhe fondin e drurëve rreth apo në parcelën/parcelat për zhvillim, informacione 

rreth kufizimeve apo kushtëzimeve të veçanta sektoriale në zonën objekt studimi, si ato të 

monumenteve të kulturës, mjedisit etj., sipas rastit, si dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm 

për kryerjen e detyrës së projektimit. Gjithashtu, ky sportel duhet të marrë në dorëzim deklaratat 

paraprake për punime, kërkesat për leje zhvillimi, kërkesat për leje ndërtimi, si dhe çdo akt 

pëlqimi, sido që të jetë i emërtuar, në fushën e veprimtarisë ndërtimore dhe të dorëzojë lejet e 

zhvillimit, lejet e ndërtimit dhe çertifikatat e përdorimit. 

 

Rregullorja e Zhvillimit të Territorit ka vendosur një afat 10 ditor nga kërkesa për leje, brenda të 

cilit institucionet shtetërore dhe operatorët e shërbimeve publike kanë detyrimin t’i njoftojnë 

autoritetit përgjegjës, në rrugë elektronike, aktet e pëlqimit/miratimit lidhur me zhvillimin e 

propozuar. Në mungesë të përgjigjes brenda afatit 10-ditor, pëlqimi/miratimi konsiderohet i dhënë, 

sipas parimit të miratimit në heshtje, dhe autoriteti i planifikimit ka detyrimin të vijojë me 

shqyrtimin e kërkesës për leje, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në pikën 3, të nenit 44, të 

ligjit. Nga ky formulim i Rregullores vihet re zbatimi i parimit të miratimit në heshtje në dy drejtime: 

1. Autoriteti përgjegjës për dhënien e lejes konsideron pëlqim/miratim në heshtje mosreagimin e 

institucioneve përkatëse brenda afatit 10 ditor; 2. Nga ky rregull bëjnë përjashtim të njëjtat raste që 

edhe sipas ligjit përjashtohen nga zbatimi i parimit të miratimit në heshtje e konkretisht lejet e 

ndërtimit në kompetencë të KKT-së, si dhe punime të tjera, përfshirë ato me rrezikshmëri të lartë, që 

përcaktohen nga rregullorja e zhvillimit apo rregullohen në mënyrë të veçantë nga legjislacioni në 

fuqi. 

 

Sa i përket zbatimit të këtij parimi për lejet që miratohen nga Këshilli Kombëtar i Territorit, 

Rregullorja e Zhvillimit ka parashikuar se funksionet e sportelit të shërbimit me një ndalesë, në këto 

raste, kryhen nga Sekretariati i KKT-së. Me ndryshimet e korrikut të vitit 2015 në ligjin 107/2014, 

kompetencat e Sekretariatit të KKT-së iu hoqën Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të 

Territorit. Këto ndryshime parashikuan ngritjen e një strukture të re posaçërisht për t’i shërbyer 

si Sekretariat KKT-së. Me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 725, datë 2.9.2015 “Për 

mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit” kompetencat e 

Sekretariatit të KKT-së i përkasin Agjencisë së Zhvillimit të Territorit – një institucion i ri, i 

sapokrijuar. Rrjedhimisht, edhe funksionet e sportelit të shërbimit më një ndalesë për lejet e 

miratuara nga KKT-ja do të kryhen nga kjo Agjenci. 
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Rregullorja e Zhvillimit detajon më tej procedurat e shqyrtimit të kërkesës për leje dhe 

bashkërendimit institucional, duke parashikuar procedura të veçanta, në varësi të autoritetit 

miratues të lejes. Konkretisht, për lejet që miratohen nga autoritetet vendore, është parashikuar se 

shqyrtimi fillon pas përfundimit të afatit 5 ditor për verifikimin formal të kërkesës për leje. 

Brenda 35 ditësh nga data e paraqitjes së kërkesës për leje, zyra/organi përgjegjës i planifikimit 

pranë autoritetit vendor kryen shqyrtimin teknik dhe merr kryesisht, përmes sportelit të 

shërbimit, të gjitha opinionet dhe aktet që mund të jenë të nevojshme sipas rastit. Në përfundim 

të shqyrtimit teknik të përputhshmërisë së projektit me legjislacionin në fuqi, zyra/organi 

përgjegjës i planifikimit dhe zhvillimit përgatit raportin e vlerësimit teknik, i cili botohet në 

regjistër. Nëse vlerësohet se është nevojshme të bëhen ndryshime në projektin fillestar, 

zyra/organi përgjegjës i planifikimit ka të drejtë të kërkojë kryerjen e tyre po brenda afatit 35 

ditor. Këto ndryshime duhet të kryhen nga pala e interesuar brenda 15 ditësh nga marrja dijeni 

për kërkesën. Kjo kërkesë ndërpret afatin 35 ditor për kryerjen e shqyrtimit teknik. Ky afat, 

mund të ndërpritet vetëm një herë, brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës dhe vetëm 

bazuar mbi një kërkesë të arsyetuar për plotësimin apo saktësimin e dokumenteve që nuk 

zotërohen/disponohen nga administrata publike. Në lidhje me dokumentat e zotëruara nga 

administrata publike, Rregullorja ka parashikuar detyrimin për autoritetin e zhvillimit për t’i 

marrë ato kryesisht nga institucionet e administratës publike që i disponojnë, duke përfshirë edhe 

informacionin kadastral dhe të zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme. 

 

Sa i takon shqyrtimit të kërkesës për leje nga KKT-ja, është Sekretariati ai që bashkërendon 

procesin e shqyrtimit teknik me institucionet e tjera publike kompetente, përfshirë autoritetin 

vendor përkatës, si dhe verifikon përputhshmërinë ligjore dhe me dokumentat e planifikimit. 

Ministria përgjegjëse e linjës dhe institucionet përkatëse të varësisë shqyrtojnë përputhshmërinë 

me politikat, strategjinë e legjislacionin sektorial dhe kriteret teknike të veçanta për objektin 

përkatës. Ky bashkërendim është parashikuar të kryhet në një proces të mbyllur, përmes regjistrit 

dhe komunikimit elektronik.  

 

Krahas këtyre procedurave të diferencuara, si për lejet e ndërtimit që miratohen nga autoritetet 

vendore, ashtu edhe për ato që miratohen nga KKT-ja, Rregullorja e Zhvillimit parashikon disa 

rregulla të përbashkëta për to, si: 1. Shqyrtimi i kërkesave për leje përmes botimit në regjistër ose 

pas depozitimit të tyre dhe dokumentacionit shoqërues pranë sportelit të shërbimit; 2. Paraqitja e 

kërkesës për leje në formën e një formulari tip të plotësuar dhe nënshkruar nga aplikuesi dhe të 

shoqëruar nga dokumentacioni përkatës; 3. Të dhënat e domosdoshme që duhet të përmbajë 

formulari tip (emrin/emërtimin e pronarit të truallit, emrin/emërtimin e zhvilluesit/investitorit, të 

dhënat identifikuese të pronës, adresën, përfshirë adresën elektronike, për komunikim, të dhëna 

rreth liçencave, autorizimeve dhe lejeve të marra nga subjekti për ushtrimin e veprimtarisë, listën 

e dokumentave shoqëruese që duhen paraqitur); 4. Botimin e formularit dhe dokumentacionit 

përkatës në regjistër menjëherë me paraqitjen e kërkesës. 
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Rregullorja e Zhvillimit parashikon edhe për një procedurë të përshpejtuar për shqyrtimin dhe 

vendimmarrjen për leje. Konkretisht, për rastet e punimeve që kanë vëllim të kufizuar ndërtimi 

ose impakt të ulët në territor (si shkallë, rrethime, struktura me materiale të lehta e të 

çmontueshme, ndryshime fasade), kur aplikuesi paguan tarifë aplikimi të barabartë me 

dhjetëfishin e tarifës së parashikuar për leje ndërtimi, kur punimet janë me vëllim të kufizuar dhe 

impakt të ulët në territor (shtëpi banimi deri në 2 kate, në bazë të rregullave të përcaktuara në 

dokumentet e planifikimit, struktura në funksion të aktiviteteve bujqësore dhe blegtorale), 

ndryshimi i aktivitetit apo funksionit, autoriteti përgjegjës vendos brenda 10 ditëve nga data e 

dorëzimit të aplikimit për leje ndërtimi me proçedurë të përshpejtuar. 

 

VENDIMI: Ligji parashikon se përpara se të jepet leja e ndërtimit, duhet të plotësohen edhe tre 

kushte: 1) Së pari, është e detyrueshme që në zonën ku propozohet zhvillimi të ekzistojë 

infrastruktura kryesore dhe dytësore, ku kjo e fundit  mund të financohet dhe realizohet edhe nga 

subjekti që kërkon të pajiset me leje ndërtimi; 2) Së dyti, është e detyrueshme të paguhet taksa e 

ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, e cila llogaritet mbi çmimin referencë ose 

preventivin e investimit të ri që kërkohet të kryhet, duke përzgjedhur atë që ka vlerën më të lartë; 

3) Së treti, është e detyrueshme që të dorëzohet sigurimi i detyrueshëm për mbulimin e 

përgjegjësive civile dhe profesionale që rrjedhin nga mosrespektimi i legjislacionit dhe 

dokumenteve të planifikimit në fuqi. Me plotësimin e këtyre tre kushteve, dokumenti i lejes së 

ndërtimit i dorëzohet kërkuesit të saj nga autoriteti përgjegjës, jo më vonë se 15 ditë nga data e 

marrjes së vendimit për miratimin e lejes së ndërtimit nga kryetari i bashkisë, ose 30 ditë nga 

data e marrjes së vendimit për miratimin e lejes së ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit. 

 

Sipas Rregullores së Zhvillimit, KKT-ja vendos për miratimin, refuzimin ose miratimin me kusht 

të lejes brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës për leje ndërtimi. Ky vendim botohet 

në regjistër jo më vonë se 5 ditë nga marrja e vendimit. Dokumenti i lejes lëshohet nga 

Sekretariati i KKT-së jo më vonë se 30 ditë nga data e miratimit të kërkesës për ndërtim dhe 

vetëm pas pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë.  

 

Ndërsa, kryetari i njësisë së qeverisjes vendore merr vendimin për miratimin, refuzimin ose 

miratimin me kusht  të lejes së ndërtimit brenda 20 ditëve nga paraqitja e raportit të vlerësimit 

teknik dhe në çdo rast, jo më vonë se 60 ditë nga data e paraqitjes së kërkesës për leje ndërtimi. 

Vendimi i kryetarit gjithashtu botohet në regjistër, jo më vonë se 5 ditë nga data e miratimit të 

kërkesës. Dokumenti i lejes i dorëzohet kërkuesit të saj nga sporteli i shërbimit jo më vonë së 15 

ditë nga data e miratimit të kërkesës për ndërtim, me kusht që të jetë kryer pagesa e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. Për rastet kur kryetari nuk publikon vendimin brenda afatit të 

parashikuar nga Rregullorja dhe raporti i vlerësimit teknik nuk është shprehur negativisht në 

lidhje me kërkesën për leje, atëherë kërkesa konsiderohet automatikisht e miratuar në heshtje dhe 

sistemi elektronik i regjistrit gjeneron menjëherë vendimin e miratimit. 

 



 

22 
 

Sipas Rregullores së Zhvillimit, vendimi i miratimit të kërkesës për leje ndërtimi përmban edhe 

vlerën e taksës që duhet paguar sipas legjislacionit në fuqi. Ndërsa, vendimi i refuzimit përmban 

të gjitha shkaqet e refuzimit. Ndrësa vetë dokumenti i lejes së ndërtimit përmban autoritetin 

përgjegjës që lëshon aktin dhe identitetin e zyrtarit që përfaqëson autoritetin, datën dhe numrin e 

lejes, datën dhe numrin e vendimit të kryetarit për miratimin e lejes, afatin e fillimit dhe 

përfundimit të punimeve, të dhënat identifikuese të pronarit të tokës, adresën dhe kufijtë e 

pasurisë, të dhënat identifikuese dhe zhvilluese, përshkrimin e ndërtimit të miratuar dhe kushtet e 

zhvillimit. 

 

FILLIMI I PUNIMEVE: Sipas ligjit, afati për fillimin e punimeve nuk mund të jetë më i gjatë 

se 1 vit nga data e miratimit të lejes së ndërtimit, ndërsa përfundimi i punimeve përcaktohet në 

bazë të kalendarit të punimeve të miratuar nga autoriteti i planifikimit. Në fund të procesit të 

zhvillimit, autoriteti përgjegjës i planifikimit lëshon çertifikatën e përdorimit të objektit, që 

vërteton përfundimin e punimeve, në përputhje me kushtet e lejes së ndërtimit ose deklaratës 

paraprake për kryerje punimesh, si dhe zbatimin e kritereve të dokumenteve të planifikimit dhe 

të kontrollit të zhvillimit.  

 

Në rastet kur autoriteti nuk lëshon çertifikatën e përdorimit të objektit brenda afatit dhe subjekti 

që kryen punimet ka plotësuar pa shkelje të gjitha aktet administrative, të parashikuara në 

legjislacionin për punimet e ndërtimit, çertifikata e përdorimit konsiderohet e miratuar në 

heshtje, me përjashtim të rasteve kur janë evidentuar shkelje apo çertifikata e përdorimit 

kërkohet për punime me rrezikshmëri të lartë. Pas pajisjes me çertifikatën e përdorimit, apo pas 

miratimit në heshtje15, mbi bazën e saj, punimet e kryera regjistrohen, sipas ligjit, në regjistrat e 

pasurive të paluajtshme. Në rastet e lejeve që mbulojnë një grup ndërtimesh, çertifikata e 

përdorimit mund të jepet e veçantë për çdo ndërtim. Në këtë rast, çertifikata e përdorimit për 

ndërtimin e fundit jepet vetëm pasi të ketë përfunduar realizimi i të gjitha infrastrukturave që 

kërkohen nga leja përkatëse e ndërtimit.  

 

RISHIKIMI I KUSHTEVE TË LEJES: Kushtet e lejes së ndërtimit dhe projekti i zbatimit 

mund të rishikohen në rast se gjatë kryerjes së punimeve të ndërtimit hasen situata të 

paparashikuara ekonomike dhe teknike që bëjnë të pamundur realizimin e projektit të miratuar. 

Rishikimi kryhet nga autoriteti që ka miratuar lejen, me kërkesë të arsyetuar të subjektit të 

pajisur me leje, shoqëruar me relacionin përkatës, të firmosur nga projektuesi dhe mbikëqyrësi i 

punimeve. Sipas Rregullores së Zhvillimit, rishikimi kryhet me procedurë të përshpejtuar. 

 

SHTYRJA E AFATIT TË LEJES: Sipas Ligjit, shtyrja e afatit të përfundimit të punimeve dhe 

ndryshimi i subjektit zbatues të përcaktuar në lejen e ndërtimit kryhen nga autoriteti që ka 

miratuar lejen, me kërkesë të subjektit të pajisur me leje ndërtimi. Kjo shtyrje mund të bëhet 

                                                           
15 Në rastin e miratimit në heshtje, punimet e kryera regjistrohen mbi bazën e kërkesës së subjektit për certifikatë përdorimi, 

kopjes së dytë të aktit të kolaudimit dhe akteve administrative të parashikuara në legjislacionin për punimet e ndërtimit 



 

23 
 

vetëm një herë, për një periudhë jo më të gjatë se afati fillestar i përcaktuar në lejen e ndërtimit, 

mbi bazën e një kërkese të dorëzuar brenda afatit të vlefshmërisë së lejes dhe, në çdo rast, jo më 

vonë se 45 ditë përpara përfundimit të afatit të lejes. Kërkesa për shtyrje përmban arsyet për të 

cilat nuk ka qenë i mundur përfundimi i punimeve brenda afatit dhe shoqërohet nga kalendari i ri 

i punimeve dhe vërtetimi i pagesës së gjobës për shkeljen e afatit. Kjo kërkesë konsiderohet e 

miratuar në heshtje nëse autoriteti i planifikimit nuk i njofton vendimin përkatës subjektit 

kërkues brenda afatit 45 ditor nga dita e depozitimit të kërkesës. Sipas Rregullores së Zhvillimit 

për lejet e ndërtimit të cilave iu ka mbaruar afati dhe nuk kanë filluar punimet, duhet të bëhet 

aplikimi për leje të re. 

 

3.1.4  DOKUMENTACIONI PËR LEJE ZHVILLIMI/NDËRTIMI  

 

A. Sipas Legjislacionit për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit 

 

Mbështetur në legjislacionin për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, në mënyrë të 

përmbledhur, dokumentet që duhen paraqitur, në varësi të llojit të punimit që do të kryhen mund 

të klasifikohen si më poshtë: 

 

Dokumentacioni për leje zhvillimi: Dokumenti i pronësisë për parcelën/at ku kërkohet të 

ndërtohet, NUIS-in e subjektit aplikues (në rast se është person juridik) dhe mandatpagesa e 

tarifës së aplikimit.  

 

Dokumentacioni për leje ndërtimi:  

- Për ndërtim të ri: 

a) Dokumenti i pronësisë së parcelës/ave që përfshihen në ndërtim (ose leja e zhvillimit, 

në rast se aplikuesi është pajisur me leje zhvillimi); 

b) Fragmenti i hartës së parcelës/ave ku do të kryhet zhvillimi, i rilexuar nga një 

topograf i liçencuar; 

c) Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese; 

d) Projekti i ndërtimit;  

e) Grafiku i punimeve; 

f) Preventivi; 

g) Deklarata e projektuesit të liçencuar, për përputhshmërinë e projektit me dokumentet 

e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi; 

h) Lejet, liçencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të nevojshme për ushtrimin e 

aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm sektorial.  

i) Mandatpagesa e tarifës së aplikimit, për të gjitha proçeset e shërbimit me një ndalesë 

(nëse nuk realizohet mundësia e pagesës online). 
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- Për prishje ndërtimi ekzistues: 

a) Dokument që vërteton pronësinë apo të drejtat e ligjshme te aplikuesit mbi pasurinë 

private apo publike që ka në përdorim, në përputhje me legjislacionin në fuqi; 

b) Informacion mbi arsyet e prishjes. 

 

- Për shtesë në ndërtim ekzistues: 

a) Dokumenti i pronësisë së parcelës/ave që përfshihen në ndërtim (ose leja e zhvillimit, 

në rast se aplikuesi është pajisur me leje zhvillimi); 

b) Fragmenti i hartës së parcelës/ave ku do të kryhet zhvillimi, i rilexuar nga një 

topograf i liçencuar; 

c) Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese; 

d) Projekti i ndërtimit;  

e) Grafiku i punimeve; 

f) Preventivi; 

g) Deklarata e projektuesit të liçencuar, për përputhshmërinë e projektit me dokumentet 

e planifikimit dhe legjislacionin në fuqi; 

h) Mandatpagesa e tarifës së aplikimit, për të gjitha proçeset e shërbimit me një ndalesë 

(nëse nuk realizohet mundësia e pagesës online) 

 

Dokumentacioni për deklaratë paraprake për kryerje punimesh: Dokument që vërteton 

pronësinë apo të drejtat e ligjshme te aplikuesit mbi pasurinë private apo publike që ka në 

përdorim, në përputhje me legjislacionin në fuqi; si dhe Projekti i punimeve, i nënshkruar nga 

projektues të liçencuar. 

 

Dokumentacioni për kërkesë shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit: Kalendari i ri i punimeve;  

Mandatpagesa e gjobës. 

 

Dokumentacioni për kërkesë rishikimi të kushteve të lejes së ndërtimit: Projekti i rishikuar; 

Relacion informativ mbi ndryshimet . 

 

Dokumentacioni për kërkesë ndryshimi të aktiviteteve dhe/ose funksioneve të njësisë 

individuale: Relacion informativ mbi ndryshimet e kërkuara, përputhshmërinë me kategoritë 

dhe nënkategoritë e përdorimit të tokës të përcaktuara nga PPV-ja ose PDV-ja; Deklaratë  lidhur 

me mosndryshimin e sistemit konstruktiv. 
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Dokumentacioni për çertifikatë përdorimi: Deklaratë përputhshmërie që konfirmon kryerjen e 

punimeve në përputhje me normat dhe standardet e sigurisë në fuqi, e lëshuar nga subjekti që ka 

kryer punimet; Aktet e kontrollit të ndërtesës. 

 

B.  Sipas Legjislacionit Sektorial 

 

Mbështetur në legjislacionin sektorial të trajtuar në Kreun 2 të kësaj Analize, përveç 

dokumentacionit të parashikuar nga legjislacioni për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, 

parashikohen edhe detyrime të tjera të cilat, janë pasqyruar më poshtë sipas fazave të një proçesi 

ndërtimi.  

 

1. Detyrimet që rrjedhin nga legjislacioni sektorial në kuadër të një kërkese për 

leje zhvillimi 

Detyrime të zhvilluesit:  

 Vendim apo deklarata mjedisore e lëshuar nga autoritetet përgjegjëse  (neni 

10 i ligjit nr. 10440/2011);  

Detyrime të autoritetit përgjegjës për zhvillimin e territorit:  

 PMNZSH-ja jep pëlqimin e saj gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesave për 

leje zhvillimi (neni 34, shkronja a) e ligjit nr. 8766/2001);  

 Inspektorati Sanitar Shëndetësor jep pëlqimin e tij gjatë fazës së shqyrtimit 

të kërkesave për leje zhvillimi (neni 12 i ligjit nr. 7643/1992); 

 Regjistrimi i lejes së zhvillimit nga  ZRPP pasi të jetë përcjellë nga njësitë 

e qeverisjes vendore  brenda 10 ditëve nga data e pajisjes së investitorit 

ose pronarit me këtë leje ( neni 12/1i ligjit nr.8402/1998, i ndryshuar dhe  

neni 46 i ligjit nr. 33/2012).  

2. Lejet, liçencat, autorizimet/aktet e miratimit dhe detyrimet e tjera që rrjedhin 

nga legjislacioni sektorial lidhur me dokumentacionin me të cilin duhet të pajiset 

paraprakisht zhvilluesi  për të aplikuar leje ndërtimi  

 

 Licenca e projektuesit (neni 5 i ligjit nr. 8402/1998, i ndryshuar); 

 Licenca e subjektit projektues për restaurimin e monumenteve të kulturës 

(neni 17 pika 1 e ligjir nr. 9048/2003, i ndryshuar);   

 Projekti duhet të jetë i  kundërfirmosur  nga PMNZSH-ja (neni 30 i ligjit 

nr. 8766/2001); 

 Akt-miratimi  i lëshuar nga Inspektorati Sanitar Shëndetësor lidhur me 

përmbushjen e kushteve higjeniko-shëndetësore  (neni 12 i ligjit nr. 

7643/1992);  
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 Vendim apo deklarata mjedisore e lëshuar nga autoritetet përgjegjëse  (neni 

10 i ligjit nr. 10440/2011);  

 Leja mjedisore në ato raste kur veprimtaria që do të zhvillohet në objekt 

duhet të pajiset me leje mjedisore sipas kërkesave të ligjit nr 10448/2011; 

 Leja/autorizimi i Keshillit Kombëtar të Ujit për të kryer një apo disa veprime 

në një mjedis ujor të caktuar (neni 41 pika 2, shkronja b, e ligjit nr. 

111/2012);   

 Miratimi i projektit nga Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha  në rastin e 

ndërtimit të digave/dambave të reja dhe “riparimit”  apo “përmirësimit” të 

digave/dambave ekzistuese (neni 4 shkronja dh, e ligjit nr. 8681/2001). 

 Miratimi nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve ose nga Instituti i 

Monumenteve të Kulturës i projektit të  restaurimit të monumenteve të 

kulturës  (neni 17 pika 6 e ligjir nr. 9048/2003, i ndryshuar); 

 Miratimi nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve për projektin për 

rikonstruksionet në Zonat-muze, ansamblet-muze, qendrat historike, dhe 

parqet arkeologjike (neni 29 pika 2 e ligjir nr. 9048/2003, i ndryshuar); 

 Autorizimi i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve e  Institutit Arkeologjik 

për gërmimet shkencore dhe të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, në 

rastet e gërmimeve të shpëtimit (neni 33 pika 1 e ligjir nr. 9048/2003, i 

ndryshuar); 

 Miratimi nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë për ndërtime në zonat 

arkeologjike “B” të shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave (neni 

30 pika 4 e ligjir nr. 9048/2003, i ndryshuar); 

 Miratimi i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe të Këshillit Kombëtar 

të Arkeologjisë në rastet e ndërtimeve të mëdha në territore në pronësi 

shtetërore ose private, si rrugë, autostrada, aeroporte, porte, vepra 

industriale, qendra të reja banimi (neni 47 i ligjir nr. 9048/2003, i 

ndryshuar);  

 Miratimi nga drejtoria rajonale përkatëse e shërbimit pyjor për ndërtime në 

kullota e livadhe (neni 17 pika 2 e ligji nr. 9693/ 2007).  

 

3. Bashkërendimi ndërinstitucional gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesës për leje 

ndërtimi  

 

 projektet me vlerë 100 milionë lekë duhen dërguar për oponencë teknike 

(neni 6 i ligjit nr. 8402/1998).  

 PMNZSH-ja jep pëlqimin e saj gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesave për 

leje zhvillimi/ndërtimi  (neni 34, shkronja a, e ligjit nr. 8766/2001).  

 Inspektorati Sanitar Shëndetësor jep pëlqimin e tij gjatë fazës së shqyrtimit 

të kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi (neni 12 i ligjit nr. 7643/1992). 
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4. Lejet/liçencat dhe detyrimet e tjera që rrjedhin nga legjislacioni sektorial për 

fazën përpara fillimit të punimeve 

 

 Licenca/leja e mbikqyrësit dhe zbatuesit të punimeve (neni 9 i ligjit nr. 

8402/1998, i ndryshuar); 

 Licenca për kryerje punimesh restaurimi i monumenteve të kulturës (neni 

17 pika 5 e ligjir nr. 9048/2003, i ndryshuar); 

 Përgjigja e Inspektoratit ndërtimor e urbanistik i bashkisë/qarkut për 

plotësimin ose jo të dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur (neni 9 i 

ligjit nr. 8402/1998, i ndryshuar); 

 Regjistrimi i lejes së ndërtimit/zhvillimit nga  ZRPP pasi të jetë përcjellë 

nga njësitë e qeverisjes vendore,  brenda 10 ditëve nga data e pajisjes së 

investitorit ose pronarit me këtë leje. ( neni 12/1i ligjit nr.8402/1998, i 

ndryshuar dhe  neni 46 i ligjit nr. 33/2012).  

 Miratimi i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe të Këshillit Kombëtar 

të Arkeologjisë në rastet e ndërtimeve të mëdha në territore në pronësi 

shtetërore ose private, si rrugë, autostrada, aeroporte, porte, vepra 

industriale, qendra të reja banimi(neni 47 i ligjir nr. 9048/2003, i 

ndryshuar). 

 

5. Lejet/liçencat dhe detyrimet e tjera që rrjedhin nga legjislacioni sektorial për 

fazën pas përfundimit të punimeve   

 

 Licenca për kolaudim punimesh e kolaudatorit të objektit të caktuar nga 

investitori. Ky njoftim bëhet nga  investitori brenda 30 ditëve nga përfundimi 

i punimeve të ndërtimit. Njoftimi përmban edhe afatin e zgjatjes së procesit 

të kolaudimit (neni 12 i ligjit nr. 8402/1998, i ndryshuar); 

 Relacioni i zbatuesit të punimeve së bashku me dokumentacionin përkatës 

në dy kopje duhet dorëzuar brenda 30 ditëve nga përfundimi i punimeve 

(nenin 11 i ligjit nr. 8402/1998). Dokumentacioni përmban:  

a) certifikatën e provave të materialeve të përdorura, lëshuar 

nga laboratorët e përcaktuar sipas nenit 14 të këtij ligji;  

b) certifikatën për ndërtimet e paranderura;  

c) përfundimet e provave të ngarkesës, duke bashkëlidhur 

aktet e mbajtura për këtë qëllim;  

ç) dokumentet që vërtetojnë se objekti është zbatuar në 

përputhje me projektzbatimin, pa shmangie në drejtimet 

funksionale dhe statike.  
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 Dy kopje të procesverbalit të kolaudimit depozitohen nga kolaudatori në 

seksionin ose zyrën përkatëse të urbanistikës. Procesverbali nënshkruhet nga 

një përfaqësues i njësisë së qeverisjes vendore, nga mbikëqyrësi i punimeve 

dhe kolaudatori (neni 12 i ligjit nr. 8402/1998, i ndryshuar); 

 Akti përmbledhës për të gjitha fazat e kontrollit i kryer nga njësia e 

qeverisjes vendore  për rastet kur ndërtimi i objekteve ka përfunduar dhe nuk 

janë kryer aktet e kontrollit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi 

(neni 12 i ligjit nr. 8402/1998, i ndryshuar); 

 PMNZSH-ja lëshon aktin teknik të plotësimit të normave të mbrojtjes nga 

zjarri dhe shpëtimit, për të gjitha objektet para vënies së tyre në shfrytëzim 

(neni 34, shkronja b) e ligjit nr. 8766/2001); 

 Lëshimi i deklaratës së përputhshmërisë nga subjekti që kryen punimet që 

konfirmon kryerjen e punimeve në përputhje me normat dhe standardet e 

sigurisë në fuqi (neni 42 i ligjit nr. 107/2014). Në rast se konstatohet 

mospërputhje e punimeve të kryera me kërkesat autoriteti i planifikimit 

lëshon aktin e konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili jep sugjerimet dhe 

afatin kohor dhe, nëse afati kohor nuk respektohet, sanksionet për 

sigurimin e përputhshmërisë nga zhvilluesi. 

 Inspektorati Sanitar Shëndetësor jep pëlqimin e tij gjatë fazës së pajisjes të 

subjektit ndërtues me certifikatë të përdorimit (neni 12 i ligjit nr. 

7643/1992); 

 Raporti i inspektimit përfundimtar të organet e administrimit e menaxhimit 

të burimeve ujore i cili dorëzohet nga zhvilluesi/përfituesi i lejes së 

ndërtimit, pas përfundimit të objektit dhe përpara lëshimit të çertifikatës së 

përdorimit në rast të ndërtimit në një mjedis ujor ( neni 66 pika 2, shkronja b, 

e ligjit nr. 111/2012).  

 Lëshimi i çertifikatës së përdorimit nga autoriteti përkatës i planifikimit 

dhe i kontrollit të zhvillimit të territorit brenda 30 ditëve pas depozitimit të 

procesverbalit të kolaudimit (neni 13 i ligjit nr. 8402/1998 i ndryshuar dhe 

neni 42 i ligjit nr. 107/2014).  

 Konfirmimi me shkrim që kërkesa për tu pajisur me certifikatë përdorimi 

konsiderohet e miratuar në heshtje (neni 97 pika 2 e KPrA dhe neni 42 e 

ligjit nr. 107/2014) kur kjo kërkesë nuk përfshihet në rastet përjashtimore 

të miratimit në heshtje të kësaj çertifikate.   

 Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve nga ZRPP pas dërgimit nga njësia e 

qeverisjes vendore (bashkia) për regjistrimin e objektit të dokumentacionit 

që përmban: i. lejen e zhvillimit; ii. lejen e ndërtimit; iii. procesverbalin e 

kolaudimit të objektit; iv. Çertifikatën e përdorimit; v. planin i vendosjes 

së objektit dhe vi. dokumente të tjera që përcaktojnë dhe individualizojnë 
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objektin e ndërtuar (neni 42 pika 7 e ligjit nr.107/2014, neni 48 i ligjit nr. 

33/2012 dhe neni 13 i ligjit  nr. 8402/1998). 

 

3.2 NDËRVEPRIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI 

Procesi i aplikimit dhe shqyrtimit të kërkesave për leje ndërtimi sjell ndërveprimin e legjislacionit të 

planifikimit dhe zhvillimit të territorit me legjislacionin në fuqi. Ndërtimi i një sistemi elektronik për  

lejet e ndërtimit bën të nevojshëm analizimin e legjislacionit që ndërvepron me procesin për lejet e 

ndërtimit. Gjithashtu, gjatë analizimit të legjislacionit është marrë në konsideratë që sistemi 

elektronik për lejet e ndërtimit do të përfshijë procedurën e aplikimit/shqyrtimit/miratimit të lejes së 

zhvillimi, si dhe proçedurën e aplikimit/shqyrtimit/miratimit/zbatimit/pajisjen me çertifikatë 

përdorimi/regjistrimit pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme të lejes së ndërtimit. Në 

vijim, përvijohet një analizë e detajuar e legjislacionit ndërveprues me atë të planifikimit dhe 

zhvillimit të territorit, në procesin e aplikimit dhe shqyrtimit të kërkesave për leje. 

 

  3.2.1 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE 

 

Veprimtaria e autoriteteve përgjegjëse për shqyrtimin e kërkesave për leje dhe institucioneve të tjera 

që ndërveprojnë në këtë proces, është në thelb veprimtari administrative. Rrjedhimisht, legjislacioni 

administrativ në fuqi ndërvepron me ligjin nr. 107/2014 dhe aktet nënligjore përkatëse, duke 

plotësuar, në këtë mënyrë, kuadrin e përgjithshëm ligjor që zbatohet nga autoritetet publike. Kodi i 

Procedurave Administrative16(KPrA) është ligji bazë që rregullon mënyrën e ushtrimit të 

kompetencave nga autoritetet publike dhe qëndron më lart në hierarkinë e akteve normative se sa 

ligji nr. 107/2014, në kuptim të nenit 116 të Kushtetutës, duke qenë se është një ligj që miratohet me 

shumicë të cilësuar.  

 

Nga analiza e ligjit nr. 107/2014 nuk rezulton që të ketë ndonjë referim në parashikimet e këtij Kodi 

mbi veprimtarinë e autoriteteve përgjegjëse për planifikimin/zhvillimin. Por, pavarësisht mungesës 

së ndonjë referimi të shprehur, autoritetet përgjegjëse të planifikimit/zhvillimit janë të detyruara që 

të zbatojnë edhe dispozitat e KPrA, të cilat janë të detyrueshme për zbatim nga të gjitha organet 

publike gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre publike administrative nëpërmjet akteve 

administrative, por në disa raste edhe për aktet normative17 nënligjore, për aq sa është e mundur.  

 

Neni 4 i ligjit nr. 107/2014 parashikon në mënyrë të detajuar parimet për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit, duke shmangur parashikimin e parimeve që udhëheqin veprimtarinë e 

autoriteteve përgjegjëse. Megjithatë, analizimi i kujdesshëm i tyre, nxjerr në pah disa parime që 

kanë të bëjnë me veprimtarinë e autoriteteve publike, ku mund të përmendim: (i) Parimi i 

transparencës; (ii) Parimi i shërbimit me një ndalesë; (iii) Parimi se heshtja është miratim; (iv) 

                                                           
16 Ligj nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë” 
17 Shiko nenin 2 pika 3 e Kodit të Procedurave Administrative 
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Parimi i decentralizimit dhe subsidiaritetit; (v) Parimi i barazisë dhe proporcionalitetit; (vi) Parimi i 

garantimit të aksesit publik; dhe (vii) Parimi i hierarkisë së akteve. Nga ana tjetër, KPrA ka 

parashikuar në detaje parimet e përgjithshme që zbatojnë organet administrative gjatë veprimtarisë 

së tyre, ku përfshihen: (i) Parimi i ligjshmërisë; (ii) Parimi i transparencës; (iii) Parimi i informimit; 

(iv) Parimi i mbrojtjes së sekretit shtetëror; (v) Parimi i mbrojtjes së konfidencialitetit; (vi) Parimi i 

mbrojtjes së të dhënave; (vii) Parimi i dhënies së ndihmës aktive; (viii) Parimi i ushtrimit të 

ligjshëm të diskrecionit; (ix) Parimi i proporcionalitetit; (x) Parimi i drejtësisë dhe i paanësisë; (xi) 

Parimi i objektivitetit; (xii) Parimi i përgjegjësisë; (xiii) Parimi i marrjes së vendimeve; (xiv) parimi 

i barazisë dhe i mosdiskriminimit; (xv) Parimi i deburokratizimit dhe i efiçencës; (xvi) parimi i 

mospagimit në procedurat administrative; (xvii) Gjuha dhe përkthimi në procedurën administrative; 

si dhe (xviii) Parimi i kontrollit. Lidhur me parashikimet e mësipërme, autoritetet përgjegjëse të 

planifikimit/zhvillimit duhet të zbatojnë parimet e parashikuara në ligjin nr. 107/2014 si dhe parimet 

e sanksionuara në KPrA. 

 

KPrA ka parashikuar rregullim të veçantë për miratimin në heshtje18  në nenin 97 të tij.  Në nenin 

97 pika 1 e KPrA parashikohet se ““1. Nëse pala ka kërkuar në procedurën administrative 

nxjerrjen e një akti administrativ shkresor dhe organi publik nuk njofton vendimin brenda afatit 

të përcaktuar me ligj apo akt nënligjor për përfundimin e procedurës dhe nuk njofton zgjatjen e 

afatit ose nuk njofton vendimin brenda afatit të zgjatur, kërkesa konsiderohet si e miratuar dhe 

akti administrativ shkresor i kërkuar si i miratuar në heshtje (akti në heshtje) në rastet kur është 

parashikuar nga ligje të veçanta.”.  

 

Në ligjin nr. 107/2014, miratimi në heshtje është akti i përfitimit të së drejtës për zhvillim, kryerje 

të punimeve apo përdorim të ndërtimit pa marrjen e miratimit nga autoriteti përgjegjës i 

planifikimit, nëse miratimi ose refuzimi i kërkesës nuk është dhënë brenda afatit të parashikuar 

nga dispozitat e ligjit19. Miratimi në heshtje, në ligjin 107/2014, është parashikuar  për kërkesat 

për shtyrjen e afatit të punimeve20, pajisjen me certifikatë  përdorimi të subjektit që kryen 

punimet21 dhe kërkesat për leje ndërtimi22 lidhur me të cilat autoriteti përgjegjës nuk merr 

vendim brenda afatit të përcaktuar në ligj. Ky parashikim është në përputhje me dispozitat e 

KPrA për miratimin në heshtje.  

 

Në rast se i referohemi Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 408, datë 13.5.2015 “Për 

miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”, në nenin 3 pika 6 të tij, lidhur me Sportelin e 

shërbimit me një ndalesë, parashikohet se “Institucionet shtetërore dhe operatorët e shërbimeve 

publike kanë detyrimin që brenda 10 ditëve nga kërkesa t’i njoftojnë autoritetit përgjegjës, në 

                                                           
18 Neni 97 i Kodit të Procedurave Administrative. 
19 Neni 3 pika 18 e Ligjit 107/2014 
20 Neni 40 pika 4 e Ligjit 107/2014 
21 Neni 42 pika 5 e Ligjit 107/2014 
22 Neni 44 pika 3 e Ligjit 107/2014 
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rrugë elektronike, aktet e pëlqimit/ miratimit lidhur me zhvillimin e propozuar. Në mungesë të 

përgjigjes brenda afatit 10-ditor, pëlqimi/miratimi konsiderohet i dhënë, sipas parimit të 

miratimit në heshtje, dhe autoriteti i planifikimit ka detyrimin të vijojë me shqyrtimin e kërkesës 

për leje, me përjashtim të rasteve të përcaktuara në pikën 3, të nenit 44, të ligjit.”  

 

Nga parashikimi i mësipërm vërejmë se rastet e miratimit në heshje nuk janë parashikuar vetëm 

nga dispozitat e ligjit nr.107/2014, por edhe nga VKM  nr. 408, datë 13.5.2015 “Për miratimin e 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit”  ndërkohë që në nenin 97 pika 1 e KPrA parashikohet që 

akti administrativ shkresor i kërkuar konsiderohet si i miratuar në heshtje (akti në heshtje) në 

rastet kur është parashikuar nga ligje të veçanta. Rjedhimisht, duke qenë se parimi i miratimit në 

heshtje është parashikuar, fillimisht, nga ligji i planifikimit të territorit e detajuar më tej në 

Rregulloren e Zhvillimit, këto parashikime janë në përputhje me Kodin e Procedurave 

Administrative. 

 

Gjithashtu, në nenin 97 pika 2 e KPrA parashikohet se “2. Pala ka të drejtë të kërkojë nga 

autoriteti publik, i cili nuk ka nxjerrë aktin administrativ të kërkuar, një konfirmim me shkrim se 

kërkesa e saj konsiderohet të jetë miratuar në përputhje me pikën 1 të këtij neni. Konfirmimi 

përmban tekstin e kërkesës, datën e paraqitjes së saj dhe faktin që organi publik nuk ka njoftuar 

vendimin e tij brenda afatit të përcaktuar sipas pikës 1 të këtij neni.”. KPrA shkon përtej 

parashikimit të miratimit në heshtje, duke parashikuar edhe të drejtën e palës për të kërkuar 

konfirmim me shkrim për miratimin në heshtje. Kjo dispozitë duhet të mbahet në konsideratë 

gjatë ndërtimit të sistemit për të parashikuar  një opsion që i lejon palës të paraqesë kërkesën dhe 

të pajiset me konfirmimin me shkrim se kërkesa e saj konsiderohet e miratuar në heshje. 

Përmbajtja e konfirmimit me shkrim duhet të jetë  në përthuthje me përmbajtjen e përcaktuar në 

nenin 97 pika 2 e KPrA.  

 

Nga leximi i  dispozitave të ligjit nr. 107/201423 dhe Rregullores së Zhvillimit të Territorit24 

konstatojmë se është parashikuar që sistemi elektronik i Regjistrit gjeneron menjëherë vendimin 

                                                           
23 Neni 42 pika 7 e ligjit nr. 107/2014 parashikon se “punimet e kryera në zbatim të këtij ligji regjistrohen, sipas 

ligjit, në regjistrat e pasurive të paluajtshme, në bazë të certifikatës së përdorimit, të lëshuar sipas përcaktimeve të 

këtij ligji ose të miratuar në heshtje. Në rastin e miratimit në heshtje, punimet e kryera regjistrohen mbi bazën e 

kërkesës së subjektit për certifikatë përdorimi, kopjes së dytë të aktit të kolaudimit dhe akteve administrative të 

parashikuara në legjislacionin për punimet e ndërtimit.”. 
24 Nenin 27 pika 5 e VKM nr. 408, datë 13.5.2015 parashikon se “Në rastin kur kryetari, brenda afatit të përcaktuar, 

nuk lëshon certifikatën e përdorimit dhe aktet e kontrollit janë pa shkelje dhe është lëshuar akti i kolaudimit pa 

shkelje, atëherë kërkesa sipas pikës 1 konsiderohet automatikisht e miratuar në heshtje dhe sistemi elektronik i 

Regjistrit gjeneron menjëherë vendimin e miratimit. Vendimi i miratimit në heshtje publikohet automatikisht nga 

sistemi elektronik në Regjistër. Vendimi i miratimit në heshtje, sipas kërkesës së paraqitur, përbën të vetmin 

dokument të nevojshëm, së bashku me aktet e kolaudimit, për regjistrimin e pronës në regjistrat e pasurisë, sipas 

legjislacionit në fuqi.”. Ndërkohë në nenin 22 pika 4 të VKM nr. 408, datë 13.5.2015 parashikohet se “ Në rastin kur 

kryetari, brenda afatit të përcaktuar në pikën 1, të këtij neni, nuk publikon në regjistër vendimin sipas pikës 1, të 

këtij neni, dhe raporti i vlerësimit teknik nuk është shprehur negativisht lidhur me kërkesën për leje, atëherë kërkesa 

konsiderohet automatikisht e miratuar në heshtje dhe sistemi elektronik i regjistrit gjeneron menjëherë vendimin e 
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e miratimit në heshtje sipas kërkesës së paraqitur. Ky parashikim është në përputhje me 

dispozitën e KPrA lidhur me konfirmimin me shkrim25 të autoritetit publik por çfarë nuk është 

parashikuar në ligjin nr. 107/2014 dhe Rregulloren e Zhvillimit të Territorit është përmbajtja e 

këtij akti (tekstin e kërkesës, datën e paraqitjes së saj dhe faktin që organi publik nuk ka njoftuar 

vendimin e tij brenda afatit të përcaktuar). Siç e theksuam edhe me sipër legjislacioni 

administrativ në fuqi ndërvepron me ligjin nr. 107/2014 dhe aktet nënligjore përkatëse, duke 

plotësuar në këtë mënyrë kuadrin e përgjithshëm ligjor që zbatohet nga autoritetet publike, ndaj 

autoritetet përgjegjëse për planifikimin/zhvillimin duhet të mbajnë në konsideratë këtë parashikim të 

KPrA lidhur me përmbajtjen e vendimit të miratimit në heshtje, si gjatë veprimtarisë administrative 

të tyre ashtu edhe gjatë konceptimit të sistemit lektronik të lejeve të ndërtimit.  

 

Gjithashtu, KPrA ka parashikuar në Kreun IX të tij “pikat e shërbimit me një ndalesë”. Sipas këtij 

Kodi, pikat e shërbimit me një ndalesë të përcaktuara sipas ligjeve të posaçme (siç është rasti i 

ligjit nr.107/2014 dhe Rregullores së Zhvillimit të Territorit) i nënshtrohen dispozitave të Kodit 

te Procedurës Administrative. Në këto raste, të gjitha procedurat administrative kryhen nëpërmjet 

pikave të shërbimit me një ndalesë. 26 Nga leximi i dispozitave të KPrA,  ligjit nr. 107/2014 dhe 

Rregullores së Zhvillimit të Territorit nuk rezulton të ketë ndonjë mospërputhje në këtë pikë 

përkundrazi, Rregullorja e Zhvillimit të Territorit plotëson dispozitat e KPrA për atë pjesë që ai 

vetë i ka deleguar Këshillit të Ministrave.   

 

Në rast se do të ndalemi tek afati i lejes së ndërtimit të parashikuar në nenin 40 pika 1 të ligjit nr. 

107/2014, në të cilin parashikohet se “afati për fillimin e punimeve nuk mund të jetë më i gjatë se 1 

vit nga data e miratimit të lejes së ndërtimit”, konstatojmë se akti administrativ (leja e ndërtimit) 

fillon të sjellë pasoja juridike që nga momenti i miratimit të tij. Në nenin 47 pika 1 e ligjit nr. 

107/2014 parashikohet se dokumenti  i lejes së ndërtimit i dorëzohet kërkuesit të saj nga autoriteti 

përgjegjës jo më vonë se 15 ditë nga data e marrjes së vendimit për miratimin e lejes së ndërtimit 

nga Kryetari bashkisë dhe jo më vonë se 30 ditë nga data e marrjes së vendimit për miratimin e lejes 

së ndërtimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Në rast se i referohemi nenit 104 të KPrA 

konstatojmë se: “1. Një akt administrativ fillon të sjellë pasoja juridike ndaj palës së cilës i 

drejtohet apo interesat e së cilës preken nga akti, me njoftimin e përmbajtjes së aktit palëve. 2. 

Akti administrativ i miratuar në heshtje fillon të sjellë pasoja juridike, në ditën e përfundimit të 

afatit për njoftimin e tij, sipas nenit 97 të këtij Kodi. 3. Një akt administrativ mund të fillojë të 

sjellë pasoja juridike në një datë tjetër, të caktuar shprehimisht nga vetë akti, por në asnjë rast 

përpara njoftimit të palës, sipas pikës 1 të këtij neni. Në këtë rast, data e fillimit të pasojave 

juridike caktohet shprehimisht në pjesën e dispozitivit të aktit administrativ të shkruar. 4. Një akt 

                                                                                                                                                                                           
miratimit. Vendimi i miratimit në heshtje publikohet automatikisht nga sistemi elektronik në regjistër. Vendimi i 

miratimit në heshtje, sipas kërkesës së paraqitur, përbën, së bashku me mandatin e pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, të vetmet dokumente të nevojshme për fillimin e punimeve.”  
25 Referojuni nenit 99 të Kodit të Procerurës Administrative lidhur kërkesat e formës së aktit administrativ të shkruar 

në letër ose elektronik.  
26 Neni 74 i Kodit të Procedurës Administrative.  
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administrativ sjell pasoja juridike: a) për sa kohë nuk është anuluar apo shfuqizuar, kryesisht 

apo si rezultat i ushtrimit të mjeteve ligjore administrative ose gjyqësore; b) për sa kohë nuk ka 

përfunduar afati i aktit ose nuk është përmbushur qëllimi i tij; ose c) për çfarëdo arsyeje tjetër të 

parashikuar nga ligji.”. Sipas këtij parashikimi të KPrA, akti administrativ fillon të sjellë pasoja 

juridike që nga momenti i njoftimit të përmbajtjes së tij tek palët.  

 

Nga leximi i dispozitave të mësipërme vërejmë se ka një mospërputhje midis KprA dhe ligjit nr. 

107/2014 për sa i përket momentit kur akti administrativ fillon të sjellë pasoja juridike. 

Rrjedhimisht, dhe në eventualitetin e një iniciative ndryshuese të ligjit 107/20014 

përputhshmëria me dispozitat e KPrA duhet të sigurohet duke e ndryshuar pikën 1 të nenit 40 të 

ligjit nr.107/2014 si vijon “afati për fillimin e punimeve nuk mund të jetë më i gjatë se 1 vit nga 

data e dorëzimit  së lejes së ndërtimit tek  kërkuesi”.  

 

Gjithashtu, Kodi i Procedurave Administrative rregullon të gjithë procedurën administrative, 

përfshirë të drejtat e palëve, afatet e veprimeve procedurale, kërkesa dhe paraqitja e saj, rregullat e 

vendimmarrjes, apo vlefshmërisë së akteve administrative, ankimi administrativ etj. Këto rregulla, 

janë të zbatueshme edhe për autoritetet përgjegjëse për planifikimin/zhvillimin e territorit. 

 

3.2.2 LEGJISLACIONI PËR QEVERISJEN VENDORE 

Përsa i përket organizimit dhe funksionimit të autoriteteve përgjegjëse në nivel vendor, duhet t’i 

referohemi ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 

vendore”, i ndryshuar, i cili përveç përcaktimit të mënyrës së organizimit dhe funksionimit të 

njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, parashikon edhe funksionet, kompetencat, 

të drejtat dhe detyrat e tyre dhe të organeve përkatëse. Sipas ligjit, planifikimi urban dhe menaxhimi 

i tokës, janë kompetencë të njësive të qeverisjes vendore.  Ligji detajon, më pas, në mënyrë 

shterruese kompetencat e këshillit bashkiak dhe të kryetarit të bashkisë, si dhe kompetencat e 

këshillit të qarkut. Edhe mënyra e konstituimit të organeve dhe ushtrimit të veprimtarisë nga ana e 

tyre, ka gjetur pasqyrim të plotë në ligj. Në këtë kuadër, vlerësojmë se ligji nr. 8652/2000 është 

komplementar i ligjit nr. 107/2014, përsa i përket mënyrës së funksionimit të autoriteteve vendore 

përgjegjëse në fushën e planifikimit/zhvillimit të territorit. 

Neni 46 i ligjit nr. 107/2014 parashikon edhe rregullat mbi pagimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Kjo taksë zbatohet për zhvillime që kërkojnë pajisjen me leje 

ndërtimi dhe llogaritet mbi çmimin referencë ose preventivin e investimit të ri që kërkohet të kryhet, 

duke përzgjedhur atë që ka vlerën më të lartë. Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e 

reja paguhet përpara dorëzimit të dokumentit të lejes së ndërtimit nga autoriteti përgjegjës i 

planifikimit. Autoriteti vendor i planifikimit nuk e paguan taksën e ndikimit në infrastrukturë nga 

ndërtimet e reja për zhvillimet e veta me fonde publike. Mirëpo, duke qenë një taksë vendore, taksa 

e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, rregullohet edhe nga ligji kuadër për sistemin e 
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taksave vendore dhe konkretisht ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar27. 

 

Neni 27 i ligjit nr. 9632/2006 parashikon se baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që 

kërkohet të kryhet. Ndërsa për mënyrën e klasifikimit si investim i ri dhe vlerat përkatëse 

përcaktohen në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit. Ligji ka 

parashikuar se niveli i taksës shprehet si përqindje e vlerës së investimit dhe është 1 deri në 3 për 

qind të kësaj vlere, ndërsa për Bashkinë e Tiranës është 2 deri në 4 për qind e saj. Përjashtimisht për 

projektet e infrastrukturës, për ndërtimin e rrugëve kombëtare, të porteve, aeroporteve, tuneleve, 

digave, ndërtimit të infrastrukturës në energji, përfshirë makineritë dhe pajisjet për këto projekte, 

taksa e ndikimit në infrastrukturë të ndërtimeve të reja është 0,1 për qind e vlerës së investimit, por 

jo më pak se kostoja e rehabilitimit të infrastrukturës së dëmtuar. Ndërsa për ndërtesat, të cilat janë 

në proçes legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e 

vlerës së investimit. Vlerësojmë të nevojshme ndërhyrjen në nenin 27 të ligjit nr. 9632/2006, me 

qëllim harmonizimin e tij me parashikimin e ri të bërë nga ligji nr. 107/2014. 

 

3.2.3 LEGJISLACIONI PËR PRONËSINË DHE ADMINISTRIMIN E TOKËS 

 

Sipas Kodit Civil, në nenin 149 të tij, pronësia përkufizohet si e drejta për të gëzuar dhe disponuar 

lirisht sendet, brenda kufijve të caktuar nga ligji. Sipas nenit 142, sendet ndahen në të luajtshme dhe 

në të paluajtshme dhe tek sendet e paluajtshme përfshihen, ndër të tjera, toka dhe ndërtimet. Sipas 

nenit 152, pronësia mbi sendet i përket personave fizikë, personave juridikë dhe shtetit. Po sipas 

këtij neni llojet e pasurisë publike përcaktohen me ligj. Sipas nenit 159 të Kodit Civil, pronari është 

i lirë në përdorimin e sendit, pa dëmtuar të drejtat e personave të tjerë dhe brenda kufijve që 

caktohen nga ligji ose nga zakonet e mira. Sipas nenit 160 të Kodit Civil, pronari duhet t’u 

përmbahet rregullave të caktuara të planeve rregulluese ose në dispozita të veçanta, për ngritjen e 

ndërtesave të reja, për rindërtimin ose ndryshimin e tyre, për largësitë ndërmjet ndërtesave, për 

çeljen e dritareve, puseve, gropave e të punimeve të tjera të kësaj natyre. Neni 192 i Kodit Civil 

përcakton se sendet e paluajtshme dhe faktet që kanë lidhje me gjendjen juridike të tyre regjistrohen 

në regjistrin e pasurive të paluajtshme, sipas kushteve dhe proçedurës që rregullohet me ligj të 

veçantë28. Ky ligj është ligji nr. 33/2012 që përcakton rregullat për organizimin dhe funksionimin e 

Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, kushtet dhe procedurat për regjistrimin e pasurive 

të paluajtshme, si dhe për administrimin e regjistrit publik të këtyre pasurive. 

 

Një tjetër ligj që ka lidhje me procesin e planifikimit dhe të zhvillimit është ligji nr. 7501, datë 

19.07.1991 “Për tokën”, i ndryshuar29. Sipas frymës së ligjit nr. 107/2014, pajisja me leje 

                                                           
27 Shiko pikën 4 të nenit 9 të ligjit 
28 Delegim i bërë nga neni 198 i Kodit Civil 
29 Duhet të evidentohet fakti se ky ligj në vlerësimin tonë ka patur efekte të përkohshme dhe sot mund të 

konsiderohet se i ka prodhuar efektet juridike. Megjithatë, duke qenë se është një ligj me fuqi të plotë juridike, në 

rrethana dhe situata të caktuar, ky ligj mund të prodhojë efekte. 
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ndërtimi kërkon domosdoshmërisht pronësinë mbi truallin apo marrëveshje me pronarin e truallit ku 

do të bëhet ndërtimi. Ndërkohë që në nenin 18 të ligjit nr. 7501/1991 jepen rregullat për kalimin e 

tokës në pronësi private. Konkretisht, parashikohet se me miratimin e projekt-ideve dhe te shesheve 

te ndërtimit nga organet përkatëse, kalon edhe toka në pronësi ose në përdorim të atij për te cilin 

bëhet ndërtimi, por jo më parë se tre muaj nga fillimi i punimeve. Gjithashtu, ligji në nenin 19 

parashikon se toka bujqësore hiqet nga pronësia ose përdorimi i personave juridike a fizikë, kur për 

nevoja të domosdoshme shtetërore bëhen ndërtime të ndryshme, sipas miratimit të organit përkatës. 

Kur për këto nevoja zihen toka që janë në pronësi të personave juridike a fizike, shteti është i 

detyruar t'i zëvendësoje me tokë tjetër të barasvlershme dhe në pamundësi të shpërblehen investimet 

që janë bërë dhe vlera reale e tokës.  

 

Planifikimi dhe zhvillimi ndër të tjera ka si qëllim garantimin e një zhvillimi të qëndrueshëm të 

territorit. Një parim i njëjtë ndjek edhe ligjin nr. 9244, datë 17.06.2004 “Për mbrojtjen e tokës 

bujqësore”, i ndryshuar, i cili ka si qëllim përcaktimin e parimeve, rregullave dhe institucioneve për 

ruajtjen dhe përmirësimin në mënyrë të qëndrueshme të funksioneve që përmbush toka bujqësore, si 

dhe ruajtjen dhe rehabilitimin e saj nga veprimi i dëmshëm i faktorëve të ndryshëm klimatike dhe 

njerëzore. Neni 14 i këtij ligji ndalon si rregull veprimtarinë ndërtimore në tokat bujqësore. Në tokat 

bujqësore lejohen vetëm ndërtimet e përkohshme, të cilat nuk janë të lidhura në mënyrë të 

qëndrueshme dhe të përhershme me tokën, që janë të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit bujqësor 

dhe blegtoral. Nëse propozohet zgjerimi i vijës kufizuese të ndërtimit në hapësirat e tokës bujqësore, 

ajo duhet të shoqërohet me një studim rajonal dhe masterplan, dhe në kushtet kur: a) ekziston 

mungesa e plote e sipërfaqeve të tjera fizike me toke urbane të lire, brenda vijave kufizuese të 

ndërtimit; b) mungesa e sipërfaqeve me toke urbane, që mund të ripërdoret nëpërmjet prishjes së 

ndërtimeve të vjetra dhe kryerjes së ndërtimeve të reja, në përputhje me rregullat dhe normat 

urbanistike; c) mungesa e tokave të tjera të pafrytshme ose me vlera më të ulëta pjellorie natyrore, 

sipas bonitetit. Në këtë rast, është evidente se ndërtimi në këto zona mund të bëhet vetëm kur 

parashikohet nga dokumentet e planifikimit, sipas ligjit nr. 107/2014. 

 

Edhe  ligji nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor”, i ndryshuar, ka për qëllim të sigurojë 

trajtimin bashkëkohor të kullotave dhe livadheve, përcaktimin e aftësisë mbajtëse dhe ruajtjen e 

ekuilibrit ekologjik të fondit kullosor, nëpërmjet unifikimit të kërkesave dhe rregullave, që kanë të 

bëjnë me marrëdhëniet, detyrat, të drejtat dhe përgjegjësitë e institucioneve shtetërore, qendrore dhe 

vendore, të organeve të specializuara kërkimore-shkencore, pronarëve privatë dhe të biznesit. Fondi  

kullosor është burim natyror dhe pjesë e pasurisë kombëtare, dhe mbrohet, administrohet dhe 

përdoret sipas kërkesave të ligjit. Sipas ligjit nr. 9693/2007, dhënia në përdorim e sipërfaqes së 

kullotave dhe livadheve, në radhë të parë, lejohet për ndërtime të përkohshme, si depo e qendra të 

staneve, qendra të përpunimit të bulmetit, për mullinj, për shtëpi të përkohshme veprimi për 

blegtorët, gjithnjë në përputhje me funksionin themelor të saj si kullotë. Personi fizik apo juridik, që 

merr kullotën për kullotje, merr për objektet, që do të ndërtojë në sipërfaqen e marrë, edhe 
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miratimin nga drejtoria rajonale përkatëse e shërbimit pyjor. 30 Nga ana tjetër, ligji nr. 9693/2007 

parashikon se ministria është organi qendror përgjegjës për mbrojtjen dhe mirëadministrimin e 

fondit kullosor. Ajo është përgjegjëse për planifikimin dhe përdorimin e fondeve për studime në 

ekonomitë kullosore, për vlerësimin dhe rritjen e aftësisë mbajtëse të kullotave dhe livadheve, si dhe 

për kryerjen e punimeve e të ndërtimeve në to, sipas projekteve, në nivel qendror, rajonal dhe 

vendor. Subjektet, që kërkojnë të ushtrojnë veprimtari në fondin kullosor, pajisen me leje, që 

miraton ushtrimin e saj dhe përcakton kërkesat e kushtet që duhen zbatuar gjatë ndërtimit e 

ushtrimit të veprimtarisë, për shmangien ose zbutjen e ndikimeve negative në mjedis. 

 

 

3.2.4 LEGJISLACIONI PËR KONTROLLIN DHE DISIPLINIMIN E PUNIMEVE TË 

NDËRTIMIT 

 

Ligji nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i 

ndryshuar, është miratuar në të njëjtën kohë me ligjin për urbanistrikën të vitit 1998. Pavarësisht, 

ndryshimeve që ka pësuar gjatë viteve, përsëri ligji nuk ka arritur të përshtatet plotësisht me 

zhvillimet e reja në fushën e planifikimi dhe zhvillimit të territorit si në përmbajtje ashtu edhe në 

terminologji. Ky ligj zbatohet për të gjithë projektimet dhe zbatimet e punimeve të ndërtimit si 

ndërtesa, objekte qytetare, vepra industriale, të infrastrukturës dhe objekte të tjera që realizohen nga 

persona fizikë dhe juridikë, vendas dhe të huaj, në territorin e Republikës së Shqipërisë.  

 

Pavarësisht se ligji rregullon kryesisht veprimtarinë ndërtimore, në disa dispozita të tij përcaktohen 

detyrime që lidhen me faza më të hershme si ajo e projektimit. Më konkretisht, në ligj parashikohet 

se objektet mund të ndërtohen në bazë të projekteve të zbatimit të hartuara nga një organ 

projektues shtetëror ose nga persona fizikë e juridikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën 

përkatëse. Gjithashtu, në nenin 6 të këtij ligji  parashikohet se oponenca teknike për projektet e 

ndërtimit të objekteve do të bëhet për të gjitha llojet e ndërtimeve, me vlerë të preventuar së paku 

100 milionë lekë, nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që 

mbulon veprimtarinë e ndërtimeve.  

 

Nga dispozitat e mësipërme dhe në kuadër të një procedure  për leje ndërtimi (aplikim, shqyrtim, 

vendim) rezultojnë dy detyrime: 

a) projekti duhet të hartohet nga një organ projektues shtetëror ose nga persona fizikë e 

juridikë, vendas ose të huaj, të pajisur me licencën përkatëse. Mbështetur në 

Rregulloren e Zhvillimit të Territorit, licenca e projektuesit përfshihet në dokumentet 

që duhen dorëzuar për tu pajisur me leje ndërtimi të parashikuara në neni 15, pika 1 e 

Rregullores dhe më konkretisht, në nenin 15, pika 1, shkronja gj) e saj që i referohet 

“lejeve, licencave, autorizimeve apo akteve të miratimit, të nevojshme për ushtrimin e 

aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm sektorial”.  

                                                           
30 Neni 17 pika 2 e ligjit nr. 9693/2007 
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b) oponenca teknike e detyrueshme për projektet e ndërtimit të objekteve do të bëhet për 

të gjitha llojet e ndërtimeve, me vlerë të preventuar së paku 100 milionë lekë, nga 

institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon 

veprimtarinë e ndërtimeve. Në kuadër të kompetencës së bashkërendimit 

ndërinstitucional të autoritetit përgjegjës për planifikimin/zhvillimin, të respektimit të 

parimit të ofrimit të shërbimit me një ndalesë e reflektuar në ligjin nr. 107/2014 si dhe 

të nenin 3 pika 6 e Rregulloren e Zhvillimit të Territorit31, duhet mbajtur në 

konsideratë se projektet me vlerë 100 milionë lekë duhen dërguar për oponencë 

teknike sipas parashikimeve të ligjit nr. 8402/1998.  

 

Gjatë fazes së zbatimit të punimeve ligjit nr. 8402/1998 parashikon disa detyrime. Në nenin 9 të 

tij  përcaktohet detyrimi për zbatuesin e punimeve për të njoftuar  seksionin e urbanistikës dhe 

inspektoratin ndërtimor e urbanistik, në nivel bashkie/komune/qarku, dhe INUK përpara fillimit 

të punimeve. Në këtë njoftim duhet të shënohen emrat dhe të dhënat e investitorit, të 

projektuesve, të mbikëqyrësit të punimeve dhe të zbatuesit. Ndërkohë që në nënin 7 dhe 8 të 

ligjit përcaktohet detyrimi që të caktohen mbikqyrësi dhe zbatuesi i punimeve si dhe kërkesat që 

duhet të përmbushin këta të fundit.   

 

Dokumentacioni tekniko-ligjor duhet të përmbajë:   

a) Projektzbatimin, e firmosur nga projektuesit dhe i shoqëruar nga plani i vendosjes dhe leja e 

ndërtimit.  

b) Dokumentacionin topografik dhe gjeologo-inxhinierik i themeleve, bazamenteve dhe i 

punimeve të maskuara.  

c) Dokumentacionin përkatës i të gjitha ndryshimeve të mundshme, që mund t'i jenë bërë 

projektit gjatë ndërtimit të objektit.  

 

Inspektorati ndërtimor e urbanistik i bashkisë/komunës/qarkut, brenda 5 ditëve nga data e 

depozitimit të dosjes, duhet të pajisë subjektin me vërtetim për plotësimin ose jo të 

dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur. Në përfundim të afatit 5-ditor, nëse inspektorati 

ndërtimor e urbanistik i bashkisë/komunës/qarkut nuk shprehet, atëherë dokumentacioni tekniko-

ligjor, i paraqitur nga subjekti, konsiderohet si i pranuar i plotë nga inspektorati i 

sipërpërmendur.  

 

Duke qenë se sistemi elektronik i lejeve të ndërtimit do të përmbajë edhe gjithë dokumentacionin 

gjatë zbatimit të lejes së ndërtimit, atëherë është e nevojshme që sistemi të parashikojë 

mundësinë e ngarkimit të licencave/lejeve të mbikqyrësit dhe zbatuesit  të punimeve si dhe të 

përgjigjes së Inspektoratit ndërtimor e urbanistik i bashkisë/komunës/qarkut.  

                                                           
31 Parashikohet detyrimi për  Institucionet shtetërore dhe operatorët e shërbimeve publike që brenda 10 ditëve nga 

kërkesa t’i njoftojnë autoritetit përgjegjës, në rrugë elektronike, aktet e pëlqimit/ miratimit lidhur me zhvillimin e 

propozuar. 
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Në nenin  11 të ligjit nr. 8402/1998 parashikohet se me përfundimin e punimeve të ndërtimit, 

brenda 30 ditëve, zbatuesi i punimeve depoziton në seksionin e urbanistikës në rreth një relacion 

së bashku me dokumentacionin përkatës në dy kopje për plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga 

ky ligj, si dhe:  

a) certifikatën e provave të materialeve të përdorura, lëshuar nga laboratorët e përcaktuar sipas 

nenit 14 të këtij ligji;  

b) certifikatën për ndërtimet e paranderura;  

c) përfundimet e provave të ngarkesës, duke bashkëlidhur aktet e mbajtura për këtë qëllim;  

ç) dokumentet që vërtetojnë se objekti është zbatuar në përputhje me projektzbatimin, pa 

shmangie në drejtimet funksionale dhe statike.  

 

Njëra nga dy kopjet e këtij relacioni me dokumentet përkatëse ruhet përkatësisht në autoritetin 

përkatës te planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të territorit. Kopja tjetër merret nga 

mbikëqyrësi i punimeve, pasi është konfirmuar për depozitim dhe i dërgohet investitorit për 

kolaudim, duke bashkëlidhur dokumentacionin tekniko-ligjor.  

 

Nga leximi i kësaj dispozite vihet re mospërputhja ligjit nr. 8402/1998 me legjislacionin për 

planifikimin dhe zhvillimin duke paraqitur kundërshtime edhe brenda vetë dispozitës së 

sipërcituar pasi ndërkohë që i referohet depozitimit të dokumentacionit “në seksionin e 

urbanistikës në rreth” pak më poshtë flet për “autoritetin përkatës te planifikimit dhe kontrollit të 

zhvillimit të territorit”. Megjithatë dhe duke marrë në konsideratë qëllimin e dispozitës dhe 

leximin e saj së bashku me ligjin nr.107/2014, konsiderojmë të rëndësishme që sistemi elektronik 

i lejeve të ndërtimit të mundësojë edhe ngarkimin e relacionit të sipërpërmendur dhe të 

dokumentacionit përkatës më qëllim depozitimin e tij pranë autoritetit përgjegjës për zhvillimin e 

territorit.  

 

Në nenin 12 të ligjit nr. 8402/1998 parashikohet detyrimi për investitorin që të caktojë 

kolaudatorin i cili është person fizik ose juridik, vendas ose i huaj, i pajisur me licencë përkatëse 

për kolaudim punimesh. Në këtë dispozitë parashikohet se investitori duhet të njoftojë seksionin 

ose zyrën e urbanistikës të rretheve apo bashkive, brenda 30 ditëve nga përfundimi i punimeve të 

ndërtimit lidhur me personin që ka caktuar për të kryer kolaudimin e objektit dhe afatet e zgjatjes 

së procesit të kolaudimit. Në këtë dispozitë parashikohet edhe detyrimi për kolaudatorin që të  

paraqesë në dy kopje procesverbalin e kolaudimit në seksionin ose zyrën përkatëse të 

urbanistikës dhe pas regjistrimit ia dërgon investitorit. Procesverbali nënshkruhet nga një 

përfaqësues i njësisë së qeverisjes vendore, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe kolaudatori. Për 

rastet kur ndërtimi i objekteve ka përfunduar dhe nuk janë kryer aktet e kontrollit, sipas 

parashikimeve të legjislacionit në fuqi, ngarkohet njësia e qeverisjes vendore për kryerjen e një 

akti përmbledhës për të gjitha fazat e kontrollit.  
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Rrjedhimisht, sistemi elektonik për lejet e ndërtimit duhet të krijojë mundësinë për t’u përfshirë 

informacioni/dokumentacioni i sipërpërmendur si kolaudatori,  licenca për kolaudim punimesh, 

afati i zgjatjes së procesit të kolaudimit, procesverbali i kolaudimit i nënshkruar nga një 

përfaqësues i njësisë së qeverisjes vendore, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe kolaudatori ose akti 

i kontrollit të njësisë së qeverisjes vendore.  

 

 

3.2.5 PROCEDURAT E REGJISTRIMIT PRANË ZYRËS SË REGJISTRIMIT TË 

PASURIVE TË PALUAJTSHME  

 

Për sa i përket dhënies së çertifikatës së përdorimit dhe procedurave të regjistrimit pranë Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP), ligjinr. 8402/1998 duhet lexuar së bashku me 

ligjin nr. 107/2014 dhe ligjin nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”.  

 

Regjistrimi i lejes së ndërtimit/zhvillimit:  në nenin  12/1 të ligjit nr. 8402/1998 parashikohet 

se “Autoriteti përkatës i planifikimit dërgon zyrtarisht në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme kërkesën për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe/ose lejen e zhvillimit të lëshuar 

nga autoriteti përkatës i planifikimit, brenda 10 ditëve nga data e pajisjes së investitorit ose 

pronarit me këtë leje”. Në rast se i referohemi ligjit nr. 33/2012 në nenin 46 të tij parashikohet se 

leja e ndërtimit dhe/ose leja e zhvillimit, e lëshuar nga autoriteti përgjegjës, përcillet për 

regjistrim nga organet e pushtetit vendor në zyrën përkatëse vendore të regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme.  

 

Nga leximi i këtyre dispozitave rezulton se ligji nr. 8402/1998 ngarkon drejtpërdrejt “autoritetin 

përkatës të planifikimit” për të përcjellë kërkesën për regjistrimin e lejes të lëshuar pranë ZRPP, 

ndërsa ligji 33/2012 ngarkon me këtë detyrim organet e pushtetit vendor duke i dalluar ato nga 

autoriteti i planifikimit/zhvillimit. Pavarësisht faktit që autoritetet e zhvillimit përkojnë me 

njësitë e qeverisjes vendore (bashkitë), rasti nuk është i njëjtë kur autoritet zhvillimi është 

Këshilli Kombëtar i Territorit. Në këtë rast, dhe duke u mbështetur në parimin se ligji i posaçëm 

që rregullon një fushë të caktuar ka epërsi ndaj ligjeve të tjera, atëherë janë dispozitat e ligjit 

33/2012 që prevalojnë në fushën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Për rrjedhojë, kërkesa 

për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe/ose lejes së zhvillimit të miratuar nga KKT i paraqitet 

ZRPP nga organet e pushtetit vendor.  

 

Lëshimi i çertifikatës së përdorimit: Në nenin  13 të ligjit nr. 8402/1998 parashikohet se dhënia 

e lejes së përdorimit bëhet nga autoriteti përkatës i planifikimit dhe i kontrollit të zhvillimit të 

territorit brenda 30 ditëve pas depozitimit të procesverbalit të kolaudimit.  Në nenin 42 të  ligjit 

nr. 107/2014 parashikohet se në fund të procesit të zhvillimit, autoriteti përgjegjës i planifikimit 

lëshon certifikatën e përdorimit të objektit Po në këtë nen parashikohet se në të gjitha rastet, 

subjekti që kryen punimet lëshon deklaratën e përputhshmërisë që konfirmon kryerjen e 
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punimeve në përputhje me normat dhe standardet e sigurisë në fuqi. Në rast se konstatohet 

mospërputhje e punimeve të kryera me kërkesat autoriteti i planifikimit lëshon aktin e 

konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili jep sugjerimet dhe afatin kohor dhe, nëse afati kohor 

nuk respektohet, sanksionet për sigurimin e përputhshmërisë nga zhvilluesi. Çertifikata e 

përdorimit shqyrtohet dhe jepet sipas procedurës dhe afateve të përcaktuara në legjislacionin për 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit. Gjithashtu, në nenin 42 të  ligjit nr. 107/2014 parashikohet 

edhe miratimi në heshtje i çertifikatës së përdorimit për rastet kur nuk është marrë vendim 

brenda afateve të përcaktuara dhe subjekti që kryen punimet ka plotësuar pa shkelje të gjitha 

aktet administrative, të parashikuara në legjislacionin për punimet e ndërtimit si dhe rastet 

përjashtimore të miratimit në heshtje të kësaj çertifikate.   

 

Duke marrë në konsideratë shtrirjen e sistemit elektronik të lejeve të zhvillimit/ndërtimit në 

procedurën për leje ndërtimi, konsiderojmë të domosdoshme që sistemi të përfshijë 

dokumentacionin e sipërpërmendur si deklaratën e përputhshmërisë, aktin e konstatimit të 

mospërputhshmërisë, çertifikatën e përdorimit, afatin 30 ditor nga depozitimi i procesverbalit të 

kolaudimit, konfirmimin me shkrim të miratimit në heshje, rastet përjashtimore të miratimit në 

heshtje.  

 

Rregjistrimi i karabinasë: Në nenin 47 të ligjit nr. 33/2012 parashikohet se pas përfundimit të 

objektit në fazën e karabinasë, regjistruesi bën regjistrimin e përkohshëm të karabinasë në një 

regjistër të veçantë, të ndryshëm nga regjistri ku është regjistruar leja e ndërtimit, duke kryer lidhjen 

me truallin, në të cilin po kryhet ndërtimi, regjistrim i cili është i vlefshëm deri në përfundimin e 

strukturës, për efekt të kreditimit të zhvillimit në cilësinë e investitorit dhe/ose subjekteve, me të 

cilat investitori ka lidhur aktet noteriale32. Pas regjistrimit të karabinasë, regjistruesi lëshon 

dokumente të përkohshme në favor të zhvillimit në cilësinë e investitorit dhe të subjekteve, me të 

cilat ky i fundit ka nënshkruar aktet noteriale. Regjistrimi i karabinasë dhe çertifikatat e përkohshme 

janë të vlefshme deri në regjistrimin përfundimtar të ndërtimit të ri33. 

 

Regjistrimi përfundimtar i ndërtimeve:  Pika 7 e nenit 42 të ligjit nr. 107/2014 parashikon se 

punimet e kryera regjistrohen, sipas ligjit, në regjistrat e pasurive të paluajtshme, në bazë të 

çertifikatës së përdorimit, të lëshuar ose të miratuar në heshtje. Në rastin e miratimit në heshtje, 

punimet e kryera regjistrohen mbi bazën e kërkesës së subjektit për çertifikatë përdorimi, kopjes së 

dytë të aktit të kolaudimit dhe akteve administrative të parashikuara në legjislacionin për punimet e 

ndërtimit. Ky rregull plotësohet dhe detajohet nga neni 48 i ligjit nr. 33/2012, ku specifikohet se pas 

përfundimit të strukturës së objektit, regjistruesi bën regjistrimin përfundimtar të tij, menjëherë pas 

                                                           
32 Neni 46 pika 2 aktet noteriale të lidhura ndërmjet zhvilluesit të pronës, në cilësinë e investitorit, dhe pronarëve të 

truallit apo blerësve/porositësve të njësive individuale, që përbëjnë strukturën që do të ndërtohet, bazuar në lejen e 

ndërtimit. 
33 Në këtë pikë duhet të theksojmë se regjistrimi i lejes së ndërtimit apo karabinasë nuk njihen si koncepte nga ligji 

nr. 107/2014, por parashikohen nga ligji nr. 8402/1998. Madje, edhe koncepti “karabina” përkufizohet pikërisht në 

këtë ligj. 
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përcjelljes për regjistrim, nga zyrat/njësitë/drejtoritë e urbanistikës të njësive të organeve të 

qeverisjes vendore, të dokumentacionit të përcaktuar në nenin 13 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 

"Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit", të ndryshuar, dhe në nenin 79 të ligjit nr. 

10 119, datë 23.4.2009 "Për planifikimin e territorit", të ndryshuar34. 

 

Në nenin 13 të ligjit nr. 8402/1998 parashikohet se autoriteti i planifikimit/zhvillimit të territorit i 

dërgon zyrtarisht ZRPP në juridiksionin e së cilës ndodhet objekti konfirmimin zyrtar të 

përfundimit të punimeve të ndërtimit të objektit në përputhje me ligjin, projektin dhe kushtet 

urbanistike të miratuara për sheshin e ndërtimit. Këtij dokumenti i bashkëngjiten kopjet e akteve 

vijuese: - leja e zhvillimit; - leja e ndërtimit; - procesverbali i kolaudimit të objektit; - leja e 

përdorimit; - plani i vendosjes së objektit; - dokumente të tjera që përcaktojnë dhe 

individualizojnë objektin e ndërtuar. Me paraqitjen e këtij dokumentacioni, ZRPP, në përputhje 

me dispozitat ligjore, kryen veprimet përkatëse të regjistrimit të objektit dhe lëshon certifikatën e 

pronësisë të të interesuarit duke marrë në konsideratë edhe aktet midis investitorit dhe pronarëve.  

 

Nga leximi i përbashkët i dispozitave të mësipërme rezulton se dokumentacioni që duhet të 

dërgojë njësia e qeverisjes vendore (bashkia) pranë ZRPP për regjistrimin e objektit përmban: i. 

lejen e zhvillimit; ii. lejen e ndërtimit; iii. procesverbalin e kolaudimit të objektit; iv. Çertifikatën 

e përdorimit; v. planin i vendosjes së objektit dhe  vi. dokumente të tjera që përcaktojnë dhe 

individualizojnë objektin e ndërtuar. 

 

.2.6 LEGJISLACIONI PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI DHE PËR SHPËTIMIN 

 

Interes në këtë analizë paraqet Kreu V i ligjit nr. 8766, datë 05.04.2001 “Për mbrojtjen nga 

zjarri dhe për shpëtimin”, i ndryshuar, ku parashikohen masat për mbrojtjen nga zjarri dhe për 

shpëtimin në projektimin dhe ndërtimin e veprave. Sipas këtij ligji, projektimi, ndërtimi, 

rikonstruksioni dhe vënia në shfrytëzim e veprave dhe e objekteve të ndryshme, ndërtesave, rrjetit 

rrugor elektrik, ujësjellës-kanalizimeve etj., bëhen në përputhje edhe me kërkesat e ligjit, me normat 

dhe rregulloret për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin, me rregullat dhe normat ndërkombëtare 

teknike, si dhe me rregullat e përcaktuara në dispozita të veçanta. Projektet, për të gjitha llojet e 

ndërtimeve, duhet të përfshijnë edhe projektin e mbrojtjes nga zjarri dhe për shpëtimin.35  

 

Në nenin 30 të nr. 8766/2001 parashikohet se Policia e Mbrojtjes nga Zjarri dhe e Shpëtimit  

(PMNZSH-ja) kundërfirmos në çdo rast, studimet urbanistike, planet rregulluese, projektet e 

zbatimit, sipas dispozitave të këtij ligji dhe të ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 "Për urbanistikën". 

Në këtë dispozitë përcaktohet se drejtori i PMNZSH-së nënshkruan projektet të cilat janë hartuar 

nga institucionet qendrore të projektimit dhe që miratohen nga Këshilli i Rregullimit të Territorit. 

Ndërsa shefi i sektorit të PMNZSH-së së qarkut nënshkruan projektet e dala nga institucionet e 

                                                           
34 Ky është referimi që bën ligji nr. 33/2012, pavarësisht se ligji nr. 10119/2009 është tashmë një akt i shfuqizuar. 
35 Neni 27 i ligit 8766/2001 
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projektimit dhe nga zyrat e urbanistikës së qarqeve e të bashkive dhe që miratohen nga Këshilli i 

Rregullimit të Territorit të qarkut dhe të bashkisë.  

 

Nga parashikimet e kësaj dispozitë vërehet mungesa e përditësimit dhe harmonisë me ligjin e ri 

nr. 107/2014, madje vijon t’i referohen ligjit nr. 8405, datë 17.9.1998 "Për urbanistikën", si dhe 

procedurave e autoriteteve përgjegjëse për planifikimin që parashikoheshin prej tij. Pavarësisht sa 

më sipër dhe nevojës për të harmonizuar legjislacionin, në këtë dispozitë parashikohet kompetenca e 

PMNZSH-së për të  kundërfirmosur në çdo rast projektet e zbatimit.  

Gjithashtu, në neni 32 pika 1 të nr. 8766/2001, lidhur me përgjegjësitë e PMNZSH-së, prashikohet 

se  shefi i PMNZSH-së së qarkut mban përgjegjësi për dhënien e pëlqimit dhe për nënshkrimin e 

lejeve për sheshe ndërtimi, vepra e objekte, kur në to nuk respektohen dispozitat e këtij ligji. Në 

nenin 33 të ligjit nr. 8766/2001, lidhur me detyrat e PMNZSH-së, renditet edhe bashkëpunimi me 

institucionet e tjera qendrore të administratës publike dhe me njësitë e qeverisjes vendore në 

fushën e mbrojtjes nga zjarri e të shpëtimit si dhe përgatitja e studimeve në fushën e mbrojtjes 

nga zjarri e të shpëtimit dhe bashkëpunon me institucionet studimore, shkencore, projektuese e 

me organizma simotra ndërkombëtare. Ndërkohë në nenin 34 shkronja a) e nr. 8766/2001, lidhur 

me te drejtat e PMNZSH-së, renditet edhe dhënia e pëlqimit dhe nënshkrimi i dokumentacionit 

teknik që hartohet për sheshe ndërtimi e ndërtim veprash, objektesh, institucionesh, banesash etj., 

sipas dispozitave të veçanta.  

 

Nga leximi i dispozitave të mësipërme duhet bërë një dallim midis kompetencave të PMNZSH-

së gjatë fazës së projektimit dhe kompetencave të saj gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesës për leje 

zhvillimi dhe leje ndërtimi. Gjatë fazës së projektimit PMNZSH-ja kundërfirmos në çdo rast 

projektet e zbatimit cfarë sjell si detyrim për kërkuesin e lejes që të depozitojë një projekt 

zbatimi të kundërfirmosur nga PMNZSH-ja (dokumentet plotësuese).  

 

Gjatë fazës së shqyrtimit të kërkesave për leje ndërtimi,  PMNZSH-ja jep pëlqimin e saj në 

kuadër të proçedurës së bashkërendimit ndërinstitucional të zhvilluar nga autoriteti përgjegjës 

për zhvillimin e territorit, sipas nenit 3 pika 6 e Rregulloren e Zhvillimit të Territorit.  

 

Pas përfundimit të punimeve, PMNZSH-ja kontrollon zbatimin e detyrave të lëna për mbrojtjen 

nga zjarri e për shpëtimin. Në rast se vë re shkelje të normave ose moszbatim të detyrave të lëna 

ajo ndalon vënien në funksionim të objektit deri në plotësimin e kërkesave dhe gjobit investitorin 

ose shoqërinë ndërtuese.36 Në nenin 34, shkronja b, e ligjit nr. 8766/2001, lidhur me te drejtat e 

PMNZSH-së, parashikohet se kjo e fundit “jep aktin teknik të plotësimit të normave të mbrojtjes 

nga zjarri dhe shpëtimit, për të gjitha objektet para vënies së tyre në shfrytëzim.”.  

 

 

                                                           
36 Neni 31 I ligjit 8766/2001 
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.2.7  LEGJISLACIONI PËR INSPEKTIMIN SANITAR SHTETËROR 

 

Në nenin 12 të ligjit nr 7643/1992 “Për inspektoriatin sanitar shtetëror” parashikohet se 

ndërmarrjet, institucionet shtetërore e private dhe personat e tjerë fizikë e juridikë, vendas ose të 

huaj, për ndërtimin dhe rikonstruksionin e objekteve të ndryshme duhet të bëjnë vetëdeklarimin 

për plotësimin e kushteve higjeniko-shëndetësore në Inspektoratin Sanitar Shtetëror. Inspektorati 

Sanitar Shtetëror, pasi bën ekspertimin higjeniko-shëndetësor paraprak, jep aktmiratimin. 

Inspektorati, pasi bën ekspertimin higjieniko-shëndetësor paraprak, jep pëlqimin për miratimin e 

sheshit të ndërtimit, për miratimin e projektit ndërtimor, teknologjik, rindërtimit, rikonstruksionit 

dhe për vënien në shfrytëzim të objektit. Kur vërehen shkelje të mësipërme, Inspektorati Sanitar 

Shtetëror ndalon me vendim fillimin ose vazhdimin e punimeve, duke kërkuar plotësimin e 

mungesave. 

 

.2.8 LEGJISLACIONIN PËR LEJET,  LIÇENCAT DHE AUTORIZIMET 

 

Ligji nr. 107/2014 parashikon se projekti i punimeve, hartohet dhe nënshkruhet nën përgjegjësinë e 

profesionistëve të liçencuar. Nga ana tjetër, për shkeljet e kryera nga subjekti ndërtues, projektuesi, 

mbikëqyrësi dhe kolaudatori, strukturat e kontrollit paraqesin menjëherë kërkesën për heqjen e 

liçencës. Autoritetet përkatëse janë të detyruar të marrin vendim për heqjen e liçencës brenda pesë 

ditëve. Subjekti, të cilit i është hequr liçenca, nuk mund të pajiset më me të njëjtën liçencë për 5 

vitet në vijim. Në këtë drejtim, duhet t’i referohemi ligjit nr. 10081, datë 23.02.2009 “Për liçencat, 

autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, i cili është i zbatueshëm për të gjitha liçencat e 

autorizimet, për qëllime të natyrës ekonomike, tregtare, profesionale dhe të çdo natyre tjetër të 

ngjashme, përveç atyre të natyrës vetjake.  

 

Sipas këtij ligji, liçenca/autorizimi/leja revokohet kur titullari nuk përmbush më kriteret e dhënies së 

këtij titulli apo shkel detyrimet e përcaktuara në të. Konstatimi i mosplotësimit të kritereve apo 

shkeljes së detyrimeve bëhet, si rregull, nga organet kompetente të inspektimit ex poste. Përpara 

marrjes së vendimit të revokimit, organi kompetent, si rregull, urdhëron ripërmbushjen e kritereve 

apo ndreqjen e shkeljeve të detyrimeve, brenda një afati të arsyeshëm, pa pezullim të titullit dhe/ose 

pezullimin e titullit, për një afat të arsyeshëm, deri në zbatimin e urdhrit për ripërmbushjen e 

kritereve apo ndreqjen e shkeljeve të detyrimeve. Liçenca/autorizimi/leja, si rregull, revokohen: (i) 

kur rrethanat janë të tilla, që s'do të kishte kuptim apo mundësi për ripërmbushjen e kritereve apo 

ndreqjen e shkeljes së detyrimeve nga titullari, brenda çdo afati të arsyeshëm pezullimi; (ii) në rast 

të moszbatimit të urdhërimeve, brenda afateve të arsyeshme të pezullimit; dhe (iii) në rastin e 

shkeljeve të rënda me faj nga titullari dhe/ose kur shkelja ka shkaktuar dëmtim të interesit publik, që 

garantohet nga titulli përkatës apo legjislacioni në fuqi. Si rregull, këto parime të revokimit të 

liçencës, duhet të plotësojnë rregullat e parashikuara nga pika 5, e nenit 52 të ligjit nr. 107/2014. 
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.2.9 LEGJISLACIONI PËR MJEDISIN  

 

Vlerësohet e nevojshme që të shihet lidhja thelbësore midis ligjit nr. 107/2014 me ligjet e 

mëposhtme: (1) ligji nr. 10431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”; (2) ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 

“Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar; (3) ligji nr. 91/2013 “Për vlerësimin strategjik 

mjedisor”; (4) ligj nr. 10448/2011 “Për lejet e mjedisit”; (5)  ligji nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për 

zonat e mbrojtura”, i ndryshuar; (6) ligji nr. 8094, datë 21.03.1996 “Për largimin publik të 

mbeturinave”; (7) ligji nr. 9103, datë 10.07.2003 “Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare”, i 

ndryshuar; (8) ligji nr. 9774, datë 12.7.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në 

mjedis”, i ndryshuar;  

 

Ligji nr. 10431/2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” përcakton parimet, kërkesat, përgjegjësitë, 

rregullat dhe procedurat e përgjithshme për garantimin e mbrojtjes në një nivel të lartë të mjedisit në 

Republikën e Shqipërisë. Në kreun IV të tij, lidhur me mbrojtjen e mjedisit në procesin e 

planifikimit parashikon rregulla të përgjithshme që autoritetet e planifikimit duhet të mbajnë në 

konsideratë gjatë hartimit të planeve kombëtare dhe vendore. Në këtë kre ligjin përcakton gjithashtu 

edhe vlerësimet mjedisore që duhet të kryhen në varësi të procesit të planifikimit apo zhvillimit. 

Ndërkohë që përcakton kryerjen e procesit të vlerësimit strategjik mjedisor si të detyrueshëm gjatë 

procesit të hartimit/rishikimit të planeve kombëtare dhe vendore të planifikimit të territorit 

njëkohësisht, ligji parashikon edhe rastet kur duhet të kryhet vlerësimi i ndikimit në mjedis (VNM). 

Në nenin 25 pika 4 dhe 5 të tij parashikohet se “4. Vlerësimi i ndikimit në mjedis kryhet nga 

zhvilluesi, si pjesë e përgatitjeve për planifikimin e një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve 

përkatëse të zhvillimit.  5. Kërkesat e hollësishme për zbatimin e këtij neni përcaktohen në ligjin për 

vlerësimin e ndikimit në mjedis.”  

 

Ligji nr. 10440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”, i ndryshuar,  parashikon 

rregulla dhe procedura të hollësishme për vlerësimin e ndikimeve në mjedis të projekteve të 

propozuara publike dhe private. Procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis iniciohet nga 

zhvilluesi37 dhe i nënshtrohen projektet publike dhe private, të listuara në shtojcat I dhe II të ligjit, 

përpara dhënies së lejes përkatëse38  nga autoriteti përgjegjës për zhvillimin ose jo të projektit.  

 

Në  nenin 20 të ligjit nr. 10440/2011, i ndryshuar, parashikohet që  autoriteti i planifikimit kur 

shqyrton dhënien ose jo të lejes së zhvillimit për një projekt, apo vendosjen e kushteve për 

zhvilluesin, merr në konsideratë vendimin dhe deklaratën mjedisore për ndikimet në mjedis të 

projektit të propozuar. Autoriteti i planifikimit, përpara vendimit për dhënien ose jo të lejes së 

zhvillimit për një projekt të propozuar, sigurohet që projekti t'i jetë nënshtruar kërkesave të ligjit nr. 

10440/2011 dhe, në varësi të projektit, të jetë pajisur me vendim apo deklaratë. Vendimi apo 

deklarata për projektin e propozuar është i vlefshëm për aq kohë sa është e vlefshme dhe leja e 

                                                           
37 Neni 10 I ligjit nr. 10440/2011 
38 Neni 7 pika 1 e ligjit nr. 10440/2011 
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zhvillimit për projektin. Megjithatë, në rast se autoriteti përgjegjës për zhvillimin merr vendim për 

zhvillimin ose jo të projektit, në kundërshtim me deklaratën, atëherë ai jep argumentet përkatëse për 

këtë vendim.  

 

Nga dispozitat e sipërcituara rezulton se VNM-ja është një proces që kryhet nga zhvilluesi, si pjesë 

e përgatitjeve për planifikimin e një projekti zhvillimi dhe para kërkimit të lejeve përkatëse të 

zhvillimit. Zhvilluesi në varësi të projektit (nëse përfshihet në shtojcën I dhe II) mund të pajiset me 

vendim apo deklaratë mjedisore dhe çfarë kërkohet nga autoritetet përgjegjëse për zhvillimin e 

territorit është që verifikojnë që zhvilluesi dhe projekti të jenë pajisur me vendim apo deklaratë 

mjedisore. Rrjedhimisht, këto dokumente janë pjesë e dokumentacionit që kërkuesi i lejes së 

zhvillimit/ndërtimit duhet të paraqesë pranë autoritetit përgjegjëse për zhvillimin e territorit për t’u 

pajisur me lejen përkatëse. Gjithë sa më sipër, është detajuar edhe në VKM-në nr.686, datë 

29.07.2015 “ Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së 

vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”.  

 

Ndërkohë që VNM-ja lidhet drejpërdrejt me zhvillimin e një projekti, legjislacioni mjedisor 

parashikon edhe pajisjen me leje mjedisore për zhvillimin e një aktiviteti të caktuar. Veprimtaritë, 

që shkaktojnë ndotje në mjedis, pajisen me lejen përkatëse të mjedisit, ku përcaktohen, me 

shkrim, kushtet e nevojshme për të garantuar se veprimtaria/instalimi do të përmbushë kërkesat e 

legjislacionit mjedisor në fuqi. Dhënia e lejeve të mjedisit përcaktohet sipas një sistemi të 

përbërë prej tri nivelesh (A,B dhe C), mbështetur në madhësinë dhe llojin e veprimtarisë që ka 

nevojë të pajiset me leje, si dhe në mundësinë që ka ajo veprimtari të shkaktojë ndotje në atë 

masë që mund të sjellë dëm në mjedis dhe të rrezikojë shëndetin e njeriut.39 Ligji nr. 10448/2011 

“Për lejet e mjedisit” përcakton rregullat për lejimin e zhvillimit të disa veprimtarive që 

shkaktojnë ndotje të mjedisit në Republikën e Shqipërisë dhe masat e parashikuara për 

parandalimin e kësaj ndotjeje dhe, kur kjo nuk është e mundur, masat për pakësimin e 

shkarkimeve të tyre të gazta, të lëngëta e të ngurta në ajër, ujë e tokë.  Duke qenë se ky ligj i 

referohet veprimtarisë që do të zhvillohet nuk përmban parashikime lidhur me momentin kur 

subjekti kërkues duhet të pajiset me leje mjedisi në kuadër të një kërkese për leje zhvillimi apo 

ndërtimi. Megjithatë, legjislacioni mjedisor në këtë rast duhet të lexohet së bashku me 

legjislacionin në fushën e planifikimit dhe zhvillimit. Vërejmë se ndërkohë që ligji nr. 107/2014 

përcakton si qëllim të tij “mundësimin e të drejtës së përdorimit e të zhvillimit të pronës, në 

përputhje me dokumentet planifikuese dhe sipas legjislacionit mjedisor në fuqi”, Rregullorja e 

Zhvillimit të Territorit në nenin 15, pika 1, shkronja gj) parashikon se ndër dokumentet që duhet 

të dorëzojë aplikuesi për leje ndërtimi janë edhe “licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të 

nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm sektorial, sipas 

rastit”. Nga ky lexim i kombinuar i legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe 

legjislacioni mjedisor rezulton se kërkuesi i lejes së ndërtimit duhet, përvec dokumenteve të tjera 

të listuara në nenin 15, pika 1 e Rregullores, të depozitojë edhe lejen mjedisore në ato raste kur 

                                                           
39 Neni 29 I ligjir nr. . 10431/2011 
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veprimtaria që do të zhvillohet në objekt duhet të pajiset me leje mjedisore sipas kërkesave të 

ligjit nr 10448/2011.  

Nga ana tjetër, sipas ligjit nr. 8906, datë 06.06.2002 “Për zonat e mbrojtura”, i ndryshuar, 

veprimtaritë dhe ndërtimet në zonat e mbrojtura bëhen vetëm sipas kërkesave të ligjit, në 

përputhje me planin e menaxhimit dhe pasi të jetë marrë leja e mjedisit. Për ndërtimet që janë 

bërë ose bëhen në kundërshtim me këtë ligj, zbatohet ligji nr. 8405, datë 17.9.1998 "Për 

urbanistiken", i ndryshuar40. Të gjitha ndërtimet publike, private e turistike në territorin e zonave 

të mbrojtura, bëhen në bazë të studimeve dhe planeve rregulluese të përgjithshme, të cilat 

miratohen nga Këshilli i Rregullimit të Territorit41.  

 

Një tjetër kërkesë që duhet të përmbushet gjatë procesit të planifikimit dhe zhvillimit është ajo e 

përcaktuar në ligjin nr. 9103, datë 10.07.2003 “Për mbrojtjen e liqeneve ndërkufitare”, i ndryshuar. 

Sipër këtij ligji, veprimtaritë në liqenet ndërkufitare, përfshi edhe punimet ndërtimore, turistike, 

sportive, hortikulturën, akuakulturen dhe hidrometeorologjike, mund të ushtrohen vetëm pasi të jenë 

pajisur me leje mjedisore dhe të përmbushin kushtet e përcaktuara nga Ministria e Mjedisit, 

Autoriteti i Ujit, KRRTRSH-ja dhe KRRT-të vendore42. Veprimtaritë ekonomike, tregtare, turistike, 

shoqërore, sportive, që ushtrohen në liqene, në brigjet e tyre e në zonat ujëmbledhëse, kontrollohen 

në mënyrë të përgjithshme, për të hetuar ndikimet negative në mjedis dhe në mënyrë të posaçme për 

të vlerësuar respektimin e kërkesave që u janë fiksuar në lejet mjedisore e në liçencat përkatëse, të 

marra sipas legjislacionit ne fuqi. Kontrolli ushtrohet nga Autoriteti i Ujit, nga administrata e liqenit, 

nga Inspektorati i Mjedisit në bashkëpunim me Inspektoratin e Peshkimit, me Policinë e 

Ndërtimit43, me  Policinë e Shërbimit Pyjor dhe me Policinë Bashkiake, si dhe nga organet që kanë 

liçencuar veprimtaritë, te cilët ushtrojnë kompetenca sipas ligjeve, që i kanë krijuar këto organe. 

 

.2.10 LEGJISLACIONI PËR REZERVAT UJORE  

 

Vlerësohet e nevojshme që të shihet lidhja thelbësore midis ligjit nr. 107/2014 me ligjet e 

mëposhtme: (1) ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”; (2) ligji nr. 

8102, datë 28.03.1996 “Për kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe 

përpunimit të ujrave të ndotur”, i ndryshuar; dhe (3) ligji nr. 8681, datë 02.11.2001 “Për 

projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave”, i ndryshuar44. 

 

                                                           
40 Ky ligj citohet nga dispozita përkatëse, pavarësisht se është shfuqizuar që nga viti 2009 dhe nuk është më në fuqi 

që nga viti 2011 
41 Kjo është emërtesa e dhënë nga ligji, duke qenë se nuk është përshtatur sipas emërimit të ri që mori me ligjin nr. 

10119/2009. 
42 Emërtesa këtë të përdoruara nga ligji. 
43 Kjo emërtesë përdoret nga ligji. 
44 Edhe në këtë rast, lista e ligjeve në këtë fushë nuk është shteruese, porn ë analizë jepen vetem ligjet kryesore të 

fushës dhe që paraqesin një lidhje direkte me ligjin për planifikimin e zhvillimin e territorit. 
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Vëmendje në kuadër të kësaj analize duhet t’i kushtohet edhe rregullave mbi planifikimin dhe 

zhvillimin e burimeve ujore. Ligji nr. 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve 

ujore”, përmban disa parashikime lidhur me veprimtarinë ndërtimore në mjedise ujore. Më 

konkretisht, në nenin 41 pika 2, shkronja b, të tij parashikohet se ndërtimi i strukturave ankoruese, 

portuale, i veprave mbrojtëse bregdetare dhe i ishujve artificialë në det kërkon pajisjen me leje nga 

Këshilli Kombëtar i Ujit.  Në nenin 66 parashikohet se organet përgjegjëse të planifikimit të 

territorit në njësitë e qeverisjes vendore lëshojnë leje për ndërtimin, rindërtimin apo shembjen e 

objekteve mbrojtëse të brigjeve, mureve, pritave e veprave të tjera në brigje, vetëm pasi pajisen me 

autorizim të posaçëm nga organet e administrimit dhe të menaxhimit të burimeve ujore45. Sipas 

nenit 71 të ligjit, ndërtimi i veprave dhe objekteve për shfrytëzimin e burimeve ujore dhe 

parandalimin e veprimeve të dëmshme të ujit, që bëhen për shërbime publike, është objekt i 

autorizimeve, lejeve ose konçesioneve, sipas legjislacionit në fuqi. Personi juridik, përgjegjës për 

ndërtimin, brenda 30 ditëve nga përfundimi i veprës a objektit, duhet të njoftojë organet e 

administrimit a menaxhimit të burimeve ujore, që kanë lejuar kryerjen e veprimtarisë, që të kryejnë 

inspektimin përfundimtar në këtë vepër a objekt ujor. 

 

Nga leximi i dispozitave të mësipërme rezulton se për veprimtarinë ndërtimore të sipërpërmendur, 

së bashku me dokumentet për pajisjen me leje ndërtimi, duhet të dorëzohet edhe leja/autorizimi i 

Keshillit Kombëtar të Ujit46 për të kryer një apo disa veprime në një mjedis ujor të caktuar.  

Gjithashtu , ndër dokumentet që duhen dorëzuar nga zhvilluesi/përfituesi i lejes së ndërtimit, pas 

përfundimit të objektit dhe përpara lëshimit të çertifikatës së përdorimit, është edhe raporti i 

inspektimit përfundimtar të organet e administrimit a menaxhimit të burimeve ujore. 

 

Nga ana tjetër, ligji nr. 8681, datë 02.11.2001 “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe 

mirëmbajtjen e digave dhe dambave”, i ndryshuar, ka për qëllim të ndërtojë kuadrin bazë ligjor 

dhe institucional, nga i cili do të rrjedhë i gjithë dokumentacioni i nevojshëm që rregullon proçesin e 

projektimit, ndërtimit, fillimit të punimeve, shfrytëzimit dhe mirëmbajtjes së digave/dambave. Sipas 

ligjit nr. 8681/2001 është Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM), si organ i Këshillit të 

Ministrave, që ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave/dambave si vepra të një rëndësie të 

veçantë. Ndër detyrat që i njeh këtij Komiteti parashikohet edhe “dh) miratimi i projektideve dhe 

projektzbatimeve të digave të reja, si dhe projektet e “riparimit” dhe të “përmirësimit” të 

digave/dambave që janë në shfrytëzim. e) Bën kontroll fizik dhe dokumentar, verifikues në 

digat/dambat gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimit të tyre. Shfrytëzuesit e objekteve janë të detyruar 

t’u përgjigjen në kohë dhe me cilësi kërkesave të KKDM-së gjatë kontrollit.” 

 

Në nenin 6 të këtij ligji parashikohet se fillimi i punimeve të ndërtimit të digës/dambës bëhet vetëm 

pasi të jetë plotësuar dokumentacioni i nevojshëm i parashikuar në ligjin nr. 8402, datë 10.9.1998 

"Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit" dhe ligjit nr.8405, datë 17.9.1998 "Për 

                                                           
45 Shiko nenin 66 të ligjit 
46 Kompetencë e përcaktuar në nenin 9 të ligjit nr. 111/2012 
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urbanistikën”47. Me  përfundimin e punimeve bëhet kolaudimi i objektit, në përshtatje me kërkesat e 

ligjit nr.8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit". 

 

Nga dispozitat e mësipërme rezulton se gjatë fazës së projektimit dhe përpara dorëzimit të 

dokumentacionit për leje ndërtimi, projektidetë dhe projektzbatimet e digave/dambave të reja, si 

dhe projektet e “riparimit” dhe të “përmirësimit” të digave/dambave marrin miratimin e 

Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdha. Ndërsa për procedurat e tjera për fazat e mëvonshme 

(fillim/përfundim punimesh) i referohet legjislacionit për planifikimin dhe ndërtimin.   

 

 

3.2.11 LEGJISLACIONI PËR TRASHËGIMINË KULTURORE  

 

Ligji nr. 107/2014 shpall si një nga qëllimet e tij themelore nxitjen e veprimeve të duhura për 

mbrojtjen, restaurimin dhe rritjen e cilësisë së trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe për ruajtjen e 

shumëllojshmërisë biologjike, zonave të mbrojtura, dhe monumenteve të natyrës. Por, ligji nuk ka 

marrë përsipër trajtimin në detaje të çështjeve që sigurojnë arritjen e këtij qëllimi. Për këtë arsye, 

duhet t’i referohimi ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, i ndryshuar.  

 

Neni 17 pika 1 e këtij ligji parashikon se projektet e restaurimit dhe restaurimi i monumenteve të 

kulturës bëhen nga institucione shtetërore të specializuara dhe nga subjektet e liçencuara për këtë 

qëllim. Në pikën 5 parashikohet se punimet e restaurimit, të cilat kryhen nga subjektet e 

liçencuara për këtë qëllim, mbikëqyren dhe kolaudohen nga institucionet shtetërore, të 

specializuara dhe të ngarkuara me ligj për mbrojtjen, ruajtjen dhe studimin e objekteve të 

trashëgimisë kulturore. Ndërkohë në pikat 6 dhe 7 të nenit 17 parashikohet se “ 6. Çdo projekt 

për restaurim i paraqitet për miratim Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, i cili përcakton 

kriteret dhe kategorinë e projekteve, që miratohen nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. 7. 

Zbatimi i punimeve të restaurimit të monumenteve të kulturës, mbikëqyrja dhe kolaudimi i tyre 

nuk i nënshtrohen ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit", të ndryshuar. Rregullat dhe kriteret e punimeve të restaurimit në objektet e 

trashëgimisë kulturore përcaktohen në Kartën Shqiptare të Restaurimeve, e cila miratohet nga 

Këshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve.”  

 

Nga ana tjetër, ligji përcakton edhe disa rregulla mbi ndërtimin në ose pranë këtyre zonave. Sipas 

nenit 28, ndërtimet e reja pranë monumenteve të kulturës duhet të respektojnë distancat e zonës 

së mbrojtur. Ndërkohë, nenet 29, 30 dhe 32 të ligjit sanksionojnë se: 

a) në zonat-muze, ansamblet-muze, qendrat historike, dhe parqet arkeologjike është e 

ndaluar çdo lloj ndërtimi i ri, me përjashtim të rrjetit inxhinierik nëntokësor dhe 

rikonstruksionit. Në këto kategori objektesh është e ndaluar çdo lloj ndërtimi i ri, me 

                                                           
47 Ky është ligji i referuar nga dispozita përkatëse, pavarësisht se ai është tashmë një ligj i shfuqizuar. 
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përjashtim të rrjetit inxhinierik nëntokësor dhe rikonstruksionit. Në rastin e 

rikonstruksioneve, projekti miratohet nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve;48 

b) në zonat arkeologjike “A” të shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave është e 

ndaluar çdo lloj ndërhyrjeje me karakter ndërtimor; në zonat arkeologjike “B” të 

shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave lejohen ndërtimet e reja në rastet e 

përcaktuara në rregulloren e administrimit të këtyre zonave, pas miratimit nga Këshilli 

Kombëtar i Arkeologjisë;49 

c) për monumentet e kulturës përcaktohet një sipërfaqe toke ose trualli përreth, si zonë 

mbrojtëse, në përputhje me vlerat e tyre arkitektonike, me përshtatshmërinë e tyre 

urbanistiko-estetike, me rrethinën dhe me rrethanat ekologjike. Përmasat e zonës 

mbrojtëse përcaktohen nga organi që shpall monumentin, sipas studimit të bërë nga 

Instituti i Monumenteve te Kulturës. Në këtë zonë ndalohet çdo ndërhyrje me karakter 

ndërtimor.50 .Gërmimi, restaurimi, përdorimi dhe çdo veprim tjetër ne monumentet e 

kulturës, si dhe çdo ndryshim ne truallin e vene ne mbrojtje rreth tyre, bëhet vetëm me 

autorizimin e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, Institutit Arkeologjik, për gërmimet 

shkencore, si dhe të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, në rastet e gërmimeve të 

shpëtimit.51 

 

Çdo vendim i marrë nga këshillat e rregullimit të territoreve për ndërhyrje ose ndërtim në zonat e 

shpallura monument kulture ose në zonën e mbrojtur pranë një monumenti kulture, pavarësisht 

nga pronësia, është i pavlefshëm52. 

 

Gjithashtu, neni 47 i këtij ligji parashikon se në rastet e ndërtimeve të mëdha në territore në 

pronësi shtetërore ose private, si rrugë, autostrada, aeroporte, porte, vepra industriale, qendra të 

reja banimi, investitorët janë të detyruar që, gjatë proçesit të projektimit dhe zbatimit të projektit, 

të marrin miratimin, me shkrim, të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe të Këshillit 

Kombëtar të Arkeologjisë. Specialistët kryejnë kontrollin e zonës dhe përgatisin 

dokumentacionin përkatës. Kur zona përmban vlera të rëndësishme arkeologjike, etnografike ose 

gjurmë të arkitekturës së lashtë ose tradicionale, projekti duhet të ndryshojë. Shpenzimet për 

kryerjen e hulumtimeve të nevojshme, përgatitjen e dokumentacionit, si dhe ndryshimet e 

mundshme të projektit kryhen nga investitori. Kur, pas fillimit të punimeve, zbulohen rastësisht 

gjurmë ose objekte me vlera arkeologjiko-etnologjike, punimet ndërpriten menjëherë. Drejtuesit 

dhe investitorët e punimeve njoftojnë, brenda tri ditëve, organet e qeverisjes vendore, Agjencinë 

e Shërbimit Arkeologjik dhe drejtorinë rajonale të kulturës kombëtare, të cilët bëjnë kontrollin 

përkatës, relatojnë për vlerat e gjetura dhe bëjnë propozimet përkatëse për vazhdimësinë ose jo të 

punimeve. Nëse gjetjet janë me vlera te rëndësishme, punimet e filluara mund të pësojnë 

                                                           
48 Neni 29 pika 1 dhe 2 I ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
49 Neni 30 pika 3 dhe 4 I ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
50 Neni 32 I ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
51 Neni 33 pika 1e ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
52 Ky sanksion parashikohet nga neni 38 i ligjit 
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ndryshime ose të ndërpriten përfundimisht. Vendimi, në këtë rast, merret nga organi që ka 

autorizuar fillimin e punimeve. Në rastin kur punimet pësojnë ndryshime, të gjitha shpenzimet 

për to, si dhe shpenzimet për kërkimet shkencore, veprimtaritë e nevojshme restauruese ose 

konservuese, mbulohen 100 përqind nga investitori53. 

 

Nga dispozitat e mësipërme rezultojnë disa detyrime që duhen mbajtur në konsideratë gjatë një 

procedurë për pajisje me leje ndërtimi, dhe konkretisht:  

1. projektet e restaurimit dhe restaurimi i monumenteve të kulturës bëhen nga institucione 

shtetërore të specializuara dhe nga subjektet e liçencuara për këtë qëllim. 

2. punimet e restaurimit, të cilat kryhen nga subjektet e liçencuara për këtë qëllim, 

mbikëqyren dhe kolaudohen nga institucionet shtetërore, të specializuara dhe të 

ngarkuara me ligj për mbrojtjen, ruajtjen dhe studimin e objekteve të trashëgimisë 

kulturore. 

3. projektet e restaurimit të monumenteve të kulturës i paraqitet për miratim Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, i cili përcakton kriteret dhe kategorinë e projekteve, që 

miratohen nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. 

4. zbatimi i punimeve të restaurimit të monumenteve të kulturës, mbikëqyrja dhe kolaudimi 

i tyre nuk i nënshtrohen ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit", të ndryshuar.  

5. në zonat-muze, ansamblet-muze, qendrat historike, dhe parqet arkeologjike i ndaluar çdo 

lloj ndërtimi i ri, me përjashtim të rrjetit inxhinierik nëntokësor dhe rikonstruksionit. Në 

rastin e rikonstruksioneve, projekti miratohet nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve;54 

6. në zonat arkeologjike “A” të shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave është e 

ndaluar çdo lloj ndërhyrjeje me karakter ndërtimor; në zonat arkeologjike “B” të 

shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave lejohen ndërtimet e reja në rastet e 

përcaktuara në rregulloren e administrimit të këtyre zonave, pas miratimit nga Këshilli 

Kombëtar i Arkeologjisë;55 

7. gërmimi, restaurimi, përdorimi dhe çdo veprim tjetër ne monumentet e kulturës, si dhe 

çdo ndryshim ne truallin e vene ne mbrojtje rreth tyre, bëhet vetëm me autorizimin e 

Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, Institutit Arkeologjik, për gërmimet shkencore, si 

dhe të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, në rastet e gërmimeve të shpëtimit.56 

8. se në rastet e ndërtimeve të mëdha në territore në pronësi shtetërore ose private, si rrugë, 

autostrada, aeroporte, porte, vepra industriale, qendra të reja banimi, investitorët janë të 

detyruar që, gjatë proçesit të projektimit dhe zbatimit të projektit, të marrin miratimin, me 

shkrim, të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë.  

 

Nga detyrimet e mësipërme rezulton se në fazën e projektimit: 

                                                           
53 Shiko nenin 48 të ligjit  
54 Neni 29 pika 1 dhe 2 I ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
55 Neni 30 pika 3 dhe 4 I ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
56 Neni 33 pika 1e ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
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1. projekti i paraqitur nga zhvilluesi për restaurimin e monumenteve të kulturës bëhen nga 

institucione shtetërore të specializuara dhe nga subjektet e liçencuara për këtë qëllim. Pra 

duhet të shoqërohet nga licenca përkatëse.  

2. çdo projekt  restaurimi të monumenteve të kulturës miratohet nga Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve ose nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.  

3. projekti për rikonstruksionet në Zonat-muze, ansamblet-muze, qendrat historike, dhe 

parqet arkeologjike miratohet nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve; 

4. gërmimi, restaurimi, përdorimi dhe çdo veprim tjetër ne monumentet e kulturës, si dhe 

çdo ndryshim ne truallin e vene ne mbrojtje rreth tyre, bëhet vetëm me autorizimin e 

Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, Institutit Arkeologjik, për gërmimet shkencore, si 

dhe të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik, në rastet e gërmimeve të shpëtimit. 

5. në zonat arkeologjike “B” të shpallura me vendim të Këshillit të Ministrave lejohen 

ndërtimet e reja në rastet e përcaktuara në rregulloren e administrimit të këtyre zonave, 

pas miratimit nga Këshilli Kombëtar i Arkeologjisë;57 

6.  në rastet e ndërtimeve të mëdha në territore në pronësi shtetërore ose private, si rrugë, 

autostrada, aeroporte, porte, vepra industriale, qendra të reja banimi, investitorët janë të 

detyruar që, gjatë proçesit të projektimit të marrin miratimin, me shkrim, të Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve dhe të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë.  

 

Nga detyrimet e mësipërme rezulton se në fazën e zbatimit të punimeve: 

 

1. punimet e restaurimit kryhen nga subjektet e liçencuara për këtë qëllim, mbikëqyren dhe 

kolaudohen nga institucionet shtetërore, të specializuara dhe të ngarkuara me ligj për 

mbrojtjen, ruajtjen dhe studimin e objekteve të trashëgimisë kulturore. 

2. zbatimi i punimeve të restaurimit të monumenteve të kulturës, mbikëqyrja dhe kolaudimi 

i tyre nuk i nënshtrohen ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit", të ndryshuar.  

3. në rastet e ndërtimeve të mëdha në territore në pronësi shtetërore ose private, si rrugë, 

autostrada, aeroporte, porte, vepra industriale, qendra të reja banimi, investitorët janë të 

detyruar që, gjatë proçesit të zbatimit të projektit, të marrin miratimin, me shkrim, të 

Këshillit Kombëtar të Restaurimeve dhe të Këshillit Kombëtar të Arkeologjisë. 

 

 

3.2.12 LEGJISLACIONI PËR TURIZMIN 

 

Sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, udhëhiqet edhe nga parimi i zhvillimit të 

qëndrueshëm të turizmit, që parashikohet nga ligji nr. 93/2015 “Për turizmin”. Sipas nenit 5, 

ky parim sigurohet nëpërmjet organizimit dhe zbatimit të planifikimit turistik në nivel vendor, si 

pjesë përbërëse e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit në nivel kombëtar; përfshirjes së 

                                                           
57 Neni 30 pika 3 dhe 4 I ligjit nr. 9048, datë 07.04.2003 
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organeve të ndryshme publike, të sektorit privat, shoqatave profesionale, tregtare e të mbrojtjes 

së konsumatorit, të OJF-ve përkatëse, si dhe të popullsisë në proçesin e planifikimit; si dhe 

planifikimit dhe administrimit turistik, duke respektuar mbrojtjen e mjedisit dhe të burimeve 

natyrore. Sipas nenit 30 të këtij ligji, ministria përgjegjëse për turizmin përgatit planin e 

zhvillimit dhe të veprimit për çdo zonë me përparësi zhvillimin e turizmit, në bashkëpunim me 

ministritë, organet publike, organet e qeverisjes vendore dhe grupet e interest dhe e paraqet për 

miratim, sipas parashikimeve të ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit dhe mbështetur 

në dokumentet e planifikimit kombëtar dhe vendor. Po sipas këtij neni, planet e detajuara për 

zonat me përparësi turizmin hartohen sipas përcaktimeve të ligjit 107/2014 dhe Rregullores së 

Planifikimit dhe miratohen nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Ministria përgjegjëse për turizmin, 

në cilësinë e autoritetit të planifikimit, zbaton instrumentat për drejtimin e zhvillimit sipas 

legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin. Ligji përcakton edhe përmbajtjen e planeve të 

zhvillimit për zonat me përparësi turizimin, krahas parashikimeve të Rregullores së planifikimit.   

 

 

3.2.13 LEGJISLACIONI PËR INVESTIMET E HUAJA DHE INVESTIMET 

STRATEGJIKE  

 

Duke qenë se në cilësinë e aplikuesit për leje ndërtimi mund të jetë edhe një investitor i huaj, 

paraqet rëndësi edhe vlerësimi i legjislacionit për investimet e huaja. Ligji 7764, datë 2.11. 2003 

“Për investimet e huaja”, i ndryshuar, me "Investitor i huaj" nënkuptohet: i. çdo person fizik 

që është shtetas i një vendi të huaj; ii. çdo person fizik që është shtetas i Republikës së 

Shqipërisë, por me banim të përhershëm jashtë vendit; iii. çdo person juridik, që është themeluar 

sipas ligjit të një vendi të huaj,i cili drejtpërdrejt ose tërthorazi kërkon të kryejë ose është duke 

kryer një investim në territorin e Republikës së Shqipërisë në përputhje me ligjet e saj, ose ka 

kryer një investim në përputhje me ligjet që i përkasin periudhës nga data 31.7.1990 e në vijim; 

iv. çdo "shoqëri komunitare", në kuptimin e nenit 49 të Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit, 

miratuar me ligjin nr. 9590, datë 27.7.2006 "Për ratifikimin e "Marrëveshjes së Stabilizim-

Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e shteteve të tyre 

anëtare. Investimi i huaj nënkupton çdo lloj investimi në territorin e Republikës së Shqipërisë, të 

zotëruar drejtpërdrejt ose tërthorazi nga një investitor i huaj, i cili konsiston në: i. pasuri të 

lujtshme dhe të palujtshme, të prekshme dhe të paprekshme, ose ndonjë lloj tjetër të drejte 

pasurore; ii. një shoqëri, të drejta që rrjedhin nga çdo formë pjesë-marrje në një shoqëri, me 

aksione etj.; iii. huatë, detyrimet në të holla ose detyrimet në një veprimtari që ka vlerë 

ekonomike dhe që lidhen me një investim; iv. pasurinë intelektuale, duke përfshirë veprat letrare 

dhe artistike, tekniko-shkencore, regjistrimet e zërit, shpikjet, projektet industriale, skemat e 

qarqeve të integruara, knoë hoë, markat tregtare, dizenjot e markave tregtare dhe emrat tregtare; 

v. çdo të drejtë të njohur me ligj ose kontrata, dhe çdo liçencë ose leje të dhëna në përputhje me 

ligjet. Sipas këtij ligji, investimet e huaja në Republikën e Shqipërisë nuk kushtëzohen nga një 

autorizim paraprak. Ato lejohen dhe trajtohen mbi bazën e kushteve jo më pak të favorshme se 
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ato që iu njihen investimeve vendase në kushte të ngjashme, me përjashtim të pronësisë mbi 

tokën, e cila rregullohet me ligj të veçantë. Në të gjitha rastet dhe në çdo kohë investimet kanë 

trajtim të barabartë e të paanshëm, gëzojnë mbrojtje e siguri të plotë. Në çdo rast investimet e 

huaja kanë një trajtim jo më pak të favorshëm se ai që i sigurojnë normat përgjithësisht të 

pranuara të së drejtës ndërkombëtare. Me mbrojtje të posaçme shtetërore" nënkuptohet mbrojtja 

juridike civile që Republika e Shqipërisë, me vendim të Këshillit të Ministrave, u jep 

investimeve të huaja, në përputhje me kushtet dhe rrethanat e përcaktuara në këtë ligj, në rastet 

kur, për shkak të konflikteve gjyqësore me palë të treta private, pengohet gjyqësisht realizimi i 

investimit të huaj ose ushtrimi i veprimtarisë ekonomike, që buron apo lidhet me të. 

 

Ligji nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë” synon nxitjen dhe 

tërheqjen e investimeve strategjike, vendase dhe të huaja, në sektorët e ekonomisë, të identifikuar 

prej këtij ligji si sektorë strategjikë, nëpërmjet vendosjes së procedurave të posaçme 

administrative favorizuese, lehtësuese apo përshpejtuese të mbështetjes e të shërbimeve ndaj 

investitorëve. Ky ligj përcakton procedurat dhe rregullat që zbatojnë organet shtetërore për 

shqyrtimin, miratimin dhe mbështetjen e investimeve strategjike, vendase dhe të huaja, që 

realizohen në Republikën e Shqipërisë, si dhe shërbimet ndaj investitorit.  

 

Disa nga parashikimet e këtij ligji nuk përputhen me ato të legjislacionit në fushën e planifikimit 

dhe zhvillimit. Më konkretisht, ligji nr. 55/2015 parashikon dhënien e statusit 

“Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar/e veçantë” që është statusi i miratuar nga 

Komiteti i Investimeve Strategjike58, i cili u jepet personave juridikë privatë, vendas dhe të huaj, 

të cilët kërkojnë të realizojnë një projekt investues59, të kualifikuar si strategjik nga ky ligj 

përgjatë të gjitha fazave të ndërtimit, zbatimit të projektit strategjik dhe operimit të 

investimit/veprës strategjike. Ligji parashikon edhe sektorët strategjikë60 në zbatim dhe për efekt 

të këtij ligji (sektori energjitik dhe minerar, turizmi, bujqësia, zonat me përparësi zhvillimi, zonë 

e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik, transport, infrastrukturë e komunikimeve elektronike, 

mbetjet urbane dhe projekte me capital investues të barabartë ose mbi 100 milion euro) si dhe 

kriteret që duhet të përmbushë investimi për tu konsideruar strategjik.  

 

Në nenin 12 të tij parashikohet se “procedurat administrative, të parashikuara nga ky ligj, 

referuar investimeve strategjike brenda fushës së veprimit të këtij ligji, të cilat lidhen me 

përgatitjen, zbatimin, zhvillimin dhe realizimin e një projekti investues strategjik, si dhe me 

lëshimin e licencave/lejeve/autorizimeve dhe mendimeve, në zbatim të këtij ligji, janë me 

prioritet, renditen të parat në radhë dhe ndiqen me procedurë të përshpejtuar për të gjitha 

institucionet /entet/autoritetet publike, shtetërore, të përfshira në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë në këto procedura. 2. Të gjitha institucionet/entet/autoritetet publike shtetërore 

                                                           
58 Është organi administrativ kolegjial pranë Këshillit të Ministrave, i përcaktuar në këtë ligj. 
59 Është projekti i mundshëm i investimit me ndikim strategjik për zhvillimin e vendit dhe me interes publik.  
60 Neni 8 I ligjit nr. 55/2015 
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detyrohen të bashkëpunojnë dhe t’i japin Agjencisë, në rolin e “dritares unike” për ofrimin e 

shërbimeve ndaj investitorit, me kërkesën e saj, sqarime, informacione dhe dokumentet e 

nevojshme në lidhje me përgatitjen, zbatimin dhe realizimin e një projekti investues strategjik.  

 

Gjithashtu ligji parashikon procedurën për aplikimin, shqyrtimin dhe miratimin e 2 statuseve të 

vecanta:   

 “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar”, apo 

  “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë” 

 

Agjencisë Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) luan rolin e Sekretariatit të Komitetit të 

Investimeve Strategjike si dhe është struktura administrative kompetente për dhënien e 

shërbimeve për investitorin në një “dritare unike” për investitorët /projektet, të cilat aplikojnë 

dhe kërkojnë të përfitojnë statusin “Investim/investitor strategjik, procedurë e asistuar/e 

veçantë”. 

 

Çfarë vlerësohet me interes për t’u trajtuar në këtë analizë janë përfitimet e Investimit/investitorit 

strategjik nga statuset. Ligji parashikon, në nenin 23 të tij, procedurën për marrjen e 

licencave/lejeve/autorizimeve pas përfitimit të statusit “Investim/investitor strategjik, procedurë 

e asistuar” duke parashikuar që subjekti investues përfitues i këtij statusi paraqet pranë Agjencisë 

një dosje të plotë, e cila duhet të përmbajë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm që kërkohet 

nga legjislacioni sektorial për miratimin e licencave /lejeve/autorizimeve. AIDA përcjell dosjen e 

subjektit investues që ka përfituar statusin “Investim /investitor strategjik, procedurë e asistuar” 

për marrjen e licencave/lejeve/autorizimeve, pranë institucioneve/enteve/autoriteteve publike, 

kompetente për lëshimin e këtyre dokumenteve ligjore, brenda 5 ditëve pune nga data e 

paraqitjes së dosjes. Institucionet/entet/autoritet publike, me marrjen e dokumentacionit nga 

Agjencia, brenda 15 ditëve pune, japin licencat/lejet/autorizimet, sipas legjislacionit në fuqi. 

Përjashtimisht nga sa parashikohet në pikën 3, të këtij neni, për shkaqe të arsyeshme që lidhen 

me kompleksitetin e licencave/lejeve/autorizimeve, afati shtyhet vetëm një herë, për një periudhë 

kohe 15 ditë pune. Institucionet/entet/autoritet publike, nëse konstatojnë se dokumentacioni është 

i paplotësuar, i kërkojnë subjektit investues, vetëm një herë, me shkrim, brenda 10 ditëve pune 

nga data e marrjes së dosjes, plotësimin e të gjithë dokumentacionit dhe të dhënat e kërkuara, 

duke listuar kërkesat në mënyrë specifike.  

 

Në nenin 24 parashikohet procedura për marrjen e licencave/lejeve/autorizimeve pas përfitimit të 

statusit “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë” duke parashikuar që subjekti 

investues përfitues i këtij statusi  paraqet pranë Agjencisë një dosje të plotë, e cila duhet të 

përmbajë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, që kërkohet nga legjislacioni sektorial për 

miratimin e licencave/lejeve/autorizimeve. Agjencia ia përcjell dosjen e subjektit investues që ka 

përfituar statusin “Investim/investitor strategjik, procedurë e veçantë”, për marrjen e 

licencave/lejeve/autorizimeve, pranë institucioneve/enteve/autoriteteve publike ko-mpetente për 
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lëshimin e këtyre dokumenteve ligjore, brenda 5 ditëve pune nga data e paraqitjes së dosjes. 

Institucionet/entet/autoritetet publike, me marrjen e dokumentacionit nga Agjencia, brenda 15 

ditëve pune, japin licencat/lejet/ autorizimet, sipas legjislacionit në fuqi. Përjashtimisht nga sa 

parashikohet në pikën 3, të këtij neni, për shkaqe të arsyeshme që lidhen me kompleksitetin e 

licencave/lejeve/autori-zimeve, afati shtyhet vetëm një herë. Institucionet/entet/autoritetet 

publike, nëse konstatojnë se dokumentacioni është i paplotësuar, i kërkojnë vetëm një herë 

subjektit investues plotësimin e të gjithë dokumentacionit dhe të dhënat e kërkuara. Subjekti 

investues duhet të plotësojë dokumentacionin brenda 10 ditëve pune nga data e marrjes së 

njoftimit.  

 

Ndërkohë ligji i cilëson si kundërvajtje administrative mospërmbushjen e detyrimeve që rrjedhin 

nga neni 23 dhe 24 për dhënien licencat/lejet/ autorizimet brenda 15 ditëve pune nga marrja e 

dokumentacionit dhe parashikon dënimi me gjobë në masën 10 000 lekë për cdo ditë vonesë por 

jo më shumë se 150 000 lekë.  

 

Nga leximi i dispozitave të mësipërme dhe i legjislacionit për planifikmin dhe zhvillimin e 

territorit, rezulton se afatet për pajisjen me leje ndërtimi nuk përputhen (45 ditë). 

 

3.2.14  LEGJISLACIONI BANKAR 

 

Me krijimin e një sistemi elektronik për lejet e ndërtimit mund të intereferojë edhe legjislacioni 

bankar sa i takon mundësisë së kryerjes së pagesave online. Me Vendimin Nr. 11, datë 

06.02.2008 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për miratimin e Rregullores “Për 

instrumentet e pagesave elektronike””, ndryshuar me vendimin nr. 17.01.2013, dalë në bazë dhe 

në përputhje me ligjet 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nr.9662, 

datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, si dhe rregulloren “Për sistemin dhe 

instrumentin e pagesave” dhe rregulloren “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë 

elektronike”, parashikon rregulla mbi kryerjen e pagesave elektronike. Me pagesë elektronike 

kuptohet transaksioni i pagesës i realizuar përmes një karte që përmban një shirit magnetik, një 

mikroqark ose një kod identifikues dhe që përdoret në një terminal pagesash elektronike, në një 

terminal pikëshitjesh POS, apo nëpërmjet një aplikacioni bankar duke përdorur mjetet 

elektronike të komunikimit. Instrumenti i pagesave elektronike është instrumenti që i mundëson 

mbajtësit të kryejë pagesa elektronike. Megjithëse ekzistojnë rregulla dhe proçedura për kryerjen 

e pagesave online, është i nevojshëm që në përputhje me sistemin që do të kërkohet të vlerësohet 

mundësia e kryerjes së pagesave të tilla me destinacion llogari të institucioneve publike, si dhe 

në limite të caktuara shumash. 

 

 

 

 



 

56 
 

3.2.15  LEGJISLACIONI  PËR DOKUMENTIN ELEKTRONIK 

 

Duke qenë se përdorimi i sistemit elektronik për lejet e ndërtimit do të kërkojë përdorimin e 

dokumentit dhe nënshkrimit elektronik, është e nevojshme të analizohet legjislacioni përkatës. 

Ligji 10273, datë 29.04.2010 “Për dokumentin elektronik” krijon kuadrin e nevojshëm ligjor për 

njohjen dhe përdorimin e dokumentit elektronik. Ai rregullon përdorimin e dokumentit 

elektronik nga personat fizikë, juridikë, publikë dhe privatë, programet dhe pajisjet elektronike të 

të cilëve mundësojnë realizimin, prodhimin, transmetimin, marrjen, ruajtjen dhe sigurinë e 

informacionit të dokumentit elektronik. Sipas këtij ligji, me ‘dokument elektronik’ kuptohet çdo 

informacion i krijuar me ‘cilësi dokumentare’ i dërguar, i ruajtur ose i marrë në formë 

elektronike nga një sistem kompjuterik apo nga një mekanizëm i ngjashëm dhe që plotëson 

kushtet për vlefshmërinë të përcaktuara nga ky ligj. Me ‘cilësi dokumentare’ kuptohet 

informacioni detyrues që i bashkëlidhet ose shoqëron dokumentin elektronik, të tillë si 

nënshkrimi elektronik, koha e krijimit, emri i krijuesit dhe të dhëna të tjera që krijohen së bashku 

me dokumentin elektronik me qëllim regjistrimin, ruajtjen e autenticitetit, tërësinë dhe 

vlefshmërinë e dokumentit elektronik, përgjatë ciklit të dokumentimit. Sipas nenit 4 të ligjit, 

përdorimi i dokumentit elektronik bëhet me pëlqim të dyanshëm midis dhënësit dhe marrësit. 

Dokumenti elektronik ka vlerë ligjore vetëm në ato raste kur krijohet, dërgohet, merret, mbahet 

dhe ruhet, duke zbatuar teknologjinë e informacionit, nëpërmjet kompjuterëve, sistemeve 

kompjuterike, pajisjeve të ngjashme dhe programeve kompjuterike. Ai duhet të sigurojë 

nënshkrimin elektronik, të dhëna të krijuesit të dokumentit elektronik, pacënueshmërinë e 

dokumentit, akses në përmbajtjen e tij përgjatë gjithë ciklit të dokumentimit dhe qartësi në 

leximin e përmbajtjes së tij. 

 

Me ligjin nr.9980, datë 25.2.2008 “Për nënshkrimin elektronik”, i ndryshuar, përcakton se me 

‘nënshkrim elektronik’ kuptohen të gjitha të dhënat në formë elektronike, që shërbejnë si një 

mënyrë e vërtetimit të identitetit të nënshkruesit dhe e vërtetësisë së dokumentit të nënshkruar. 

Sipas nenit 4, veprimet juridike dhe aktet e hartuara nga personat fizikë dhe juridikë, publikë a 

privatë, mund të bëhen edhe përmes një dokumenti elektronik, të cilit i bashkëlidhet një 

dokument elektronik i kualifikuar. Dokumenti elektronik që mban emrin e nënshkruesit dhe 

nënshkrimin e tij të kualifikuar, ka të njëjtën vlefshmëri ligjore dhe fuqi provuese me formën 

shkresore. Me Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 525, datë 13.5.2009 “Për miratimin e 

rregullores për nënshkrimin elektronik”, përcaktohet mënyra e regjistrimit pranë Autoritetit 

Kombëtar për Çertifikimin Elektronik, kërkesat që duhet të plotësojnë ofruesit e shërbimit të 

çertifikimit, kërkesat e nevojshme funksionale që duhet të zotërojnë ofruesit e shërbimit të 

çertifikimit, proçedurat për shfuqizimin dhe çrregjistrimin e çertifikatave, organizmat e testimit 

dhe të konfirmimit, njohjen dhe pranimin e nënshkrimeve elektronike dhe produkteve të huaja. 

Gjithashtu, janë miratuar dhe aktet përkatëse për miratimin e tarifave për shërbimet që ofrohen 

nga Autoriteti për Çertifikimin Elektronik, si dhe udhëzimet e këtij të fundit për përdorimin e 
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nënshkrimit elektronik. Nga sa më sipër, në kuptim të kuadrit ligjor, përdorimi i dokumentit dhe 

nënshkrimit elektronik është tashmë i rregulluar me ligj. 

 

3.2.16 LEGJISLACIONI MBI BURIMET NATYRORE 

 

Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit 

dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, parashikon rregullat për rafineritë e naftës, impianteve të 

përpunimit të nënprodukteve të naftës, naftësjellësit, gazsjellësit, si dhe stacioneve të shitjes së 

karburanteve. Ligji parashikon se ndërtimi i naftësjellësve dhe gazsjellësve për transportimin, 

importimin dhe eksportimin e naftës bruto dhe të gazit natyror, bëhet me Vendim të Këshillit të 

Ministrave. Subjektet juridike që ushtrojnë veprimtarinë e transportimit të naftës dhe nënprodukteve 

të saj, me naftësjellës, janë të detyruara që çdo pesë vjet të hartojnë një plan të detajuar për 

mirëmbajtjen e kapaciteteve ekzistuese, si dhe të bëjnë shfrytëzimin e instalimeve, në përputhje me 

rregullat dhe standardet teknike të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. Kjo kompetencë duhet t’i 

kalojë me ligj Këshillit Kombëtar të Territorit, në përputhje me kompetencën e dhënë nga neni 28 i 

ligjit nr. 107/2014, i cili e njeh KKT si autoritet përgjegjës për vendimmarrjen për leje zhvillimi dhe 

leje ndërtimi, për çështje apo objekte me rëndësi kombëtare, si dhe për investime strategjike për 

interesat e vendit. 

 

Një referim të qartë në ligjin nr. 107/2014 bën dhe ligji nr. 9946, datë 30.06.2008 “Për sektorin 

e gazit natyror”, i ndryshuar. Sipas këtij ligji, ndërtimi dhe përdorimi i tubacioneve për 

transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror, instalimeve të GNL-së, depozitave nëntokësore të 

gazit natyror, linjave direkte, si dhe lidhja e sistemit shqiptar të gazit natyror me sistemet fqinje 

bëhen me leje të veçantë, të miratuar nga Këshilli i Ministrave. Në këtë rast, leja nuk përjashton 

marrjen e të gjitha lejeve të tjera, për një ndërtim të zakonshëm, në përputhje me legjislacionin në 

fuqi. Edhe në këtë ligj vlerësojmë se duhet të rishikohet kompetenca që i njihet Këshillit të 

Ministrave për dhënien e lejes së veçantë për ndërtimin dhe përdorimin e tubacioneve për 

transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror, instalimeve të GNL-së, depozitave nëntokësore të 

gazit natyror, linjave direkte, si dhe lidhja e sistemit shqiptar të gazit natyror me sistemet fqinje. Kjo 

kompetencë duhet t’i njihet Këshillit Kombëtar të Territorit, në përputhje me kompetencën e dhënë 

nga neni 28 i ligjit nr. 107/2014, i cili e njeh KKT si autoritet përgjegjës për vendimmarrjen për leje 

zhvillimi dhe leje ndërtimi, për çështje apo objekte me rëndësi kombëtare, si dhe për investime 

strategjike për interesat e vendit. Nga analiza e ligjit nr. 9946/2008, rezulton se leja e veçantë që 

jepet nga Këshilli i Ministrave dublon lejen që duhet të merret nga KKT.  
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3.3 REGJISTRI I INTEGRUAR I TERRITORIT DHE SISTEMI ELEKTRONIK I 

LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

Regjistri i Integruar i Territorit shërben për aplikimin për leje ndërtimi, si dhe për botimin e 

dokumenteve në lidhje me kërkesën për leje. Sipas ligjit, ky regjistër ka si funksione themelore 

regjistrimin e informacionit ligjor e fizik të të drejtave apo kufizimeve publike e private mbi 

tokën dhe transformimet që ajo pëson për shkak të zhvillimit, njoftimin në format të 

përshtatshëm të projektakteve dhe akteve të lidhura me planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të 

territorit, si dhe funksione të tjera që mund t’i jepen me ligj. Informacioni në regjistër 

organizohet sipas një rrjeti të integruar e shumëqëllimshëm të bazave të të dhënave shtetërore për 

tokën dhe zhvillimet në të, të pavarura e ndërvepruese ndërmjet tyre. Ligji ka parashikuar 

detyrimin e autoriteteve përgjegjëse të ndërtojnë, administrojnë e mirëmbajnë bazën e tyre të të 

dhënave, pjesë përbërëse e regjistrit, sipas një platforme teknike, strukture dhe standardeve të 

përbashkëta gjeodezike e GIS-it për të siguruar përputhshmërinë e ndërveprimit ndërmjet tyre 

dhe shkëmbimin e përdorimin e informacionit të regjistruar në to. Të dhënat e botuara në 

regjistër janë të aksesueshme nga publiku përmes internetit, me përjashtim të atyre të mbrojtura 

me ligj. Ligji, krahas detyrimit për autoritetet publike për regjistrimin e të dhënave sektoriale në 

regjistër, parashikon edhe se autoritetet kombëtare e vendore të planifikimit dhe institucionet e 

tjera publike kontribuojnë proporcionalisht në ngritjen, administrimin dhe mirëmbajtjen e 

regjistrit. 

 

Me ngritjen e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit të gjithë fazat e një procedure për leje 

zhvillimi/ndërtimi do të kryhen nëpërmjet këtij sistemi (aplikimi, shqyrtimi i kërkesës, zbatimi i 

lejes dhe pajisja me çertifikatë përdorimi). Nga parashikimet e ligjit nr. 107/2014 lidhur me 

Regjistrin e Integruar i Territorit vëmë re disa prej funksioneve të tij do të përmbushen nga 

sistemi elektronik i lejeve të ndërtimit, duke krijuar kështu mbivendosje të të dy sistemeve.  

 

Regjistër i Integruar i Territorit parashikohet në ligjin  nr 107/2014 si bazë të dhënash shtetërore 

në të cilin regjistrohen dhe administrohen nga autoritetet kombëtare dhe vendore, në mënyrë të 

pavarur, të dhënat për tokën e zhvillimet në të, dokumentet e planifikimit dhe të zhvillimit, në 

proces miratimi apo të miratuara, kërkesat për zhvillim dhe ndërtim, si dhe lejet e zhvillimit, 

ndërtimit apo certifikatat e përdorimit, së bashku me të drejtat apo kufizimet ligjore, që rrjedhin 

prej tyre, si dhe studime apo materiale të tjera me interes për publikun.61  

 

Ky Regjistër është konceptuar që të shërbejë si bazë të dhënash shtetërore dhe të përmbushë disa 

funksione themelore si:  

 regjistrimin e informacionit ligjor e fizik të të drejtave apo kufizimeve publike e private 

mbi tokën dhe transformimet që ajo pëson për shkak të zhvillimit;  

                                                           
61 Neni 3 pika 33 e ligjit 107/2014 
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 njoftimin, në formë e format të përshtatshëm, të projektakteve dhe akteve të lidhura me 

planifikimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit;  

 

Pra ky sistem (Regjistri i Integruar i Territorit) përmbush më tepër funksionin e 

informimit/njoftimit dhe transparencës lidhur me dokumentet e planifikimit dhe zhvillimit se sa 

administrimin e procesit të lejeve të zhvillimit/ndërtimit.  

 

Pavarësisht sa më sipër,  nga leximi i ligjit nr. 107/2014 dhe Rregullores së Zhvillimit të 

Territorit rezulton se disa prej funksioneve që i janë njohur Regjistrit të Integruar të Territorit 

mbivendosen me ato që supozohet të përmbushë sistemi eletronik i lejeve të ndërtimit. 

Rrjedhimisht, vlerësojmë të nevojshme,  për të siguruar mirëfunksionimin e këtij sistemi që 

ekzistenca, përmbajtja (të dhënat) si dhe organizimi dhe funksionimi i tij të parashikohen ne 

ligjin nr. 107/2014. Gjithashtu, vlerësojmë që ligji duhet të ndajë qartë të dhënat/funksionet dhe 

proceset që kryhen nga Regjistri me ato që kryhen nga sistemi elektronik për lejet e ndërtimit.  

 

3.4. PËRFUNDIME 

 

Kuadri ligjor në fuqi mbi lejet e ndërtimit ofron një kornizë të përgjithshme të aspekteve të 

rëndësishme që do të mundësojnë ngritjen e një sistemi elektronik për lejet e ndërtimit dhe 

kryerjen e procesit të aplikimit dhe shqyrtimit të lejes së ndërtimit elektronikisht. Parashikimi i 

shërbimit më një ndalesë dhe i mundësisë së ngarkimit të kërkesës për leje dhe dokumentave 

bashkëlidhur online përbën një bazë të rëndësishme që nga njëra anë është tregues i gatishmërisë 

së institucioneve publike për ndërtimin e një sistemi online për lejet e ndërtimit, e nga ana tjetër 

krijon, në një farë mase, hapësirat për vënien në jetë tij. Rregullat dhe procedurat e 

parashikuara nga ky legjislacion mbi lejet e ndërtimit, llojet e ndërtimeve, institucionet 

përkatëse, kërkesën dhe dokumentat, procedurën e aplikimit, procedurën e shqyrtimit të 

kërkesës, afatet përkatëse, duhet të informojnë ndërtimin e sistemit elektronik të lejeve të 

ndërtimit.  

Megjithatë, ky kuadër, pavarësisht detajimit në Rregulloren e Zhvillimit të aspekteve të prekura 

në mënyrë të përgjithshme nga ligji 107/2014, përsëri mbetet i pamjaftueshëm për vënien në 

zbatim të një sistemi elektronik të lejeve të ndërtimit që prek të gjithë procesin – nga paraqitja e 

lejes e deri tek vendimi përfundimtar, duke përfshirë edhe procedurat për shtyrje afati të lejes së 

ndërtimit, si dhe për garantimin e bashkërendimit institucional në formë elektronike gjatë 

procesit të shqyrtimit të lejes së ndërtimit.  

Për vënien në funksionim të sistemit online të lejeve të ndërtimit është e nevojshme të 

ndërhyhet në legjislacionin përkatës si më poshtë: 

Propozohen ndryshime/shtesa në ligjin nr. 107/2014 (dhe jo me tjetër akt si VKM) për dy arsye: 
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1.  së pari, sepse Regjistri është bazë të dhënash shtetërore e krijuar me ligj dhe për të bërë 

dallimin e tij me sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit si edhe ndarjen e qartë të të 

dhënave, funksioneve dhe organizimit midis dy sistemeve duhen bërë ndryshimet në 

dispozitat lidhur me Regjistrin dhe shtuar dispozitat lidhur sistemin elektronik të lejeve të 

ndërtimit.62  

2.  së dyti, funksionimi i këtij sistemi do të duhet të jetë i detyrueshëm për të gjithë autoritetet 

përgjegjëse për zhvillimin e territorit (bashkitë dhe KKT) ndaj që të vendoset ky detyrim 

për njësitë e qeverisjes vendore parashikimi i këtij detyrimi në ligj është rruga më e 

përshtatshme.  

 

Për sa më sipër propozojmë që në ligjin nr. 107/2014 të bëhen këto shtesa e ndryshime: 

 

1. Në nenin 3 “Përkufizime”, të shtohet një pikë 39/1 që përcakton përkufizimin e “sistemit 

elektronik për lejet e zhvillimit/ndërtimit”. Regjistri i Integruar i Territorit dhe Sistemi 

Elektronik i Lejeve të Ndërtimit duhet të funksionojnë në mënyrë të pavarur ndaj 

sugjerojmë që në të njëjtin nen, pika 33 të ndryshohet duke e kufizuar përkufizimin e 

Regjistrit si bazë të dhënash shtetërorë për planifikimin dhe Sistemin Elektronik të Lejeve 

të Ndërtimit si bazë të dhënash shtetërorë për zhvillimin e territorit.  

2.Në nenin 38 të ligjit nr. 107/2014 propozojmë që të shtohet një pikë 3 që parashikon 

aplikimin për leje zhvillimi nëpërmjet sistemit elektronik për lejet e zhvillimit.  

3.Neni 43 të ligjit nr. 107/2014 në të cilin parashikohet se aplikimi për leje ndërtimi duhet të 

kryhet përmes portalit të Regjistrit të Integruar të Territorit propozojmë që ky nen të 

ndryshohet me qëllim parashikimin e aplikimit për leje ndërtimi nëpërmjet Sistemit 

Elektronik për Lejet e Ndërtimit.  

4.Neni 40 pika 1 e ligjit nr. 107/2014 propozojmë të ndryshohet me qëllim që të sigurohet 

përputhshmëria me nenin 104 të  KprA për sa i përket momentit kur akti administrativ 

fillon të sjellë pasoja juridike. Propozojmë që ky nen të formulohet si vijon “ afati për 

fillimin e punimeve nuk mund të jetë më i gjatë se 1 vit nga data e dorëzimit  së lejes së 

ndërtimit tek  kërkuesi”. 

5. Neni 54 i ligjit nr. 107/2014 të ndryshohet me qëllim mospërfshirjen e  kontrollit e 

zhvillimit të territorit në funksionet e Regjistrit.  

                                                           
62 Gjithashtu, në nenin 4 pika 3 e ligjit nr. 10 325/2010 “Për bazën e të dhënave shtetërore”parashikohet se ndalohet 

krijimi i bazave të të dhënave shtetërore të veçanta për të njëjtin informacion ose qëllim. Nga ky parashikim 

vlerësojmë se ndarja e qartë e funksioneve dhe të dhënave që mblidhen dhe administrohen nga Regjistri i Integruar i 

Territorit dhe Sistemi Elektronik i Lejeve të Ndërtimit është e domosdoshme.  Duke marrë në konsideratë që 

rregullat për Regjistrin janë parashikuar në ligjin nr. 107/2014 atëherë vlerësojmë se ndryshimet/shtesat për ndarjen 

e funksioneve dhe të dhënave që mblidhen dhe administrohen nga të dy sistemet si dhe krijimi e rregullat e 

përgjithshme për funksionimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit duhen parashikuar në ligjin nr. 

107/2014.  
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6.Neni 56 i ligjit nr. 107/2014 parashikon se botohen  në regjistër të gjitha projektaktet ose 

aktet e miratuara, që lidhen me planifikimin, zhvillimin dhe kontrollin e zhvillimit të 

territorit, përfshirë dokumentacionin shoqërues dhe vërejtjet apo propozimet gjatë 

bashkërendimit të planifikimit, janë të detyrueshme për botim. Gjithashtu, në këtë dispozitë 

parashikohen edhe rastet përjashtimore nga ky rregull si edhe rregulli për hyrjen në fuqi të 

akteve pas botimit në regjsitër.  Lidhur me këtë dispozitë propozojmë se në kuadër të një 

iniciative ndryshuese të ligjit ne. 107/2014, neni 56 duhet të ndryshohet me qëllim që në 

këtë nen të parashikohet vetëm botimi i të gjitha projektaktet ose aktet e miratuara që 

lidhen me planifikimin duke përjashtuar zhvillimin dhe kontrollin e zhvillimit të territorit.  

7. Me qëllim parashikimin e dispozitave rregulluese të Sistemit Elektronik të Lejeve të 

Ndërtimit propozojmë që të shtohet një kre i veçantë në ligjin nr. 107/2014 (V/I) në të cilin 

të bëhen të njëjtat parashikime si për Regjistrin. Me konkretisht, vlerësojmë se ky kre duhet 

të përmbajë dispozita që të trajtojnë çështjet e mëposhtme:  1. Funksionet e sistemit 

elektronik të lejeve të zhvillimit/ndërtimit 2. Organizimin dhe funksionimin e sistemit 3.  

Detyrimin e autoriteteve përgjegjëse për zhvillimin e territorit për të kryer të gjithë fazat e 

një procedure për leje zhvillimi/ndërtimi  nëpërmjet këtij sistemi  4. Përgjegjësitë, detyrat e 

të drejtat e autoriteteve të zhvillimit të territorit/ institucioneve publike/përdoruesve lidhur 

me sistemin 5. Rregullat për sistemin 6. Bashkërendimi ndërinstitucional nëpërmjet 

sistemit (miratimi në heshtje dhe konfirmimi me shkrim në përputhje me dispozitat e 

KPrA) 7. Botimin në sistem 8. Ndërveprimin e tij me sisteme të tjera elektronike apo baza 

të tjera të dhënash shtetërore 9. Informimi i publikut etj.   

8. Dispozita tranzitore të nevojshme për një zbatim me faza të sistemit elektronik të lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit.  Këto ndërhyrje duhet të përcaktojnë momentin e fillimit të aplikimeve 

online në gjithë Republikën, momentin prej të cilit nuk do të pranohen më aplikime në 

formë shkresore dhe ç’ndodh me aplikimet në fazë të ndërmjetme.  

9. Dispozitë shfuqizuese me qëllim harmonizimin e legjislacionit sektorial me ligjin nr 

107/2014. Dispozita mund të ketë këtë përmbajtje “me hyrjen në fuqi të këtij ligji çdo 

dispozitë tjetër që bie në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji shfuqizohen”  ose mund të 

hartohet me referenca në nenet e ligjeve që shfuqizohen.  

 

Ndryshimet dhe shtesat në ligjin nr. 107/2014 shoqërohet me ndryshime/shtesat përkatëse edhe 

në VKM nr 48, datë 13.05.2015 “Për miratimin e Rregullores se Zhvillimit të Territorit” dhe 

konkretisht,   

1. Neni 15, pika 3;  

2. Neni 16; 

3. Neni 20; 

4. Neni 21, pika 3; 

5. Neni 22, pika 2, 3 dhe 4;   

6. 24 pika, 7 dhe 8; 

7. Neni 25 pika 1 dhe 5; 
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8. Neni 26;  

9. Neni 27, pika 5;  

10. Neni 41, pika 9; 

11. Neni 43, pika 3, shkronja ç) 

 

 

Gjithë sa më sipër janë iniciativa që synojnë të sigurojnë bazën ligjore dhe rregullatore të 

nevojshme për krijimin, organizimin dhe funksionimin e sistemit. Por, duke marrë në konsideratë 

natyrën dhe objektin e këtyre akteve, parashikimet e tyre mund të mos jenë të mjaftueshme për të 

siguruar mirëfunksionimin e këtij sistemi. Ndryshimet dhe shtesat e propozuara në ligjin nr. 

107/2014 lidhur me Sistemin Elektronik të Lejeve të Ndërtimit janë të natyrës së përgjithshme. 

Rrjedhimisht, propozojmë që detajimi i këtyre dispozitave të përgjithshme si dhe parashikimi i 

rregullave të tjera lidhur me organizimin/funksionimin/përdorimin e sistemit të bëhet në akte të 

tjera nënligjore. Në çdo rast, duhet mbajtur në konsideratë që nevoja për të parashikuar nxjerrjen 

e akteve nënligjore si dhe përmbajtja e tyre varet nga niveli i detajimit të parashikimeve lidhur 

me sistemin në ligjin nr.107/2014. Por duke u nisur nga rregulli që parashikimet ligjore janë të 

natyrës së përgjithshme, konsiderojmë të nevojshëm hartimin dhe miratimin e akteve të 

mëposhtme: 

 

1.  Vendim i Këshillit të Ministrave “Për organizimin dhe funksionimin e Sistemit Elektronik 

të Lejeve të Ndërtimit” . Duke marrë në konsideratë cfarë është propozuar që të 

përmbajnë aktet e sipërpërmendura (ligji nr. 107/2014,  Rregullorja e Zhvillimit të 

Territorit dhe VKM për krijim e bazës së të dhënave shtetërore për lejet e ndërtimit) 

propozojmë që në këtë VKM të përcaktohen rregulla më të hollësishme lidhur me 

organizimin dhe funksionimin e sistemit dhe më konkretisht, rregulla për:  

i. nivelet e organizimit/administrimit/mirëmbajtjes së sistemit; 

ii. përgjegjësitë, detyrat e të drejtat e autoriteteve të zhvillimit të 

territorit/administratorëve/institucioneve publike/përdoruesve lidhur me  

sistemin; 

iii. krijimin, administrimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave;  

iv. sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave;  

v. mbështetjen me burime financiare të autoriteteve të zhvillimit të territorit 

dhe institucioneve të tjera publike në lidhje me mirëmbajtjen dhe 

funksionimin e sistemit;   

vi. formatet elektronike të kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi dhe lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit;  

vii. ndërlidhjen me baza të tjera të dhënash; 

viii. trajnimin e vazhdueshëm të personelit administrativ të caktuar si 

përdorues të sistemit;  
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ix. informimin e publikut dhe ofrimin e asistencës së vazhdueshme për 

përdoruesit e sitemit; etj 

 

 

Parashikimi për nxjerrjen e këtij akti nënligjor duhet të bëhet me ndryshimet dhe shtesat në ligjin 

nr.107/2014 në të cilin të shtohet një dispozitë me këtë përmbajtje “Rregulla të detajuara për 

organizimin dhe funksionimin e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit përcaktohen me 

Vendim të Këshillit të Ministrave”.  

 

2.   Udhër i Ministrit të Zhvillimit Urban për miratimin e Rregullores/Manualit së Përdorimit 

të Sistemit Elektronik i Lejeve të Ndërtimit që përcakton rregulla të detajuara lidhur me 

aksesimin dhe përdorimin e sistemit nga të gjithë subjektet dhe ka për qëllim ti shërbejë 

përdoruesve të sistemit si manual i përdorimit të këtij sistemi. Parashikimi për nxjerrjen e 

këtij akti, duke marrë në konsideratë qëllimin dhe objektin e tij (përcaktimi i rregullave të 

përdorimit të sistemit) propozojmë të bëhet në VKM “Për organizimin dhe funksionimin 

e Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit”  në të cilin të parashikohet një dispozitë me 

këtë përmbajtje “Rregulla të detajuara për aksesimin dhe përdorimin e Sistemit 

Elektronik të Lejeve të Ndërtimit përcaktohen në Rregulloren e Përdorimit të Sistemit, të 

miratuar nga Ministri i Zhvillimit Urban.”.  

3.   Hartimi i modelit të Rregullores se Brendshme të përdorimit të Sistemit Elektronik të 

Lejeve të Ndërtimit të autoriteteve vendore të zhvillimit të territorit. Hartimi i rregullores 

model ka  për qëllim të orientojë autoritetet vendore të zhvillimit të territorit lidhur me 

rregullat që duhet të parashikojnë për të siguruar mirëfunksionimin e sistemit në nivel 

vendor por edhe për të përcaktuar qartë përgjegjësitë/detyrat dhe të drejtat e cilitdo 

subjekt që ka akses në sistem, mënyrën e ndërveprimit të strukturave të bashkisë në 

kuadër të një procedurë për leje zhvillimi/ndërtimi nëpërmjet sistemit, rregulla të 

mirëmbajtjes së sistemit, rregulla për krijimin, administrimin, ruajtjen dhe mirëmbajtjen e 

të dhënave, sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave, informimin dhe asistencën ndaj 

publikut/përdoruesve etj. Detyrimi për autoritetet e zhvillimit të territorit për të miratuar 

Rregulloret e brendshme të përdorimit të sistemit duhet të bëhet me ndryshimet dhe 

shtesat në ligjin nr.107/2014 në të cilin të parashikohet edhe miratimi i Rregullores model 

me akt nënligjor.  

 

Propozimet e mësipërme paraqesin mënyrën më të përshtatshme për të sigururuar bazën ligjore 

dhe rregullatore të nevojshme për krijimin, organizimin dhe funksionimin e sistemit duke marrë 

në konsideratë edhe procedurën (procesi i lejes së zhvillimit/ndërtimit) që kërkohet të 

administrohet/zhvillohet nga ky sistem. Megjithatë, kuadri ligjor në fuqi ofron edhe një zgjidhje 

tjetër për ti dhënë bazë ligjore sistemit dhe siguruar organizimin dhe funksionimin e tij, e cila 

është parashikuar në ligjin nr. 10 325, datë 23.09.2010 “Për bazën e të dhënave shtetërore”,  

nenin  4 , pika 1 në të cilin parashikohet se “baza e të dhënave shtetërore krijohet me ligj ose me 
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vendim të Këshillit të Ministrave”. Mbështetur në këtë dispozitë, një tjetër propozim mund të 

ishte hartimi i një projekt-ligji që trajton në mënyrë të posacme procesin e lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit nëpërmjet Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit.  

 

Në këtë rast dhe sipas parashikimeve të nenit 4, pika 2 e ligjit nr. 10 325/2010, projekt-ligji duhet 

të përmbajë:  

a) institucionin administrues të bazës së të dhënave shtetërore;  

b) të dhënat parësore dhe dytësore;  

c) dhënësin/dhënësit e informacionit;  

ç) ndërveprimin me bazat e tjera të të dhënave;  

d) nivelin e aksesimit për subjektet e interesuara.  

 

Dispozita e sipërpërmendur (neni 4, pika 2 e ligjit nr. 10 325/2010) nuk është e natyrës shteruese 

por përcakton përmbajtjen minimale të projekt-ligjit, i cili në funksion edhe të 

veprimtarisë/procesit që do të trajtojë mund të parashikojë edhe rregullime të tjera. Në rastin 

konkret, projekt-ligji mund të përmbajë edhe parashikime lidhur me:  

 

1. Organizimin dhe funksionimin e sistemit (parimet; nivelet e 

organizimit/administrimit/mirëmbajtjes së sistemit; funksionet e sistemit elektronik të 

lejeve të zhvillimit/ndërtimit; krijimin, administrimin, ruajtjen, mirëmbajtjen e sigurinë e 

të dhënave; informacioni që duhet të ofrojë sistemi etj) 

2. Përgjegjësitë, detyrat e të drejtat e autoriteteve të zhvillimit të territorit/ institucioneve 

publike/përdoruesve lidhur me sistemin;  

3. Procesin e lejeve të zhvillimit/ndërtimit nëpërmjet sistemit (dokumentacioni elektronik, 

bashkërendimi ndërinstitucional nëpërmjet sistemit, afatet etj) 

4. Dispozita tranzitore të nevojshme për një zbatim me faza të sistemit elektronik të lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit.  

5. Dispozita shfuqizuese me qëllim harmonizimin me legjislacionin sektorial. 

 

Për secilin prej propozimeve të mësipërme (projekt-ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 

nr.107/2014 ose projekt-ligj i ri) ndryshimet dhe shtesat në VKM nr 48, datë 13.05.2015 “Për 

miratimin e Rregullores se Zhvillimit të Territorit” janë të domosdoshme.  

 

 

Krahas sa më sipër, është e nevojshme të sigurohet përputhshmëria me legjislacionin sektoral, 

duke ndërhyrë në dispozita të vecanta të ligjeve të lartpërmendur. Për ndërhyrjet konkrete, lutem 

referojuni Aneksit 5 të këtij Dokumenti. 
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IV. VLERËSIM I SITUATËS NË PRAKTIKË: REZULTATET E ANKETIMIT 

 

4.2.1 SFOND 

 

Me qëllim nërtimin e një Sistemit Elektronik të lejeve të ndërtimit që mban në konsideratë 

situatën aktuale, problematikat dhe nevojat e institucioneve që do ta përdorin këtë Sistem, por 

edhe të investitorëve, Qendra ALTRI, zhvilloi një proces anketimi me aktorë të ndryshëm. Këtij 

procesi iu nënshtuan bashkitë, Agjencia e Zhvillimit të Territorit që ka rolin e Sekretariatit të 

Këshillit Kombëtar të Territorit, si dhe investitorë – shoqëri tregtare dhe individë, të cilët 

zhvillojnë ndërtime komplekse dhe të zakonshme. 

Paraprakisht procesit, u konceptuan pyetësorë të individualizuar, me pyetje të hapura dhe të 

mbyllura, për secilin nga grupet e mësipërme. Konkretisht, qendra ALTRI përpunoi tre 

Pyetësorë63 –Vlerësimi i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e rekomandimeve për ndërtimin 

e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri - me pyetje që i përshtaten rolit të 

institucionit (Sekretariati i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe bashkitë) në procesin e lejeve dhe 

llojit të investitorit (shoqëri ndërtimi apo individ) e ndërtimit të kryer (kompleks apo standard). 

Pyetësorët, synuan: 

 Në rastin e institucioneve: mbledhjen e informacionit/opinionit të Autoriteteve 

përgjegjëse për zhvillimin e territorit në lidhje me: i. problematikat e hasura gjatë trajtimit 

të kërkesave për leje, ii. ndërtimin e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit, dhe iii. 

kapacitetet e tyre në burime njerëzore, teknike dhe financiare. 

 

 Në rastin e investitorëve: mbledhjen e informacionit/opinionit të shoqërive dhe 

personave fizikë që kryejnë punime ndërtimi, me qëllim evidentimin e: i. problematikave 

të hasura gjatë procesit të aplikimit për leje ndërtimi, marrjes së saj dhe zbatimit të 

punimeve të ndërtimit; ii. ndërtimin e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit, dhe iii. 

gatishmërinë dhe kapacitetet e tyre për përdorimin e sistemit elektronik të lejeve të 

ndërtimit. 

 

Pyetësorët u shpërndanë në 61 bashki, 7 përfaqësues të Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të 

Territorit, 141 shoqëri ndërtimi dhe 50 individë. Në përfundim të procesit, pyetësorëve iu 

përgjigjën 43 bashki, 7 përfaqësues të Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit, 41 shoqëri 

ndërtimi dhe 15 individë. Të anketuarit e Sekretariatit të Këshillit Kombëtar të Territorit 

përfshijnë në radhët e tyre drejtorë drejtorie, përgjegjës sektori dhe specialistë.  

Shumica e bashkive të anketuara përfshijnë në territorin e tyre administrativ midis 20 001-50 000 

banorë (37.2 %) dhe 50 001 – 100 000 (28 %) banorë.  

                                                           
63 Për tekstin e Pyetësorëve, shih bashkëlidhur Aneksin 1, Aneksin 2 dhe Aneksin 3. 
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Të gjitha shoqëritë e ndërtimit të anketuara (100%) janë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, 

85,4% e tyre me vendndodhje/seli në Tiranë, por me shtrirje të veprimtarisë, krahas Tiranës edhe 

në bashki të tjera si Durrësi, Shkodra, Korca, Elbasani, Lezha, Saranda, Dibra, Kukësi, etj. Në 

identifikimin e investitorëve të anketuar u mbajt në konsideratë që të shënjestroheshin investitorë 

që kryejnë si ndërtime komplekse ashtu edhe ndërtime standarde (46.3% e tyre janë duke kryer 

ndërtim standrad, 9.8% e tyre janë duke kryer ndërtim kompleks dhe 43.9% janë duke kryer edhe 

ndërtim kompleks edhe ndërtim standard).  

Sa i takon individëve, 66.7% e tyre janë persona që nuk janë të regjistruar si persona fizikë, 

ndërsa 33.3% janë të regjistruar si të tillë. 53.3% e tyre e ushtrojnë veprimtarinë në Tiranë, 

ndërsa pjesa tjetër në Durrës, Gjirokastër, Sarandë, Mirëditë, Lezhë, Lushnje, Valias. Sa i takon 

llojit të ndërtimeve 40 % e tyre kanë ndërtuar vila/shtëpi ndërsa 33.4% kanë ndërtuar shtesa të 

objekteve ekzistuese. 

Në vijim, përvijohen të dhëna mbi përmbajtjen e Pyetësorëve dhe rezultatet e tyre, më vete për 

secilin grup të anketuar. 

 

4.2.2 REZULTATET E ANKETIMIT TË KKT 

 

Qendra ALTRI hartoi Pyetësorin –Vlerësimi i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri, për 

Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Territorit, të përbërë prej 28 pyetjesh, të konceptuara në 

grupe pyetjesh, si vijon: 1. Informacion i përgjithshëm; 2. Seksioni II – Informacion mbi 

sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit. 3. Seksioni III – Informacion mbi problematikat 

aktuale; 4. Seksioni IV – Informacion mbi kapacitetet në burime njerëzore; 5. Seksioni V- 

Informacion mbi kapacitetet teknike dhe financiare.  

 

Grupi i parë përmbante 2 pyetje që synuan të evidentonin informacione mbi përgjithshme 

Institucionin dhe pozicionin e të anketuarit që punon në të. Grupi i dytë i pyetjeve që 

korrespondon me Seksionin II –Informacion mbi sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit të 

pyetësorit, përmbante 6 pyetje që synuan të evidentojnë nëse të anketuarit e konsiderojnë të 

nevojshme, të panevojshme apo të parakohshme këtë iniciativë, nëse mendojnë se procedura e 

lejes së ndërtimit do të jetë e përmirësuar, e njëjta apo e komplikuar pas vënies në funksion të 

sistemit dhe cilat janë avantazhet dhe problematikat e funksionimit të këtij sistemi. Grupi i tretë i 

pyetjeve që korrespondon me Seksionin III – Informacion mbi problematikat aktuale të 

Pyetësorit përmbante 8 pyetje që synuan të evidentojnë problematikat aktuale të procedurave për 

lejet e ndërtimit, kohëzgjatjen e procedurës për miratimin e një lejeje ndërtimi, si dhe numrin e 

lejeve që ka lëshuar KKT gjatë vitit 2015. Seksionin IV– Informacion mbi kapacitetet në 

burime njerëzore të Pyetësorit përmbante 8 pyetje që synuan të evidentojnë numrin e 

nënpunësve përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për leje në KKT, numrin e specialistëve IT në 
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strukturën e KKT-së, nëse nënpunësit do të ambientohen lehtë me sistemin dhe nëse do të ketë 

nevojë për rritje kapacitetesh të personelit në institucione. Seksionin V–Informacion mbi 

kapacitetet teknike dhe financiare të Pyetësorit, përmbante 6 pyetje që synuan të evidentojnë 

informacione mbi vitin e prodhimit të pajisjeve kompjuterike, programet kompjuterike të 

përdorura në institucion, shpejtësinë e internetit, dhe nëse disponohen, nga institucioni, fonde të 

mjaftueshme për të siguruar financime nëse do të kërkohen investime të reja dhe cilat janë masat 

që duhet të ndërmerren për mirëfunksionimin e sistemit. 

Ky Pyetësor iu shpërnda Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT). Numri 

total i të anketuarve ishte 7. Në vijim, paraqitet analiza e rezultateve, në mënyrë të veçantë, për 

secilin nga grupet e pyetjeve të sqaruara më lart. 

 

4.2.1 REZULTATET E GRUPIT TË PARË TË PYETJEVE: INFORMACION I 

PËRGJITHSHËM 

 

Grupi i parë i pyetjeve, i përbërë nga 2 të tilla, synonte të evidentonte informacione të 

përgjithshme mbi Institucionin dhe pozicionin e të anketuarit që punon në të. Të anketuarit që 

kanë plotësuar pyetësorin janë punonjës të Sekretariatit Teknik të KKT pranë Agjencisë së 

Zhvillimit të Territorit dhe punonjës të ish-Sekretariatit Teknik të KKT pranë Agjencisë 

Kombëtare të Planifikimit të Territorit. Pozicionet e të anketuarve në këto institucione janë 

Përgjegjës Sektori të Sekretariatit të KKT; Drejtorë në Drejtorinë e aplikimit, konsulencës dhe 

bashkërendimit me institucionet; Përgjegjës i Sektorit të Bashkërendimit me Institucionet; 

Specialist në Sektorin e Sekretariatit të KKT; Specialist në Sektorin e Sekretariatit të KKT-së, 

Drejtoria për Zhvillimin e Territorit; Specialist në Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të 

Territorit.  

 

4.2.2 REZULTATET E GRUPIT TË DYTË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

Grupi i dytë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin I – Informacion mbi sistemin elektronik 

të lejeve të ndërtimit të Pyetësorit, përmes 6 pyetjeve, synonte të evidentonte qëndrimin e të 

anketuarve mbi nevojën për ngritjen e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit.  

 

Pyetjes se si e konsiderojnë këtë iniciativë, 7 ose 100% e të intervistuarve  janë përgjigjur se 

iniciativa është e nevojshme si dhe 100% e tyre  konsiderojnë se procedura e lejes së ndërtimit 

pas vënies në funksion të sistemit do të jetë ‘e përmirësuar’. 
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Sa i takon pyetjes mbi avantazhet e këtij Sistemi, të anketuarëve ju kërkua të zgjidhnin vetëm 

tre opsione dhe të caktonin shkallën e rëndësisë  së përgjigjes duke shënuar 1 për arsyen më të 

rëndësishme dhe 3 për atë më pak të rëndësishme. Nga të dhënat e pyetësorëve rezulton se 

avantazhi i vlerësuar më shume me: 

 1 është “Shkurton kohëzgjatjen e procesit të dhënies së lejes së ndërtimit”, 28.5 % e të 

anketuarve; 

 2 është “Rrit transparencën e procesit”,  42.8% e të anketuarve; 

 3 janë “Saktëson rolin e nënpunësve gjatë procesit” dhe  Redukton/eviton përdorimin e 

dokumentacionit shkresor”,  28.5 % e të anketuarve për secilin prej tyre.  

 

Të gjithë të anketuarit mendojnë se funksionimi i sistemit do të përballet me vështirësi dhe 57% 

prej tyre vlerësojnë se problematikat do të jenë të natyrës teknike ndërsa 43% e tyre 

parashikojnë problematika të natyrës njerëzore.  

 

4.2.3 REZULTATET E GRUPIT TË TRETË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

PROBLEMATIKAT AKTUALE 

 

Nga të dhënat e Pyetësorëve rezulton se gjatë vitit 2015 KKT ka lëshuar 0 leje zhvillimi dhe 78 

leje ndërtimi.  

Pyetjes mbi kohëzgjatjen mesatare (në ditë) të procedurës së miratimit të një lejeje ndërtimi, nga 

momenti i paraqitjes së kërkesës për leje deri në vendimin e miratimit, përgjigja e të anketuarve 

ka qenë e ndryshme në varësi të institucionit të cilit i përkisnin (AKPT apo AZHT). Për të gjithë 

e nevojshme
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të intervistuarit punonjës të Sekretaritit Teknik të KKT pranë AZHT kohëzgjatja mesatare e 

procedurës së miratimit të një lejeje ndërtimi është 60 ditë ndërsa për ish-punonjësit e 

Sekretaritit Teknik të KKT pranë AKPT-së kohëzgjatja mesatare e procedurës së miratimit të një 

lejeje ndërtimi është 30 ditë.  

Pyetjes nëse përballen me problematika/pengesa që shkaktojnë vonesa në procedurë: 

 6 ose 86% e të anketuarve i janë përgjigjur “PO”; 

 1 ose 14% i është përgjigjur “JO”. 

 

 

 
 

 

Ndër pengesat dhe problematikat e hasura janë evidentuar: 

 Plotësim apo probleme dokumentacioni, si dhe vonesat në kohë për plotësimin e tyre; 

 Depozitimi i aplikimeve një ditë përpara zhvillimit të mbledhjes dhe mungesa e kohës së 

nevojshme për shqyrtimin e tyre; 

 Vonesa në korrespondencat me institucionet përgjegjëse (bashkërendimi 

ndërinstitucional); 

 Probleme burokratike; 

 Mangësi informacioni zyrtar në faqet zyrtare të autoriteteve të planifikimit; 

 Vonesa me zbardhjen e materialit grafik shoqërues të vendimeve, për shkak se aplikuesit 

neglizhojnë reflektimin e sugjerimeve të bëra nga AKPT; 

 Mbivendosje/mungesë kompetencash midis institucionesh të lidhura me një cështje të 

caktuar;  

 Mungesë e azhornimit me bazën ligjore në fuqi (kryesisht nga autoritetet vendore); 
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 Mungesë komunikimi midis institucionesh, që sjell inkoherencë në përgjigje (kryesisht, 

midis institucioneve eprore dhe atyre të varësisë). 

 

Pyetjes a keni hasur vështirësi në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera të përfshira në 

procedurë: 

 2 ose 29% e të anketuarve i janë përgjigjur “PO”; 

 5 ose 71% i janë përgjigjur “JO”. 

 

 
   

Nga analiza e përgjigjeve, disa nga vështirësitë me të cilat Sekretariati Teknik i KKT-së përballet 

në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera të përfshira në procedure janë: 

 Vonesa apo moskthim përgjigjeje; 

 Jo gjithmonë institucionet përgjegjëse mbajnë qëndrimin që i takon referuar fushave të 

përgjegjësive; 

 Përgjigje jo të sakta në lidhje informacione sipas fushave të kompetencave; 

 Mungesë databaze në lidhje me informacionet e kërkuara gjatë kontrollit të 

përputhshmërisë së projekt propozimeve; 

 Mungesë koordinimi midis institucioneve përgjegjëse në lidhje me projekt – propozimet; 

 Vonesa në kthimin e përgjigjeve, kërkesave për mendim, duke e anashkaluar shpesh herë 

këtë hallkë; 

 Autoritetet vendore shpeshherë kanë mungesë informacioni në lidhje me procedurat; 

 Mbivendosje/ mungesë kompetencash midis institucionesh të lidhura me një cështje të 

caktuar; 

 Mungesë e azhurnimit me bazën ligjore në fuqi (kryesisht nga autoritetet vendore); 
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 Mungesë komunikimi midis institucionesh që sjell inkoherencë në përgjigje (kryesisht 

midis institucioneve eprore dhe atyre të vartësisë). 

 

Të pyetur në lidhje me dijeninë e tyre mbi ndonjë problematikë/vështirësi që mund të kenë hasur 

anëtarët e KKT-së , të anketuarit kanë identifikuar:  

 Përcjelljen me vonesë të dokumentacionit tek anëtarët e KKT, për arsye të dorëzimit jo 

në kohë të aplikimit; 

 Prezantim i dobët dhe joinformues përpara antarëve të KKT. 

 

 

4.2.4 REZULTATET E GRUPIT TË KATËRT TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

KAPACITETET NË BURIME NJERËZORE 

Pyetjes sa është numri i nënpunësve përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për leje varion sipas 

institucionit të cilit i përkasin të anketuarit (AKPT apo AZHT). Nga rezultatet e anketimit 

vërejmë se pranë AZHT ka aktualisht 45 punonjës përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për leje 

krahasuar me 3 punonjës që ka patur AKPT si strukturë e Sekretariatit Teknik. Gjithashtu, AZHT 

vlerëson se institucioni disponon kapacitetet njerëzore dhe profesionale të nevojshme për  të 

administruar sistemin dhe se përdorimi i sistemit nuk do të sjellë si pasojë shtimin e numrit 

organik me personel të ri në instuticion. Gjithashtu, AZHU vlerëson se përdorimi i sistemit nuk 

do të shoqërohet me nevojën për rritje kapacitetesh të personelit aktual të institucionit.  

Të pyetur nëse mendojnë se nënpunësit do të ambjentohen lehtë me sistemin, 7 ose 100% e të 

anketuarve janë përgjigjur me “PO”. 

Pyetjes cilët nënpunës të institucionit tuaj mendoni se duhet të jenë personat përgjegjës për të 

patur akses në sistem: 

 7 ose 100% i janë përgjigjur Drejtori Përgjithshëm; 

 7 ose 100% i janë përgjigjur Sekretariati Teknik; 

 6 ose 86% i janë përgjigjur Përgjegjësi juridik; 

 3 ose 43% i janë përgjigjur pergjegjesi IT-se; 

 3 ose 43% i janë përgjigjur Tjetër, pa specifikuar. 

 

4.2.5 REZULTATET E GRUPIT TË PESTË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

KAPACITETET TEKNIKE DHE FIINANCIARE 

Të pyetur mbi llojin dhe vitin e prodhimit të pajisjeve kompjuteike (hardëare) që disponon 

institucioni dhe memorien e tyre (RAM)  nga analiza e përgjigjeve rezulton se pajisjet 

përgjithësisht i përkasin viteve të prodhimit pas 2010-ës, CORE I 3, 4 Gb RAM.  
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Ndër programet kompjuterike që përdorin listohen programe të tilla si: Ëindoës, MS Office, 

Chrome, Firefox, Adobe Reader, AUTOCAD 2013, PHOTOSHOP; POËERPOINT, Internet 

Explorer, ArcGis (i licensuar); QGIS (free). Ato janë shprehur se nevojiten gjithashtu edhe 

programe të liçensuara si AutoCAD, AutoCAD MAP,Paketa e Adobe Master Suite Collection. 

Programet e disponuara përditësohen sipas versioneve të disponueshme on line.  

Nga të dhënat e pyetësorëve rezulton se AZHT nuk është e pajisur me USB token ndërsa 

kapacitetet e internetit të përdorur në institucioni është 18 Mbit për doënload dhe 10 Mbit për 

upload. 

 

Gjithashtu AZHT konfirmon se disponon fonde të mjaftueshme për të siguruar financimin e 

investimeve të reja në rast se do të nevojiteshin për të siguruar funksionimin e sistemit. 

 

Të pyetur mbi masat që duhet të ndërmarrë Qeveria për të sguruar funksionimin e sistemit 

përgjigjet, në shumicë, janë si më poshtë: 

 Informimi mbi sistemin (për të gjithë aktorët pjesëmarrës në proces) dhe trajnimi mbi 

përdorimin e tij; 

 Nënshkrimi elektronik, si nga ana e aplikuesit, ashtu edhe nga ana e punonjësve të 

sekretariatit të KKT-së është shumë i nevojshëm për sistemin elektronik; 

 Trajnime të vazhdueshme me punonjësit e administratës dhe me aplikuesit; 

 Të sigurohen kushtet e nevojshme teknike për mirëmbajtjen e sistemit (stafi teknik IT, 

fonde të posaçme për mirëmbajtjen e rrjetit dhe të pajisjeve); 

 Të sigurohen pajisjet e nevojshme teknologjike sipas standardeve; 

 Të sigurohen programe të liçensuara që do të përfshihen në sistem; 

 Të sigurohet furnizimi me energji elektrike në mënyrë të pandërprerë; 

 Të sigurohet furnizimi me linjë interneti në mënyrë të pandërprerë; 

 Të ndërgjegjësohen autoritetet përgjegjëse për rëndësinë e proçesit; 

 Të organizohen ëorkshope periodike brenda apo jashtë vendit për të shkëmbyer 

eksperienca me institucione, të cilat e praktikojnë këtë sistem në mënyrë që specialistët 

përgjegjës të jenë të azhornuar me ndryshimet teknologjike; 

 Ti jepet akses në sistem vetëm një numëri të kufizuar personash.  

 Të sigurohen pajisjet me parametra të tillë që të përballojnë ngarkesën e softëare-ve të 

posaçëm; 

 Theksimi i rëndësisë së sistemit si mjeti i vetëm i pajisjes me leje ndërtimi (ëorkshope, 

botime, promovime); 

 Sistemi të jetë sa më user-friendly në ndërfaqen dhe në brendinë e tij dhe të funksionojë i 

pavarur nga shfletuesi i internetit; 
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 Të figurojë informacioni i nevojshëm për qytetarët në sistem (cfarë mund të ndërtojnë, ku 

mund të ndërtojë, dokumentacioni etj); 

 Plotësimi dhe saktësimi i të dhënave nga institucione të cilat nga lidhje me procesin e 

dhënies së lejes së ndërtimit (ZVRPP,AKZM, Drejtoritë Pyjore, IMK dhe zyrat Rajonale, 

etj); 

 Rifreskimi i të dhënave (mundësisht në bazë javore). 

 

4.3 REZULTATET E ANKETIMIT TË BASHKIVE 

Qendra ALTRI hartoi Pyetësorin –Vlerësimi i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri, për 

Bashkitë, të përbërë prej 29 pyetjesh, të konceptuar në disa grupe pyetjesh, si vijon: 1. 

Informacion i përgjithshëm; 2. Seksioni II – Informacion mbi sistemin elektronik të lejeve të 

ndërtimit. 3. Seksioni III – Informacion mbi problematikat aktuale; 4. Seksioni IV – Informacion 

mbi kapacitetet në burime njerëzore; 5. Seksioni V- Informacion mbi kapacitetet teknike dhe 

financiare.  

Grupi i parë përmbante 2 pyetje që synonin të evidentonin informacione të përgjithshme mbi 

madhësinë e Bashkive të tilla si numri i banorëve dhe numri i punonjësve që punojnë në Bashki. 

Grupi i dytë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin II –Informacion mbi sistemin elektronik 

të lejeve të ndërtimit të pyetësorit, përmbante 7 pyetje që synonin të evidentonin nëse të 

anketuarit kanë informacion mbi sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit, nëse e konsiderojnë të 

nevojshme, të panevojshme apo të parakohshme këtë iniciativë, nëse mendojnë se procedura e 

lejes së ndërtimit do të jetë e përmirësuar, e njëjta apo e komplikuar pas vënies në funksion të 

sistemit dhe cilat janë avantazhet dhe problematikat e funksionimit të këtij sistemi. Grupi i tretë i 

pyetjeve që korrespondon me Seksionin III – Informacion mbi problematikat aktuale të 

Pyetësorit përmbante 6 pyetje që synonin të evidontonin problematikat aktuale të procedurave 

për lejet e ndërtimit, sa është kohëzgjatja e procedurës për miratimin e njëleje ndërtimi si dhe 

numri i lejeve që ka lëshuar Bashkia gjatë vitit 2015. Seksionin IV– Informacion mbi 

kapacitetet në burime njerëzore të Pyetësorit përmbante 10 pyetje që synonin të evidentonin 

numrin e nënpunësve përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për leje në Bashki, numrin e 

specialistëve IT në strukturën e Bashkisë, nëse nënpunësit do të ambientohen lehtë me sistemin 

dhe nëse do të ketë nevojë për rritje kapacitetesh të personelit në institucione. Seksionin V–

Informacion mbi kapacitetet teknike dhe financiaretë Pyetësorit përmbante 6 pyetje që synonin 

të evidentonin informacione mbi vitin e prodhimit të pajisjeve kompjuterike, programet 

kompjuterike të përdorura në institucion, shpejtësinë e internetit, dhe a disponon bashkia fonde të 

mjaftueshme për të siguruar financime nëse do të kërkohen investime të reja dhe cilat janë masat 

që duhet të ndërmerren për mirëfunksionimin e sistemit. 
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Pyetësori është shpërndarë në 61 Bashki. Numri total i të anketuarve që kthyen përgjigje është 

43. Në vijim të këtij dokumenti, trajtohet në mënyrë të veçantë për secilin nga grupet e pyetjeve 

të sqaruara më lart, analiza e rezultateve. 

 

4.3.1 REZULTATET E GRUPIT TË PARË TË PYETJEVE: INFORMACION I 

PËRGJITHSHËM 

 

Grupi i parë i pyetjeve, i përbërë nga 2 të tilla, synonte të evidentonte informacione të 

përgjithshme mbi madhësinë e Bashkive, të tilla si numri i banorëve dhe numri i punonjësve të 

Bashkisë. Konkretisht, nga përpunimi i të dhënave të kësaj pjese të Pyetësorit rezulton se:  

 

 16 ose 37.2% e të anketuarve janë Bashki me nga 20 001 deri 50 000  banorë; 

 12 ose 28% e të anketuarve janë Bashki me nga 50 001 deri në 100 000 banorë; 

  7 ose 16.3% e të anketuarve janë Bashki me deri në 20 000 banorë; 

 5 ose 11.6% e të anketuarve janë Bashki me nga 100 001 deri në 200 000 banorë; 

 2 ose 4.6% e të anketuarve janë Bashki nga me 200 001 deri në 400 000 banorë; 

 1ose 2.3% e të anketuarve janë Bashki mbi 400 000 banorë. 

 

 

 

Sa i takon numrit të punonjësve që punojnë në Bashkitë e anketuara, rezulton se: 

 17 ose 40% Bashki kanë 101-200 punonjës; 

  9 ose 21%  Bashki kanë 51-100 punonjës; 

16%

37%
28%

12%
5%2%

Madhësia e Bashkive në raport me 
popullësinë

Bashki deri në 20 000 banorë

Bashki nga 20 001 deri 50 000
banorë

Bashki nga 50 001 deri në 100 000
banorë

Bashki nga 100 001 deri në 200 000
banorë

Bashki nga 200 001 deri në 400 000
banorë

Bashki mbi 400 000 banorë
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  8 ose 18% Bashki kanë 201-400 punonjës; 

 6 ose 14% Bashki kanë mbi 400 punonjës; 

 3 ose 7% Bashki kanë deri në 50 punonjës. 

 

4.3.2 REZULTATET E GRUPIT TË DYTË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

Grupi i dytë i pyetjeve që korrespondonte me Seksionin I – Informacion mbi sistemin 

elektronik të lejeve të ndërtimit të Pyetësorit, përmes 7 pyetjeve, synonte të evidentonte 

qëndrimin e të anketuarve mbi nevojën për ngritjen e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit.  

 

Nga 43 Bashki të anketuara, në lidhje me këtë iniciativë të ndërmarrë nga Qeveria 42 ose 

98% kanë dijeni ndërsa 1 ose 2% nuk kanë dijeni. 

 

 

Për 81% të të anketuarve, iniciativa e ndërmarrë nga Qeveria, konsiderohet e nevojshme ndërsa 

19% prej tyre e konsiderojnë iniciativën si të parakohëshme. 

 

 

 

Pyetjes si mendoni se do të jetë procedura e lejes së ndërtimit pas vënies në funksion të sistemit, 

Bashkitë i janë përgjigjur: 

98%

2%

ka dijeni

nuk ka dijeni

81%

19%

Si e konsiderojnë këtë iniciativë:

e nevojshme

e parakohshme

e panevojshme

Tjeter
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 27 ose 62.8% ‘e përmirësuar’; 

 11  ose 25.6% ‘e komplikuar’ 

  4  ose 9.3% ‘e njëjta’; dhe 

  1  ose 2.3% kanë dhënë një opinion tjetër. 

 

Të intervistuarit që mendojnë se procedura e lejes së ndërtimit do të jetë e komplikuar pas 

vënies në funksion të sistemit argumentojnë mendimin e tyre duke listuar probleme si:   

 6 prej të anketuarve në mënyra të ndryshme, evidentojnë se kjo procedurë do të 

jetë e komplikuar për qytetarët të cilët, në shumicë, nuk kanë kapacitetet për të 

asimiluar procedurën që propozohet apo kanë vështirësi në përdorimin e pajisjeve 

kompjuterike/teknologjisë së informacionit.  

 Problemi do të jetë me banorët e zonës rurale, të cilët kanë të veshtirë këtë 

procedurë.  

 Kjo procedurë mund të jetë e komplikuar për shkak të mënyrës së funksionimit 

të sistemit. 

 Mund të ketë vështirësi kompletimi i dokumentacionit, sidomos atij të pronësisë 

pasi ZRPP-të nuk përgjigjen në mënyrë korrekte.  

 2 nga të anketuarit theksojnë se është përvojë e re dhe ka nevojë për trajnim edhe 

të stafit të bashkive apo për personel të përgatitur i IT-së. 

 Kapacitetet teknike të institucioneve nuk janë të tilla që të mund të sigurojnë 

funksionimin normal të këtij sistemi.  

 

Sa i takon pyetjes mbi avantazhet e këtij Sistemi, të anketuarëve ju kërkua të zgjidhnin vetëm 

tre opsione dhe të caktonin shkallën e rëndësisë  së përgjigjes duke shënuar 1 për arsyen më të 

rëndësishme dhe 3 për atë më pak të rëndësishme. Nga të dhënat e pyetësorëve rezulton se 

avantazhi i vlerësuar më shumë me: 

 1 është “rrit transparencën e procesit, 58 % e të anketuarve; 

 2 është “redukton/eviton përdorimin e dokumentacionit shkresor”,  23% e të 

anketuarve; 

 3 janë “mundëson ndërlidhjen me institucionet e tjera përgjegjëse” dhe “garanton 

respektimin e afateve ligjore”,  16 % e të anketuarve për secilin prej tyre.  

 

Pyetjes  mendoni se funksionimi i sistemit do të përballet me vështirësi,  Bashkitë i janë 

përgjigjur: 

 39 ose 90% i janë përgjigjur “PO”; 

 4  ose 10% i janë përgjigjur “JO”. 
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Pyetjes mbi natyrën e problematikavë të funksionimit të sistemit: 

 30 ose 70% i janë përgjigjur problematika teknike; 

 7 ose 16% i janë përgjigjur problematika njerëzore; 

 4 ose 9.4% i janë përgjigjur problematika financiare; 

 2 ose 4.6% i janë përgjigjur problematika ligjore. 

 

4.3.3 REZULTATET E GRUPIT TË TRETË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

PROBLEMATIKAT AKTUALE 

 

Sa i takon numrit të lejeve të lëshuara nga Bashkia gjatë vitit 2015, rezulton se pjesa më e madhe 

e bashkive të anketuara nuk kanë lëshuar leje ndërtimi apo zhvillimi gjatë vitit 201564. 

                                                           
64 Bashkia Gramsh: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Vlorës:  0 leje zhvillimi 2 leje ndërtimi; Bashkia e 

Klosit:  0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Roskovec:  0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Poloçanit: 0 

leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Devoll: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Beratit:0 leje zhvillimi 1 

leje ndërtimi; Bashkia e Tiranës: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Shijak: 0 leje zhvillimi 2 leje ndërtimi; 

Bashkia Gjirokastër:       0 leje zhvillimi 7 leje ndërtimi; Bashkia e Tropojës: 4 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia 

Patos: 0 leje zhvillimi 7 leje ndërtimi; Bashkia e Divjakës: 0 leje zhvillimi 10 leje ndërtimi; Bashkia Ura Vajgurore:  

0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Prrenjasit: 1 leje zhvillimi 1 leje ndërtimi; Bashkia e Librazhdit: 0 leje 

zhvillimi 11 leje ndërtimi; Bashkia e Dropullit: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Kamëz: 0 leje zhvillimi 6 

leje ndërtimi; Bashkia Malësi e Madhe: 3  leje zhvillimi 1 leje ndërtimi; Bashkia e Korçës: 27 leje zhvillimi 18 leje 

ndërtimi; Bashkia Skrapar: 0  leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Dibrës: 2 leje zhvillimi 2 leje ndërtimi; 

Bashkia e Libohovës: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Kuçovës: 1 leje zhvillimi 1 leje ndërtimi; Bashkia 

Bulqizë: 5 leje zhvillimi 5 leje ndërtimi; Bashkia Maliq: 1 leje zhvillimi nga ish-Komuna Libonik0 leje ndërtimi; 

Bashkia e Konispolit: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Sarandës: 2 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e 

Lushnjes: 0 leje zhvillimi 30 leje ndërtimi; Bashkia e Shkodrës: 0 leje zhvillimi 22 leje ndërtimi; Bashkia e Pukës: 0 

leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Këlcyrë:0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia e Kolonjës: 0 leje zhvillimi 0 

leje ndërtimi; Bashkia e Cerrikut: 3 leje zhvillimi 3 leje ndërtimi; Bashkia e Kurbinit: 0  leje zhvillimi 9 leje 

ndërtimi; Bashkia e Pogradecit:0  leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Vau i Dejes: 0  leje zhvillimi 0 leje 

90%

10%

A mendoni se funksionimi i 
sistemit do të përballet me 

vështirësi?
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Pyetjes sa është kohëzgjatja mesatare (në ditë) e procedurës së miratimit të një leje ndërtimi, nga 

momenti i paraqitjes së kërkesës për leje deri në vendimin e miratimit Bashkitë janë përgjigjur: 

 14 ose 33% nuk janë përgjigjur 

 9 ose 21% 60 ditë 

 8 ose 19% 30 ditë; 

 6 ose 14% 45 ditë; 

 1 ose 2% 50 ditë; 

 1 ose 2% 15 ditë; 

 1 ose 2% 30-45 ditë; 

 1 ose 2% 14-20 ditë 

 1 ose 2% 5 ditë 

 1 ose 2% 40-45 ditë. 

 

Pyetjes a përballeni me problematika/pengesa që shkaktojnë vonesa në procedurë: 

 23 ose 53% i janë përgjigjur “JO”; 

 20 ose 47% i janë përgjigjur “PO”. 

 

Disa nga problematikat me të cilat Bashkitë përballen janë: 

 Kushtet e punës, parametrat e paisjeve kompjuterike, kualifikimi i punonjësve për 

përdorimin e programeve, mungesa e internetit nonstop.  

 Materialet e dosjeve për aplikim janë të paplotësuara me të gjithë dokumentacionin 

përkatës.  

 Nuk kemi dhënë leje zhvillimi dhe ndërtimi pasi nuk kemi PPV.  

 Sistemi RIT ka probleme me publikimin online dhe ngarkimin e dokumentacionit; 

 Vonesat nga ana e institucioneve përkatëse për plotësimin e formularëve përkatës (lejet 

mjedisore, dokumentacioni i MNZH, elektrikut, telefonisë, etj.); 

 Mungesa e planit të pergjithshëm vendor. 

 Mosnjohja e dokumentacionit nga aplikuesit dhe kërkuesit. Problematike janë edhe 

objektet me proces legalizimi. 

 Mosrealizimi i sportelit me një ndalesë dhe kjo për arsye të vështirësive teknike për 

nderlidhjen online me institucionet përgjegjëse. 

 Komunikimi me institucionet e tjera për marrjen e informacionin të shpejtë dhe të 

përditësuar, proces që lidhet me procedurën e lejes së ndertimit si p.sh. ndikimi në 

                                                                                                                                                                                           
ndërtimi; Bashkia e Rrogozhinës: 0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; Bashkia Belsh:  0 leje zhvillimi 0 leje ndërtimi; 

Bashkia Durrës: 22  leje zhvillimi 22 leje ndërtimi; Bashkia e Lezhes: 2  leje zhvillimi 0 leje ndërtimi. 
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mjedis, higjenë, lidhja me infrastrukturen si lidhja me energji, telekom, uje, etj. Dhënia e 

këtyre informacioneve apo dokumentave ndikon në vonesën për miratimin e lejes së 

ndërtimit. 

 Ka vështirësi në plotësimin me personelin e duhur të specializuar për këtë proces. 

 Afatet e dhënies së një leje ndërtimi/zhvillimi nuk përputhen me afatet e lejeve të tjera të 

posaçme (sipas rastit). 

 Problematika të cilat kanë të bëjnë me logjistikën, kompjutera, programe printer, internet 

i qëndrueshëm.  

 

Pyetjes a keni hasur vështirësi në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera të përfshira në 

procedurë: 

 28 ose 65% i janë përgjigjur “JO”; 

 15 ose 35% i janë përgjigjur “PO”. 

 

 

 

Disa nga vështirësistë me të cilat Bashkitë përballen në bashkërendimin e punës me institucionet 

e tjera të përfshira në procedure janë: 

 Mungojnë të dhënat për infrastrukturen inxhinerike dhe përditësimi i tyre. 

 Komunikimi me ndërmarrjet përgjegjëse për rrjetin e infrastrukturës është i ndërlikuar 

dhe me sistem teknologjik të papërshtatshëm. 

  Afati kohor për shqyrtimin e lejes së ndërtimit është i shkurtër 

 Mungesa e ngritjes pranë Bashkisë të sportelit të shërbimit me një ndalesë për 

veprimtaritë ndërtimore dhe kjo për arsye të veshtirësive teknike për nderlidhjen online 

me institucionet përgjegjëse.  

 Marrja e mendimit nga Ministritë e linjës. 

 Në shumicën e rasteve konfirmimi nga institucionet shtetërore apo operatorët e 

shërbimeve publike përcillet me vonesë. Këto institucione nuk janë njohur me 

35%

65%

Vështirësi të bashkërendimit 
ndërinstitucional

Po

Jo
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ndryshimin e ligjit për planifikimin e territorit dhe dokumentacioni i kërkuar prej tyre 

bazohet në ligjin e vjetër të urbanistikës.  

 Probleme ligjore pasi legjislacioni sektorial mund të mos jetë në përputhje me ligjin nr. 

107 /2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”. 

 Vështirësi të aspektit kohor, pasi përgjigjet lidhur me aktet e pëlqimit nga institucionet e 

tjera mund të vonohen dhe për rrjedhojë vonon procedura e pajisjes me leje duke bërë 

përgjegjëse Bashkinë. 

  

4.3.4 REZULTATET E GRUPIT TË KATËRT TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

KAPACITETET NË BURIME NJERËZORE 

 

Pyetjes se sa është numri i nënpunësve përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për leje në Bashki: 

 10 ose 23% i janë përgjigjur me 3; 

 8 ose 19% i janë përgjigjur me 1; 

 8 ose 19% i janë përgjigjur me 2; 

 5 ose 12% i janë përgjigjur me 4; 

 4 ose 9% i janë përgjigjur me 5; 

 2 ose 5% i janë përgjigjur me 7; 

 2 ose 5% i janë përgjigjur me 15; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 6; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 8; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 12. 

 

Pyetjes sa specialistë IT janë parashikuar në strukturën e Bashkisë: 

 24 ose 56% i janë përgjigjur me 1; 

 8 ose 19% ose i janë përgjigjur me 2; 

 5 ose 12% i janë përgjigjur me 0; 

 2 ose 5% i janë përgjigjur me 3; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 16; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 11; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 7; 

 1 ose 2% i është përgjigjur me 4. 

 

Pyetjes a mendoni se dispononi kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe profesionale për të 

administruar sistemin: 

 28 ose 65% i janë përgjigjur “PO”; 

 15 ose 35% i janë përgjigjur “JO”. 
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Pyetjes a mendoni se nënpunësit do të ambjentohen lehtë me sistemin: 

 36 ose 84% i janë përgjigjur me “PO”; 

 7 ose 16% i janë përgjigjur me “JO”. 

Pyetjes a mendoni se përdorimi i sistemit do të bëjë të nevojshëm shtimin e numrit organik me 

personel të ri në instuticionin tuaj: 

 30 ose 70% i janë përgjigjur me “PO” 

 13 ose 30% i janë përgjigjur me “JO”. 

 

Pyetjes a mendoni se me fillimin e përdorimit të sistemit do të ketë nevojë për rritje kapacitetesh 

të personelit aktual në institucionin tuaj: 

 35 ose 81% i janë përgjigjur me “PO” 

 8 ose 19% i janë përgjigjur me “JO”. 

Pyetjes është pjesë e strukturës së institucionit tuaj një njësi/personel në funksin të informimit të 

publikut: 

 27 ose 63% i janë përgjigjur me “PO” 

 16 ose 37% i janë përgjigjur me “JO”. 

Pyetjes a është ngritur pranë Bashkisë tuaj një sportel shërbimi me një ndalesë: 

 34 ose 79% i janë përgjigjur me “JO” 

 9 ose 21% i janë përgjigjur me “PO”. 

 

 

 

 

Pyetjes cilët nënpunës të institucionit tuaj mendoni se duhet të jenë personat përgjegjës për të 

patur akses në sistem: 

 36 ose 84% i janë përgjigjur Drejtori/ Përgjegjësi i urbanistikës; 

21%

79%

Ngritja e sportelit të shërbimi me një 
ndalesë 

Po

Jo



 

82 
 

 19 ose 44% i janë përgjigjur Drejtori/përgjegjësi juridik;  

 16 ose 37% i janë përgjigjur Kryetari; 

 16 ose 37% i janë përgjigjur Të gjithë nënpunësit e drejtorisë/sektorit të urbanistikës; 

 13 ose 30% i janë përgjigjur IT;  

 4  ose 9% i janë përgjigjur Drejtori/përgjegjësi financës; 

 7 ose 16% i janë përgjigjur Tjetër. 

 

4.3.5 REZULTATET E GRUPIT TË PESTË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

KAPACITETET TEKNIKE DHE FIINANCIARE 

 

Sa i takon pajisjeve kompjuterike (hardëare) të disponuara nga bashkitë dhe kapaciteteve të tyre, 

rezulton se një pjesë e konsiderueshme e bashkive ose vuajnë mungesën e pajisjeve të tilla ose 

disponojnë pajisje të vejtëra dhe me  kapacitete të reduktuara. Gjithashtu edhe programet 

kompjuterike në përdorim dhe kapacitetet e internetit variojnë sipas bashkive. Një listë e 

pajisjeve të dispouara, programeve dhe kapaciteteve të internetit për cdo bashki, paraqitet në 

Aneksin 4 bashkëlidhur këtij dokumenti. 

Pyetjes a disponon Bashkia USB token: 

 38 ose 88% e Bashkive u përgjigjen “JO” 

 5 ose 12% e Bashkive u përgjigjen “PO”. 

 

Pyetjes në rast se vënia në funksion e sistemit do të kërkonte investime të reja, a disponon 

bashkia fonde të mjaftueshme për të siguruar financimin e tyre: 

 28 ose 65% e Bashkive u përgjigjen “JO”; 

 15 ose 35% e Bashkive u përgjigjen “PO”. 

 

Pyetjes se cilat janë masat që duhet të ndërmarrë Qeveria për të sguruar funksionimin e sistemit, 

përgjigjet variojnë si më poshtë: 

 Investime për kushte pune, paisje dhe programe kompjuterike; 

 Të caktohet në ligj numëri i profesionisteve të Drejtorisë së Zhvillimit të Teritorit, në 

mënyrë që titullarët të jenë të detyruar ta zbatojnë.; 

 Paga të krahasueshme /barazueshme me studio private për punonjësit e zhvillimit të 

teritorit.; 
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 Te caktohet në  ligj sigurimi i të dhënave për infrastrukturën inxhinerike  dhe 

përditesimi i vazhdueshëm i tyre nga entet perkatëse dhe dorezimi i tyre në Bashkinë 

përkatëse. 

 Krijimin e një sistemi funksional  me të gjithë elementet e tyre softëare apo hardëare. 

 Sistemi të jetë sa më i thjeshtë në përdorim për të gjithë. Për cdo ndryshim që bëhet në 

sistem të njoftohet paraprakisht.  

 Sigurimi i internetit me shpejtesinë e  nevojshme. 

 Plotësimi i kushteve me kompjutera me parametra që kërkon sistemi.   

  Të hartohet nje manual përdorimi dhe të ofrohet asistencë në ngarkimin dhe hedhjen në 

sistem të lejeve të para.  

 Të sigurohet financim për të shtuar numrin e personelit; 

 Hapjen e një portali ku do drejtohen anonimisht problematika të ndryshme dhe do 

merren pergjigje. 

 Caktimi i përgjegjësive të qarta për secilin punonjës që do të përdorë sistemin.  

 Të sigurojë fonde të posaçme për Bashkitë që nuk kanë mundësi financiare për ngritjen 

dhe funksionimin sistemit. 

 Sigurimin e infrastruktures se nevojshme teknike per funksionimin e sistemit. 

 Mbeshtetje dhe asistence teknike te vazhdueshme per personat e autorizuar per 

perdorimin e sistemit. 

 Sistemi të jetë funksional dhe bashkohor e të përballojë ngarkesën e mundshme.  

 Të siguroje lidhjen ne sistem me ZVRP dhe institucione te tjera. 

 Masa e pare më e rendesishme është ngritja e sistemit funksional GIS ËEB të përshtatur 

për punonjesit e administrates sepse perpjekjet disa mujore per futjen e këtij sistemi ne 

menyre private nuk po na dalin efektive per transmetimin e të dhenave dhe 

informacione te tjera ne sistemin GIS i cili eshte i vetmi sistem qe e njeh ligji.  

 Saktësimi i rolit të nëpunësit që do të merret me lejet online, dhe përfshirjen në ligj të 

afatit të pergjigjeve nga institucionet e tjera jashtë bashkisë, me qëllim realizmin në 

kohë të të gjithë procesit.   

 

4.4 REZULTATET E ANKETIMIT TË SHOQËRIVE TË NDËRTIMIT 

Qendra ALTRI hartoi Pyetësorin –Vlerësimi i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri, për 

shoqëritë e ndërtimit dhe individët, me një total prej 64 pyetjesh, të konceptuara në disa 

grupe pyetjesh, si vijon: 1. Seksioni I – Informacion i përgjithshëm për individin. 2. Seksioni II – 

Informacion mbi informimin e të intervistuarit mbi procedurat për leje ndërtimi. 3. SeksioniIII– 

Informacion mbi përvojën e të intervistuarit me procedura të lejes së ndërtimit. 4. Seksioni IV- 

Informacion mbi kapacitetet dhe mendimin e të intervistuarit për sistemin elektronik të lejeve të 

ndërtimit. 
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Grupi i parë përmbante 4 pyetje që synuan të evidentojnë informacione të përgjithshme mbi 

personin fizik. Grupi i dytë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin II –Informacion mbi 

informimin e të intervistuarit mbi procedurat për leje ndërtimi të pyetësorit, përmbante 6 

pyetje që synuan të evidentojnë nëse të anketuarit kanë informacion mbi procedurat për leje 

ndërtimi, institucionet kompetente, legjislacionin dhe për reforma të ndërmara nga qeveria 

shqiptare. Grupi i tretë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin III – Informacion mbi 

përvojën e të intervistuarit me procedura të lejes së ndërtimit  të pyetësorit përmbante 8 pyetje 

që synuan të evidontojnë nëse kanë aplikuar për leje ndërtimi 5 vitet e fundit, për sa leje kanë 

aplikuar, për miratimin e lejeve të ndërtimit, a po kryejnë aktualisht punime, cfarë lloj ndërtimi 

po kryejnë, në cilën zonë si dhe sa është kostoja totale e projektit të ndërtimit. Grupi i tretë i 

pyetjeve është ndarë në dy pjesë A dhe B.  A për të intervistuarit që u përgjigjën me Po pyetjeve 

III.1 , III.3 ,III.5 dhe B për të intervistuarit që iu përgjigjën me Jo pyetjes III.1 dhe III.3. Grupi i 

katërt i pyetjeve që korrespodon me Seksionin IV – Informacion mbi kapacitetet dhe mendimin 

e të intervistuarve për sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit  të pyetësorit përmban 14 pyetje 

që synojnë të evidentojnë nëse të anketuarit janë në dijeni për legjislacionin dhe praktikën e 

përdorimit të nënshkrimit elektronik,nëse janë të pajisur me certifikatë për nënshkrimin 

elektronik,nëse kanë kapacitetet e nevojshme teknike për përdorimin e sistemit elektronik , nëse 

do të aplikonin nëse procedurat për leje ndërtimi do të bëheshin në mënyrë elektronike dhe 

mendimi i tyre mbi sistemin elektronik.  

Ndërkohë që Pyetësori është shpërndarë në 141 shoqëri ndërtimi, kthyen përgjigje është 41 

shoqëri ndërtimi. Në vijim paraqiten rezultatet sipas grupeve të pytejeve. 

 

4.4.1 REZULTATET E GRUPIT TË PARË TË PYETJEVE: INFORMACION I 

PËRGJITHSHËM 

 

Grupi i parë i pyetjeve, i përbërë nga 4 të tilla, që synojnë të evidentojnë informacione të 

përgjithshme mbi personin juridik. Konkretisht, nga përpunimi i të dhënave të kësaj pjese të 

Pyetësorit rezulton se nga 41 shoqëria të anketuar: 

 41 ose 100% janë shoqëri me përgjegjësi të kufizuar (SHPK). 

 

Sa i takon vendndodhjes/selisë: 

 35 ose 85.4% e shoqërive  ndodhen në Tiranë;  

 3 ose 7.3% e shoqërive ndodhen në Durrës; 

 1 ose 2.4% e shoqërive ndodhet në Vlorë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive ndodhet në Korcë; 
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 1 ose 2.4% e shoqërive ndodhet në Elbasan; 

 

 

Sa i takon shtrirjes së fushës së veprimtarisë: 

 14 ose 34.1% kanë ushtruar veprimtari në Tiranë; 

 7 ose 17.1% kanë ushtruar veptimtari në Tiranë dhe  Durrës; 

 4 ose 9.7% kanë ushtruar veprimtari në Tiranë, Rrëshen, Lac,Kukës, Burrel, 

Corovodë dhe Vlorë; 

 2 ose 4.9% kanë ushtruar veprimtari në Vorë, Prezë dhe Tiranë; 

 2 ose 4.9% kanë ushtruar veprimtari në Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër dhe 

Mallakastër; 

 2 ose 4.9% kanë ushtruar veprimtari në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe Korcë; 

 2 ose 4.9% kanë ushtruar veprimtari në Sarandë dhe në Shkodër; 

 2 ose 4.9% kanë ushtruar veprimtari në Tiranë dhe Elbasan; 

 1 ose 2.4% ka ushtruar veprimtari në Tiranë dhe Shkodër; 

 1 ose 2.4% ka ushtruar veprimtari në Tirane, Durrës, Lezhë dhe Kruj; 

 1 ose 2.4%  ka ushtruar veprimtari në Durrës; 

 1 ose 2.4% ka ushtruar veprimtari në Tiranë dhe Dibër. 

 

Pyetjes mbi fushën e veprimtarisë që ushtrojnë, i janë përgjigjur: 

 31 ose 75.6% ushtrojnë veprimtari standarte përkatësisht godina banimi, vila, 

komplekse dhe qendra tregtare. 
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 10 ose 24.4% ushtrojnë veprimtari komplekse përkatësisht rrugë, superstrada, 

hidrocentrale dhe hece; 

 

Pyetjes mbi numrin e punonjësve, i janë përgjigjur: 

 24 ose 58.5% shoqëri kanë nga 1-100 punonjës; 

 13 ose 31.7 shoqeri kanë nga 100-300 punonjës; 

 4 ose 9.8% shoqëri kanë nga 300-3000 punonjës. 

 

Pyetjes sa është numri i punonjësve me kualifikimet, ekspertizën dhe përvojën profesionale për 

të marrë dhe zbatuar leje ndërtimi, i janë përgjigjur:  

 7 ose 17.1% shoqëri kanë 5 punonjës të kualifikuar; 

  7 ose 17.1% shoqëri kanë 2 punonjës të kualifikuar; 

  3 ose 7.3% shoqëri kanë 1 punonjës të kualifikuar; 

 3 ose 7.3% shoqëri kanë 3 punonjës të kualifikuar; 

 3 ose 7.3% shoqëri kanë 4 punonjës të kualifikuar; 

 3 ose 7.3% shoqëri kanë 10 punonjës të kualifikuar; 

 2 ose 4.9% shoqëri kanë 6 punonjës të kualifikuar; 

 2 ose 4.9% shoqëri kanë 12 punonjës të kualifikuar; 

 2 ose 4.9% shoqëri kanë 20 punonjës të kualifikuar; 

 2 ose 4.9% shoqëri kanë 30 punonjës të kualifikuar. 

 1 ose 2.4% shoqëri ka 8 punonjës të kualifikuar; 

 1 ose 2.4% shoqëri ka 15 punonjës të kualifikuar; 

 1 ose 2.4% shoqëri ka 16 punonjës të kualifikuar; 

 1 ose 2.4% shoqëri ka 23 punonjës të kualifikuar; 

 1 ose 2.4% shoqëri ka 29 punonjës të kualifikuar; 

 

Pyetjes sa është numri i arkitektëvë të licensuar, i janë përgjigjur: 

 14 ose 34.1% shoqëri kanë 1 arkitekt të licensuar; 

 10 ose 24.4% shoqëri kanë 0 arkitektë të licensuar; 

 10 ose 24.4% shoqeri kanë 2 arkitektë të licensuar; 

 6 ose 14.6% shoqëri kanë 3 arkitektë të licensuar; 

 1 ose 2.4% shoqëri ka 5 arkitektë të licensuar. 
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4.4.2 REZULTATET E GRUPIT TË DYTË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

INFORMIMIN E TË INTERVISTUARIT MBI PROCEDURAT PËR LEJE 

NDËRTIMI 

 

Grupi i dytë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin II – Informacion mbi informimin e të 

intervistuarve mbi procedurat për leje ndërtimi të Pyetësorit, përmes 6 pyetjeve, synonte të 

evidentonte nëse të anketuarit kanë informacion mbi procedurat për leje ndërtimi, institucionet 

kompetente, legjislacionin dhe për reforma të ndërmara nga qeveria shqiptare. 

Pyetjes në janë të informuar mbi procedurat e nevojshme për aplikim për leje ndërtimi, i janë 

përgjigjur: 

 36 ose 87.8% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Janë të informuar mbi 

procedurat e nevojshme për aplikim për leje ndërtimi; 

 5 ose 12.2% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk janë të informuar mbi 

procedurat e nevojshme për aplikim për leje ndërtimi; 

 

Pyetjes në dinë se cilat janë institucionet kompetente për pajisjen me leje ndërtimi, i janë 

përgjigjur: 

 40 ose 97.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. E dinë cilat janë institucionet 

kompetente për pajisjen me leje ndërtimi; 

 1 ose 2.4% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk e dinë cilat janë 

institucionet kompetente për pajisjen me leje ndërtimi. 

 

Pyetjes në mendojnë se legjislacioni që rregullon lejet e ndërtimit është i qartë, i janë përgjigjur: 

 34 ose 82.9% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Mendojnë se legjislacioni që 

rregullon lejet e ndërtimit është i qartë; 

 7 ose 17.1% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Mendojnë se legjislacioni që 

rregullon lejet e ndërtimit nuk është i qartë. 

 

Sa i takon specifikimit të paqartësive: 

 5 ose 12.2% e shoqërive mendojnë që paqartësia e legjislacionit vjen si pasojë 

e ndryshimeve shumë të shpeshta që bëhen; 

 2 ose 4.9% e shoqërive mendojnë që nuk jepen leje ndërtimi në përputhje me 

ligjin. 
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Pyetjes në janë në dijeni të ndonjë reforme të ndërmarrë nga qeveria shqiptare 2 vitet e fundit në 

lidhje me lejet e ndërtimit, i janë përgjigjur: 

 30 ose 73.2% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Janë në dijeni të reformave 

të ndërmarra 2 vitet e fundit nga qeveria shqiptare; 

 11 ose 26.8% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk janë në dijeni të 

reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare 2 vitet e fundit. 

 

Pyetjes jeni në dijeni të ndonjë reforme që do të sjellë ndryshime në lidhje me lejet e ndërtimit në 

vitin 2016, i janë përgjigjur: 

 36 ose 87.8% e shoqërive nuk janë në dijeni të reformave që do të sjellin 

ndryshime në lidhje me lejet e ndërtimit në vitin 2016; 

 5 ose 12.2% e shoqërive janë në dijeni të reformave që do të sjellin ndryshime 

në lidhje me lejet e ndërtimit në vitin 2016. 

 

4.4.3 REZULTATET E GRUPIT TË TRETË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

PËRVOJËN E TË INTERVISTUARIT ME PROCEDURA TË LEJES SË 

NDËRTIMIT 

 

Grupi i tretë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin III – Informacion mbi përvojën ë të 

intervistuarve me procedura të lejes së ndërtimit të Pyetësorit, përmes 8 pyetjeve, synojnë të 

evidentojnë nëse kanë aplikuar për leje ndërtimi 5 vitet e fundit, për sa leje kanë aplikuar, për 

miratimin e lejeve të ndërtimit, a po kryejnë aktualisht punime, cfarë lloj ndërtimi po kryejnë, 

në cilën zonë si dhe sa është kostoja totale e projektit të ndërtimit. Grupi i tretë i pyetjeve është 

ndarë në dy pjesë A dhe B.  A për të intervistuarit që u përgjigjën me Po pyetjeve III.1 , III.3 

,III.5 dhe B për të intervistuarit që iu përgjigjën me Jo pyetjes III.1 dhe III.3. 

 

Pyetjes keni aplikuar për leje ndërtimi gjatë 5 viteve të fundit, i janë përgjigjur: 

 33 ose 80.5% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Kanë aplikuar për leje ndërtimi 5 

vitet e fundit; 

 8 ose 19.5% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë aplikuar për leje ndërtimi 5 

vitet e fundit. 

 

Pyetjes për sa leje ndërtimi keni aplikuar, i janë përgjigjur:  
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 8 ose 19.5% e shoqërive kanë aplikuar për 0 leje ndërtimi; 

 12 ose 29.3% e shoqërive kanë aplikuar për 1 leje ndërtimi; 

 9 ose 22% e shoqërive kanë aplikuar për 2 leje ndërtimi; 

 3 ose 7.3% e shoqërive kanë aplikuar për 3 leje ndërtimi; 

 2 ose 4.9% e shoqërive kanë aplikuar për 4 leje ndërtimi; 

 5 ose 12.2% e shoqërive kanë aplikuar për 5 leje ndërtimi; 

 1 ose 2.4% e shoqërive kanë aplikuar për 7 leje ndërtimi; 

 1 ose 2.4% e shoqërive kanë aplikuar për 17 leje ndërtimi. 

  

 Pyetjes në iu është miratuar leje ndërtimi gjatë 5 viteve të fundit, i janë përgjigjur: 

 31 ose 75.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Iu janë miratuar lejet e ndërtimit 

këto 5 vitet e fundit; 

 10 ose 24.4% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk iu janë miratuar lejet e 

ndërtimit këto 5 vitet e fundit. 

 

Pyetjes në janë aktualisht duke kryer punime ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 26 ose 63.4% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Po kryejnë punime ndërtimi; 

 15 ose 36.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk po kryejnë punime ndërtimi. 

 

Pyetjes cfarë lloj ndërtimi jeni duke kryer, i janë përgjigjur: 

 19 ose 46.3% e shoqërive po kryejnë ndërtim standard; 

 4 ose 9.8% e shoqërive po kryejnë ndërtim kompleks. 

 18 ose 43.9% e shoqërive po kryejnë ndërtim kompleks dhe ndërtim standard. 

 

Pyetjes në cilën zonë jeni duke kryer punime ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 19 ose 46.3%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Tiranë; 

 5 ose 12.2%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Durrës; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Berat; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Korcë; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Dibër; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Vlorë; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Sarandë; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Prishtinë; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Gramsh; 
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 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Gjirokastër; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Rrëshen; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Kukës; 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Shëngjin 

 1 ose 2.4%  e shoqërive po kryejnë ndërtime në Elbasan. 

 

Pyetjes në janë informuar gjatë proçesit të shqyrtimit të kërkesës për leje ndërtimi lidhur me 

ecurinë e kësaj kërkese, i janë përgjigjur: 

 32 ose 78% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Janë informuar gjatë procesit të 

shqyrtimit të kërkesës së tyre për leje ndërtimi; 

 9 ose 22% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk janë informuar gjatë procesit të 

shqyrtimit të kërkesës së tyre për leje ndërtimi. 

 

Pyetjes në kanë hasur probleme ose pengesa gjatë procesit të aplikimit për leje ndërtimi dhe 

procedurës së shqyrtimit të saj, i janë përgjigjur: 

 7 ose 17.1% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Kanë hasur pengesa gjatë aplikimit 

për leje ndërtimi dhe procedurës së shqyrtimit të saj; 

 31 ose 75.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë hasur pengesa gjatë 

aplikimit për leje ndërtimi dhe procedurës së shqyrtimit të saj. 

 

Në përgjigje të kërkesës për të specifikuar llojin e problemit të hasur,  janë përgjigjur: 

 Ndryshimet e shpeshta të legjislacionit dhe shtyrja e afateve ligjore. 

 

Pyetjes në kanë hasur problem për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim për 

leje ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 6 ose 14.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Kanë hasur probleme për plotësimin 

e dokumentacionit të nevojshem për aplikim për leje ndërtimi; 

 31 ose 75.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë hasur probleme për 

plotësimin e dokumentacionit të nevojshem për aplikim për leje ndërtimi. 

 

Kërkesës për të sqaruar llojin e dokumentacionit për të cilin kanë hasur vështirësi të plotësimit, 

institucionin prej të cilit duhej ta siguronit/nuk keni mundur ta siguroni dhe llojin e problemit të 

hasur, i janë përgjigjur: 
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 Ka veshtirësi për plotësimin e dokumentacionit në hipoteka, ka vështirësi për 

pajisjen me vendime nga KKA si dhe vështirësi në nxjerrjen e lejeve mjedisore. 

 

Pyetjes në janë ftuar të paraqiten në zyrat e institucionit që shqyrtonte kërkesën për leje ndërtimi 

gjatë procesit të shqyrtimit  të kësaj kërkese, i janë përgjigjur: 

 7 ose 17.1% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Janë ftuar të paraqiteni në zyrat e 

institucionit që shqyrtonte kërkesën e tyre për leje ndërtimi gjatë procesit të 

shqyrtimit  të kësaj kërkese; 

 29 ose 73.2% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk janë ftuar të paraqiteni në 

zyrat e institucionit që shqyrtonte kërkesën e tyre për leje ndërtimi gjatë procesit të 

shqyrtimit  të kësaj kërkese. 

 

Pyetjes cila ishte arsyeja, i janë përgjigjur: 

 Sepse duhen bërë shpjegime juridike, teknike dhe verifikim i dokumentacionit. 

 

Pyetjes në iu është kërkuar ndonjëherë të paraqesin dokumenta që nuk kërkohen nga legjislacioni 

për lejet e ndërtimit, i janë përgjigjur: 

 3 ose 7.3% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Iu është kërkuar të paraqesin 

dokumenta që nuk kërkohen nga legjislacioni për lejet ë ndërtimit; 

 38 ose 92.7% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk iu është kërkuar të paraqesin 

dokumenta që nuk kërkohen nga legjislacioni për lejet ë ndërtimit. 

 

 

Pyetjes cilin konsiderojnë problemin/pengesën më të madhe në procesin e marrjes së një lejeje 

ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 31 ose 75.6% e shoqërive mendojnë se problemet me të mëdha në procesin e marrjes 

së një lejeje ndërtimi janë: prania e korrupsionit në procesin e marrjes së një leje 

ndërtimit, prania e burokracisë institucionale, mosrespektimi i afateve ligjore të 

paracaktuara, neglizhenca nga punonjësit përkatës, ndryshimet e shpeshta në 

legjislacion si dhe kuadri ligjor jo i plotë; 

 9 ose 22% e shoqërive mendojnë se nuk ka asnjë problem në procesin e marrjes së 

një leje ndërtimi. 

 

Pyetjes se sa ditë u deshën nga momenti i paraqitjes së kërkesës për leje ndërtimi e deri në 

marrjen e përgjigjes përfundimtare mbi kërkesën, i janë përgjigjur: 

 10 ose 24.4% e shoqërive iu deshën 61 ditë; 
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  4 ose 9.8% e shoqërive iu deshën 31 ditë; 

 4 ose 9.8% e shoqërive iu deshën 200 ditë; 

 3 ose 7.3% e shoqërive iu deshën 100 ditë; 

 3 ose 7.3% e shoqërive iu deshën 260 ditë; 

 2 ose 4.9% e shoqërive iu deshën 90 ditë; 

 2 ose 4.9% e shoqërive iu deshën 120 ditë; 

 2 ose 4.9% e shoqërive iu deshën 150 ditë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 70 ditë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 110 ditë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 180 ditë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 250 ditë;  

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 270 ditë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 350 ditë; 

 1 ose 2.4% e shoqërive iu deshën 750 ditë. 

 

Pyetjes në kanë hasur probleme/pengesa gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit, i janë 

përgjigjur: 

 4 ose 9.8% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Kanë hasur probleme/pengesa gjatë 

zbatimit të punimeve të ndërtimit; 

 37 ose 90.2% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë hasur probleme/pengesa 

gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit. 

 

Kërkesës për të sqaruar pengesat/problemet që kanë hasur, i janë përgjigjur: 

 Pengesat/problemet e hasura janë si pasojë e mbivendosjes së kompetencave. 

 

Pyetjes në mendojnë se vendimi i refuzimit të një kërkese ka qenë i arsyeshëm, i drejtë dhe i 

mirëjustifikuar, i janë përgjigjur: 

 9 ose 22%  e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Refuzimi ka qenë i arsyeshëm, i drejtë 

dhe i mirëjustifikuar; 

 6 ose 14.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Refuzimi nuk ka qenë i arsyeshëm, i 

qartë apo i mirëjustifikuar; 

 26 ose 63.4% e shoqërive nuk kanë marrë refuzim. 
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Kërkesës për të sqaruar pse mendojnë se vendimi nuk ka qenë i drejtë dhe arsyeshëm, i janë 

përgjigjur: 

 4 ose 9.8% e shoqërive përgjigjen që institucionet nuk e argumentojnë arsyen e 

refuzimit të kërkesës për leje.  

 2 ose 4.9% e shoqërive përgjigjen që dosja e tyre ka qenë e plotë dhe e rregullt dhe 

refuzimi është i paarsyeshëm, i padrejtë dhe jo i mirëjustifikuar. 

 

Pyetjes në kanë paraqitur kërkesë për shtyrje të lejes së ndërtimit, i janë përgjigjur: 

 7 ose 17.1% e shoqërive i janë përgjigjur me Po. Kanë paraqitur kërkesë për shtyrje 

të afatit të lejes së ndërtimit; 

 34 ose 82.9% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë paraqitur kërkesë për 

shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit. 

 

Pyetjes krahasuar me 5 vjet më parë, si ju duket procesi  i marrjes së një lejeje ndërtimi, i janë 

përgjigjur: 

 19 ose 46.4% e shoqërive janë përgjigjur I Përmirësuar. Arsyet janë : eleminohet 

efekti i korrupsionit,  eleminohet burokracia  institucionale, rregullimi i kuadrit 

ligjorë, stafi i kualifikuar, zbatimi i legjislacionit me përpikmëri. 

 16 ose 39% e shoqërive janë përgjigjur I Përkeqësuar. Arsyet janë : prania e efektit të 

korrupsionit si dhe prania e burokracisë institucionale. 

 6 ose 15.6% e shoqërive i janë përgjigjur Nuk ka ndryshime.  

 

4.4.4 REZULTATET E GRUPIT TË KATËRT TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

KAPACITETET DHE MENDIMIN E TË INTERVISTUARVE PËR SISTEMIN 

ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT   

 

Grupi i katërt i pyetjeve që korrespondon me Seksionin IV – Informacion mbi përvojën ë të 

intervistuarve me procedura të lejes së ndërtimit  të pyetësorit përmbante 14 pyetje që synonin 

të evidentonin nëse të anketuarit janë në dijeni për legjislacionin dhe praktikën e përdorimit të 

nënshkrimit elektronik, nëse janë të pajisur me certifikatë për nënshkrimin elektronik, nëse kanë 

kapacitetet e nevojshme teknike për përdorimin e sistemit elektronik, nëse do të aplikonin nëse 

procedurat për leje ndërtimi do të bëheshin në mënyrë elektronike dhe mendimi i tyre mbi 

sistemin elektronik.  

Pyetjes në janë në dijeni të legjislacionit dhe praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektroni, i 

janë përgjigjur: 
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 23 ose 56.1% e shoqërive janë përgjigjur Po. Janë në dijeni të legjislacionit dhe 

praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektronik; 

 18 ose 44% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk janë në dijeni të legjislacionit dhe 

praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektronik; 

 

 

Pyetjes nëse është ndonjë person në shoqëri i pajisur me certifikatë për nënshkrimin elektronik, i 

janë përgjigjur: 

 16 ose 39% e shoqërive janë përgjigjur Po. Në shoqërinë e tyre ka persona të pajisur 

me certifikatë të nënshkrimit elektronik; 

 25 ose 61% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Në shoqërinë e tyre nuk ka persona të 

pajisur me certifikatë të nënshkrimit elektronik. 

 

Pyetjes cili/pozicioni, i janë përgjigjur: 

 3 ose 7.3% e shoqërive kanë punonjësin e IT të pajisur me certifikatë të nënshkrimit 

elektronik; 

 3 ose 7.3% e shoqërive kanë Juristin të pajisur me certifikatë të nënshkrimit 

elektronik; 

 2 ose 4.9% e shoqërive kanë Inxhinierin të pajisur me certifikatë të nënshkrimit 

elektronik; 

 4 ose 9.8% e shoqërive kanë Arkitektin të pajisur me certifikatë të nënshkrimit 

elektronik; 

 1 ose 2.4% e shoqërive kanë Administratorin të pajisur me certifikatë të nënshkrimit 

elektronik; 

56%

44% PO

JO

Jeni në dijeni të legjislacionit te nënshkrimit 

elektronik?
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 3 ose 7.3% e shoqërive nuk kanë cilësuar pozicioni e pajisur me certifikatë të 

nënshkrimit elektronik. 

 

Pyetjes në kanë në stafin e tyre punonjës IT me kapacitetet e nevojshme teknike për përdorimin e 

sistemeve elektronike, i janë përgjigjur:   

 35 ose 85.4% e shoqërive janë përgjigjur Po. Kanë punonjës IT. 

 6 ose 14.6% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo.  Nuk kanë punonjës IT. 

 

Pyetjes në zotërojnë pajisje dhe programe kompjuterike të përditësuara, i janë përgjigjur: 

 39 ose 95.1% e shoqërive janë përgjigjur Po. Kanë pajisje dhe programe 

kompjuterike të përditësuara; 

 2 ose 4.9% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë pajisje dhe programe 

kompjuterike të përditësuara. 

 

Pyetjes në kanë akses të vazhdueshëm në internet, i janë përgjigjur; 

 41 ose 100% e shoqërive janë përgjigjur Po. Kanë akses të vazhdueshëm në internet. 

 

Pyetjes në kanë kryer ndonjeherë transferta bankare apo pagesa nga llogaria e tyre në formë 

elektronike, i janë përgjigjur: 

 34 ose 82.9% e shoqërive janë përgjigjur Po. Kanë kryer transferta bankare apo 

pagesa nga llogaria e tyre në formë elektronike; 

 7 ose 17.1% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë kryer transferta bankare 

apo pagesa nga llogaria e tyre në formë elektronike. 

 

Pyetjes në do të aplikonin nëse procedura për aplikim dhe shqyrtim të lejes së ndërtimit do të 

kryhej përmes një procesi/sistemi elektronik, i janë përgjigjur: 

 39 ose 95.1% e shoqërive janë përgjigjur Po. Do të aplikonin nëse procedura për 

aplikim dhe shqyrtim të lejes së ndërtimit do të kryhej përmes një procesi/sistemi 

elektronik sepse: është një proces më i shpejtë, transparent, i sigurt, efikas, 

standart, i besueshëm, eleminon korrupsionin, eleminon burokracinë institucionale 

si dhe është proces bashkëkohorë. 

 2 ose 4.9% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Nuk do të aplikonin nëse procedura 

për aplikim dhe shqyrtim të lejes së ndërtimit do të kryhej përmes një 

procesi/sistemi elektronik sepse: nuk është eficent. 
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Pyetjes mendoni se një sistem elektronik i lejeve të ndërtimit do të përmirësonte procedurat e 

dhënies së lejeve të ndërtimit, i janë përgjigjur : 

 33 ose 80.5% e shoqërive janë përgjigjur Po. Mendojnë se një sistem elektronik i 

lejeve të ndërtimit do të përmirësonte procedurat e dhënies së lejeve së ndërtimit 

sepse: eleminon korrupsionin, eleminon burokracinë institucionale, është një proces 

i shpejtë, transparent, informacion të detajuar si dhe zbatohen afatet ligjore. 

 8 ose 19.5% e shoqërive i janë përgjigjur me Jo. Mendojnë se një sistem elektronik i 

lejeve të ndërtimit nuk do të përmirësonte procedurat e dhënies së lejeve së 

ndërtimit sepse: shqyrtimi i dokumentave nuk mund të bëhët nëpërmjet proceseve 

elektronike, nuk është eficent si dhe është e njëjta procedurë. 

 

4.5 REZULTATET E ANKETIMIT TË INDIVIDËVE 

 

Pyetësori është shpërndarë në 50 individë, kthyen përgjigje 15 individë. Në vijim paraqitet 

analiza e përgjigjeve të dhëna sipas grupeve të pyetjeve. 

 

4.5.1 REZULTATET E GRUPIT TË PARË TË PYETJEVE: INFORMACION I 

PËRGJITHSHËM 

 

Grupi i parë i pyetjeve, i përbërë nga 4 të tilla, synonte të evidentonte informacione të 

përgjithshme mbi personin fizik. Konkretisht, nga përpunimi i të dhënave të kësaj pjese të 

Pyetësorit, rezulton se nga 15 individë të anketuar: 

 

 5 ose 33.3% janë persona fizik të regjistruar; 

 10 ose 66.6% persona nuk kanë statusin e personit fizik të regjistruar;  

 

Sa i takon vendndodhjes: 

 8 ose 53.3% e ushtrojnë veprimtarinë në njesine administrative të Tiranës; 

 1 ose 6.6%  e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Mirditës; 

 1 ose 6.6% e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Lezhës; 

 1 ose 6.6% e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Valiasit; 

 1 ose 6.6% e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Durrësit; 

 1 ose 6.6%  e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Lushnjes; 

 1 ose 6.6% e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Gjirokastrës; 
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 1 ose 6.6% e ushtrojnë veprimtarinë në njësinë administrative të Sarandës;  

 

Sa i takon fushës së veprimtarisë: 

 6 ose 40% kanë ndërtuar Shtëpi/Vila; 

 5 ose 33.4 kanë ndërtuar Shtesa të apartamenteve ekzistuese. 

 3 ose 20% kanë ndërtuar  Pallate Banimi dhe Shërbimi; 

 1 ose 6.6%  ka ndërtuar Restorant; 

 

4.5.2 REZULTATET E GRUPIT TË DYTË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

INFORMIMIN E TË INTERVISTUARIT MBI PROCEDURAT PËR LEJE 

NDËRTIMI 

 

Grupi i dytë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin II – Informacion mbi informimin e të 

intervistuarve mbi procedurat për leje ndërtimi të Pyetësorit, përmes 6 pyetjeve, synonte të 

evidentonte nëse të anketuarit kanë informacion mbi procedurat për leje ndërtimi, institucionet 

kompetente, legjislacionin dhe për reforma të ndërmara nga qeveria shqiptare. 

 

Nga 15 individë të anketuar për informimin e tyre mbi procedurat për aplikim për leje 

ndërtimi: 

 

 15 ose 100% janë të informuar mbi procedurat e nevojshme për aplikimin për leje 

ndërtimi. 

 

Nga 15 individë të anketuar për informimin e tyre mbi institucionet kompetente  për pajisjen me 

leje ndërtimi :  

 15 ose 100% janë të informuar se cilat jane institucionet kompetente për pajisjen me leje 

ndërtimi. 

 

Pyetjes në mendojnë se legjislacioni për lejet e ndërtimit është i qartë,  i janë përgjigjur: 

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Po. Mendojnë se legjislacioni për lejet e 

ndërtimit është i qartë; 

 1 ose 6.6%  individë janë përgjigjur me Jo. Mendojne se legjislacioni për lejet e 

ndërtimit nuk është i qartë. 
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Të intervistuarit që iu përgjigjën me ‘Jo’ pyetjes në mendonin se legjislacioni për lejet e 

ndërtimit është i qartë, shpjegojnë se:  

 Nuk jepet leje ndërtimi në përputhje me ligjin. 

 

Pyetjes në janë në dijeni të ndonjë reforme të ndërmarrë nga qeveria shqiptare, 2 vitet e fundit, 

në lidhje me lejet e ndërtimit, i janë përgjigjur: 

 8 ose 53.3%  individë janë përgjigjur me Po. Janë në dijeni të reformave të ndërmarra 

nga qeveria 2 vitet e fundit. 

 7 ose 46.6%  individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë në dijeni të ndonjë reforme të 

ndërrmarë nga qeveria shqiptare 2 vitet e fundit. 

 

Pyetjes në janë në dijeni të ndonjë reforme që do të sjellë ndryshime në lidhje me lejet e 

ndërtimit në vitin 2016, i janë përgjigjur: 

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë në dijeni te ndonjë reforme që 

do të sjellë ndryshime në lidhje me lejet e ndërtimit në vitin 2016; 

 1 ose 6.6%  individë janë përgjigjur me Po. Janë në dijeni të një reforme që do të 

sjellë ndryshime në lidhje me lejet e ndërtimit në vitin 2016. 

 

4.5.3 REZULTATET E GRUPIT TË TRETË TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

PËRVOJËN E TË INTERVISTUARIT ME PROCEDURA TË LEJES SË 

NDËRTIMIT 

Grupi i tretë i pyetjeve që korrespondon me Seksionin III – Informacion mbi përvojën ë të 

intervistuarve me procedura të lejes së ndërtimit të Pyetësorit, përmes 8 pyetjeve, synonte të 

evidentonte nëse kanë aplikuar për leje ndërtimi 5 vitet e fundit, për sa leje kanë aplikuar, për 

93%

7%

Po

Jo

Mendoni se legjislacioni për lejet e ndërtimit është i 

qartë?
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miratimin e lejeve të ndërtimit, a po kryejnë aktualisht punime, cfarë lloj ndërtimi po kryejnë, 

në cilën zonë si dhe sa është kostoja totale e projektit të ndërtimit. Grupi i tretë i pyetjeve është 

ndarë në dy pjesë A dhe B.  A për të intervistuarit që u përgjigjën me Po pyetjeve III.1 , III.3 

,III.5 dhe B për të intervistuarit që iu përgjigjën me Jo pyetjes III.1 dhe III.3. 

 

Pyetjes keni aplikuar për leje ndërtimi gjatë 5 viteve të fundit, i janë përgjigjur: 

 15 ose 100 % individë janë përgjigjur me Po. Kanë aplikuar për leje ndërtimi gjatë 

5 viteve të fundit; 

 

Pyetjes për sa leje ndërtimi keni aplikuar, i janë përgjigjur:  

 14 ose 93.4% kanë aplikuar për 1 leje ndërtimi; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar për 2 leje ndërtimi; 

 

 

 
 

Pyetjes në iu është miratuar leje ndërtimi gjatë 5 viteve të fundit, i janë përgjigjur: 

 

 12 ose 80% individë janë përgjigjur me Po. Janë miratuar leje ndërtimi gjatë 5 

viteve të fundit; 

 3 ose 20% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë miratuar leje ndërtimi gjatë 5 

viteve të fundit. 

 

Pyetjes në janë aktualisht duke kryer punime ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 1 ose 6.6% individë janë përgjigjur me Po . Janë duke kryer punime ndërtimi; 

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë duke kryer punime ndërtimi. 

93%
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2 leje ndërtimi

Për sa leje ndërtimi keni aplikuar?
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Pyetjes pranë cilit institucion kanë aplikuar, i janë përgjigjur: 

 6 ose 40% kanë aplikuar në Bashkinë Tiranë; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Mirditë; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Lezhë; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Kamëz; 

 2 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Kavajë; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Durrës; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Komunën Vaqarr; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Gjirokastër; 

 1 ose 6.6% ka aplikuar në Bashkinë Sarandë; 

 

Pyetjes në janë informuar gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesës për leje ndërtimi lidhur me 

ecurinë e proçesit, i janë përgjigjur: 

 11 ose 73.3% individë janë përgjigjur me Po. Janë informuar gjatë procesit të 

shqyrtimit të kërkesës për leje ndërtimi; 

 4 ose 26.6% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë informuar gjatë procesit të 

shqyrtimit të kërkesës për leje ndërtimi. 

 

Pyetjes në kanë hasur probleme ose pengesa gjatë procesit të aplikimit për leje ndërtimi dhe 

procedurës së shqyrtimit të saj, i janë përgjigjur: 

 1 ose 6.6% individë janë përgjigjur me Po. Kanë hasur pengesë gjatë procesit të 

aplikimit për leje; 

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë hasur pengesa gjatë procesit 

të aplikimit për leje. 

 

 

 

7%

93%
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Keni hasur pengesa gjatë procesit të aplikimit për leje ndërtimi ?
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Kërkesës për të specifikuar llojin e problemit të hasur, i janë përgjigjur: 

 Problemi i hasur ka të bëjë me pronarin e truallit. 

 

Pyetjes në kanë hasur probleme për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim për 

leje ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 2 ose 13.3% kanë hasur probleme për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për 

leje ndërtimi; 

 13 ose 86.6% nuk kanë hasur probleme për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm 

për aplikim për leje ndërtimi. 

 

Pyetjes për të sqaruar llojin e dokumentacionit për të cilin kanë hasur vështirësi të plotësimit, 

institucionin prej të cilit duhej ta siguronit/nuk keni mundur ta siguroni dhe llojin e problemit të 

hasur, i janë përgjigjur: 

 1 ose 6.6% ka hasur problem me mosrespektimin e afateve të përcaktuara nga 

institucionet për të marrë dokumenta të ndryshme; 

 1 ose 6.6% ka hasur problem me deklaratat e kufijve sepse legjislacioni në këtë pikë 

nuk është i qartë. 

 

Pyetjes në janë informuar të paraqiten në zyrat e institucionit që shqyrtonte kërkesën tuaj për leje 

ndërtimi gjatë procesit të shqyrtimit  të kësaj kërkese, i janë përgjigjur: 

 5 ose 33.3% individë janë përgjigjur me Po. Janë ftuar të paraqiten në zyrat e 

institucioneve që shqyrtonin kërkesën e tyre për leje ndërtimi; 

 10 ose 66.6% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë ftuar të paraqiten në zyrat e 

institucioneve që shqyrtonin kërkesën e tyre për leje n dërtimi. 

 

Pyetjes mbi arsyen, i janë përgjigjur: 

 5 ose 33.3% janë ftuar në zyrat e institucionit që shqyrtonte kërkesën për leje ndërtimi 

për vërifikim dokumentacioni. 

 

Pyetjes në iu është kërkuar ndonjëherë të paraqesin dokumenta që nuk kërkohen nga legjislacioni 

për lejet e ndërtimit, i janë përgjigjur: 

 1 ose 6.6% individë janë përgjigjur me Po. I është kërkuar të paraqesë dokumenta që 

nuk kërkohen nga legjislacioni  

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk i është kërkuar të paraqesë 

dokumenta që nuk kërkohen nga legjislacioni. 
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Pyetjes cfarë dokumenti që konsideronin se nuk kërkohet nga legjislacioni për lejet e ndërtimit iu 

ishte kërkuar, i janë përgjigjur: 

 Fatura të projektit. 

 

Pyetjes mbi cilin konsideronin problemin/pengesën më të madhe në procesin e marrjes së një 

lejeje ndërtimi, i janë përgjigjur: 

 5 ose 33.3% mendojnë se problemi më i madh është mosrespektimi i afateve ligjore të 

parapërcaktuara; 

 3 ose 20% mendojnë se problemi më i madh është prania e burokracisë institucionale;  

 3 ose 20% mendojnë se nuk ka asnjë problem; 

 2 ose 13.3% mendojnë se problemi më i madh është moszbatimi i ligjit me korrektësi 

dhe legjislacioni i paplotë; 

 1 ose 6.6% mendon se problemi më i madh është pagesa e lartë; 

 1 ose 6.6% mendon që problemi më i madh është prania e korrupsionit. 

 

Pyetjes mbi numrin e ditëve që u deshën nga momenti i paraqitjes së kërkesës për leje ndërtimi e 

deri në marrjen e përgjigjes përfundimtare mbi kërkesën tuaj i janë përgjigjur: 

 5 ose 33.3% iu deshën 90 ditë; 

 3 ose 20% iu deshën 31 ditë; 

 2 ose 13.3%  iu deshën 30 ditë; 

 2 ose 13.3% iu deshën 35 ditë; 

 2 ose 13.3% iu deshën 40 ditë; 

 1 ose 6.6% iu deshën 100 ditë. 

 

Pyetjes në kanë hasur probleme/pengesa gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit, i janë 

përgjigjur: 

 2 ose 13.3% individë janë përgjigjur me Po. Kanë hasur probleme gjatë zbatimit të 

ndërtimit; 

 13 ose 86.6% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë hasur probleme gjatë zbatimit 

të ndërtimit. 

 

Kërkesës për të sqaruar pengesat/problemet që keni hasur, i janë përgjigjur: 

 2 ose 13.3% që kanë hasur pengesa kanë sqaruar që problemi ka qenë mbivendosja e 

kompetencave. 
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Pyetjes nëse mendojnë se vendimi i refuzimit të një lejeje ka qenë i arsyeshëm, i drejtë dhe i 

mirëjustifikuar, i janë përgjigjur: 

 2 ose 13.3% individë janë përgjigjur me Po. Refuzimi ka qenë i arsyeshëm; 

 1 ose 6.4 % individë janë përgjigjur me Jo. Refuzimi nuk ka qenë i arsyeshëm; 

 12 ose 80 % nuk iu është refuzuar asnjë leje ndërtimi. 

 

Kërkesës për të specifikuar pse mendojnë se vendimi ka qenë i paarsyeshëm, i janë përgjigjur: 

 dokumentacioni në dosje ka qenë i plotë dhe refuzimi nuk ka qenë i arsyeshëm; 

 ligji për zonat se ku mund të ndërtohet dhe ku jo nuk është i qartë për këtë arsye 

refuzimi nuk ka qenë i arsyeshëm. 

 

Pyetjes në kanë paraqitur kërkesë për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit, i janë përgjigjur: 

 15 ose 100% nuk kanë paraqitur kërkesë për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit. 

 

Pyetjes si iu duket procesi i marrjes së një lejeje ndërtimi krahasuar me 5 vite më parë, i janë 

përgjigjur: 

 8 ose 53.3% individë janë përgjigjur me I Përmirësuar. Sqarojnë se procesi për 

marrjen e një lejeje ndërtimi është përmirësuar sepse zbatimi i legjislacionit është 

më korrekt, po eleminohet burokracia institucionale dhe punonjësit në institucionet 

përkatëse janë më të kualifikuar; 

 7 ose 46.6% individë janë përgjigjur me I Përkeqësuar. Sqarojnë se procesi për 

marrjen e një lejeje ndërtimi është përkeqësuar si pasojë e pranisë së korrupsionit 

dhe mbivendosjes së kompetencave. 

 

4.5.4 REZULTATET E GRUPIT TË KATËRT TË PYETJEVE: INFORMACION MBI 

KAPACITETET DHE MENDIMIN E TË INTERVISTUARVE PËR SISTEMIN 

ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

Grupi i katërt i pyetjeve që korrespondon me Seksionin IV – Informacion mbi përvojën ë të 

intervistuarve me procedura të lejes së ndërtimit  të pyetësorit përmbante 14 pyetje që synonin 

të evidentonin nëse të anketuarit janë në dijeni për legjislacionin dhe praktikën e përdorimit të 

nënshkrimit elektronik, nëse janë të pajisur me certifikatë për nënshkrimin elektronik,nëse kanë 

kapacitetet e nevojshme teknike për përdorimin e sistemit elektronik, nëse do të aplikonin nëse 

procedurat për leje ndërtimi do të bëheshin në mënyrë elektronike dhe mendimi i tyre mbi 

sistemin elektronik.  



 

104 
 

Pyetjes në janë në dijeni të legjislacionit dhe praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektronik, i 

janë përgjigjur :  

 7 ose 46.6% individë janë përgjigjur me Po. Janë në dijeni të legjislacionit dhe 

praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektronik; 

 8 ose 53.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë në dijeni të legjislacionit dhe 

praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektronik. 

 

 

Pyetjes në janë të pajisur me certifikatë për nënshkrimin elektronik, i janë përgjigjur: 

 1 ose 6.6% individë janë përgjigjur me Po. Është i pajisur me certifikatë për 

nënshkrimin elektronik; 

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk janë të pajisur me certifikatë për 

nënshkrimin elektronik. 

 

Pyetjes në kanë kapacitetet e nevojshme teknike për përdorimin me lehtësi të sistemeve 

elektronike, i janë përgjigjur :  

 14 ose 93.3% individë janë përgjigjur me Po. Kanë kapacitetet e nevojshme për 

përdorimin e sistemeve elektronike; 

 1 ose 6.6% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk ka kapacitetet e nevojshme për 

përdorimin e sistemeve elektronike. 

 

Pyetjes në kanë akses të vazhdueshëm në një kompjuter dhe internet, i janë përgjigjur:  

 15 ose 100% individë janë përgjigjur me Po. Kanë akses të vazhdueshëm në një 

kompjuter dhe internet. 

 

47%
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Pyetjes nëse kanë kryer ndonjeherë transferta bankare apo pagesa nga llogaria juaj në formë 

elektronike, i janë përgjigjur: 

 10 ose 66.6% individë janë përgjigjur me Po. Kanë kryer transferta bankare në 

formë elektronike; 

 5 ose 33.3% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk kanë kryer transferta bankare në 

formë elektronike. 

 

Pyetjes në do të aplikonit nëse procedura për aplikim dhe shqyrtim të lejes së ndërtimit do të 

kryhej përmes një procesi/sistemi elektronik, i janë përgjigjur: 

 9 ose 60% individë janë përgjigjur me Po do të aplikonin. Sqarojnë se arsyeja pse do 

të aplikonin është sepse është një procedurë më e lehtë, më transparente e cila 

redukton kohën e humbur në instirucionet përkatëse dhe është një teknologji 

bashkëkohore; 

 6 ose 40% individë janë përgjigjur me Jo. Nuk do të aplikonin. 

 

 

 

Pyetjes në mendojnë se një sistem elektronik i lejeve të ndërtimit do të përmirësonte procedurat e 

dhënies së lejeve të ndërtimit, i janë përgjigjur: 

  15 ose 100% individë janë përgjigjur me Po. Sqarojnë që një sistem elektronik do 

përmirësonte procedurat për arsye se: është një procedurë më eficente, lehtëson 

përgatitjen e dokumentacionit, është procedurë transparente dhe shumë funksionale 

që eleminon burokracinë institucionale. 
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4.6 PËRFUNDIME 

 

Procesi i anketimit nxorri në pah të dhëna të ndryshme nga grupet e anketuara si për informimin 

mbi procedurat e lejeve, ashtu edhe për mendimin dhe kapacitetet për të vënë në përdorim një 

sistem elektronik të lejeve të ndërtimit. Ndërsa vërehet një gatishmëri dhe optimizëm më i lartë 

në radhët e përfaqësuesve të Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Territorit, vihet re një 

skepticizëm më i madh nga bashkitë. Po ashtu, ndërsa kapacitetet në pajisje, program, financiare 

dhe njerëzore janë më të larta kur bëhet fjale për Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Territorit, 

bashkitë evidentojnë mangësi të shumta që mund të rezultojnë problematike në përdorimin e 

sistemit.  

Në përgjithësi, ka një theks të lartë tek nevoja për informim të publikut dhe të punonjësve të 

institucioneve përgjegjëse në lidhje me sistemin që do të vendoset, si dhe tek nevoja për ngritjen 

e kapaciteteve të përdoruesve të tij. Informacioni në lidhje me sistemin që do të ndërtohet është 

më i ulët në radhët e investitorëve, të cilët, pavarësisht, skepticizmit apo problematikave aktuale, 

në shumicë shprehen se do të aplikonin nëse do të ndërtohej një sistem i tillë. Në përgjithësi, si 

institucionet ashtu edhe investitorët, shohin si anën kryesore pozitive të ngritjes së një sistemi të 

tillë shkurtimin e kohëzgjatjes të proçesit të shqyrtimit të lejeve të ndërtimit dhe rritjen e 

transparencës në procedurat për leje. Në vijim, paraqitet një panoramë e përgjithshme të 

problematikave të evidentuara nga procesi i anketimit. 

4.6.1 Problematikat aktuale në procesin e lejeve 

Sa ia takon problematikave aktuale, nga përgjigjet e Sekretariatit Teknik të KKT-së vihet re se 

kohëzgjatja mesatare (në ditë) të procedurës së miratimit të një lejeje ndërtimi, nga momenti i 

paraqitjes së kërkesës për leje deri në vendimin e miratimit është 60 ditë (ose më pak) , pra, në 

përputhje me afatin e parashikuar nga ligji. Po brenda afatit ligjor rezulton të jetë procedura edhe 

nga pikëpamja e bashkive të anketuara. Ndërkohë 24.4% e shoqërive të anketuara shprehen se 

kjo procedurë iu ka zgjatur 61 ditë, ndërsa përgjigjet e pjesës tjetër të të anketuarve variojnë 

midis 70-750 ditë, duke evidentuar disa kohëzgjatje më të larta se afati ligjor. Ndërsa 33,3% e 

individëve shprehen se kjo procedurë zgjat 90 ditë. Pra, nga këndvështrimi i përfituesve duket 

se kohëzgjatja e procedurave të lejeve përbën një aspekt problematik të procesit të marrjes 

së një lejeje ndërtimi. 

Sekretariati i KKT-së pranon, në përgjithësi (86%) përballjen me problematika/pengesa që 

shkaktojnë vonesa në procedurë, duke evidentuar si problematika mungesën e 

dokumenteve ligjore, nevojat për plotësim dokumentacioni, probleme të bashkërendimit 

ndërinstitucional dhe të natyrës burokratike. 29% e atyre që shprehen se kanë hasur vështirësi 

në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera të përfshira në procedurë, evidentojnë 

probleme të tilla si vonesat në kthimin e përgjigjeve, mungesën e komunikimit, përgjigjet jo 

të sakta nga institucionet apo mungesën e informimit me bazën ligjore nga aplikuesit për 



 

107 
 

leje ndërtimi. Shumica e tyre (71%) janë në dijëni të problematikave/vështirësive që mund të 

kenë hasur anëtarët e KKT-së dhe evidentojnë si të tilla mosparaqitjen në kohë të 

dokumentacionit që paraprin miratimin në KKT për arsye të dorëzimit jo në kohë të 

aplikimit si dhe prezantimin e dobët dhe joinformues përpara antarëve të KKT. Problematike 

rezulton të jetë situata edhe për bashkitë, 53% e të cilave pranojnë se hasin vështirësi/pengesa 

që shkaktojnë vonesa në procedurë duke evidentuar si më kryesoret mungesën/mosplotësimin 

e saktë të dokumentacionit, por edhe shkaqe të tjera si kushtet e punës dhe pajisjet 

(kompjuterike) apo kualifikimin e puonjësve. 35% e bashkive të anketuara që pranojnë të kenë 

patur probleme në bashkërendimin institucional, evdientojnë problematika të tilla si vonesat e në 

marrjen e konfirmimeve nga institucionet dhe mosmarrjen e vendimeve/realizimin e 

komunikimeve në kohë, mosngritjen e sistemit të shërbimit me një ndalesë, probleme të 

komunikimit me institucionet, etj. 

Ndërkohë, vetëm 17.1% e shoqërive duket se kanë hasur pengesa gjatë procesit të aplikimit dhe 

procedurës së shqyrtimit të kërkesës për leje. Ato evidentojnë si problematike ndryshimet e 

shpeshta ligjore. Vetëm 14.6% që pranojnë të kenë patur probleme me plotësimin e 

dokumentacionit, evidentojnë si më problematik për t’u plotësuar, dokumentacionin nga 

hipoteka. 92.7% e tyre shprehen se nuk iu janë kërkuar dokumenta që nuk kërkohen nga ligji. 

75.6% e shoqërive mendojnë se problemet me të mëdha në procesin e marrjes së një lejeje 

ndërtimi janë: prania e korrupsionit në procesin e marrjes së një leje ndërtimi, prania e 

burokracisë institucionale, mosrespektimi i afateve ligjore të paracaktuara, neglizhenca 

nga punonjësit përkatës, ndryshimet e shpeshta në legjislacion si dhe kuadri ligjor i cili 

është i jo i plotë. Ndërsa 46,3% e shoqërive e konsiderojnë procesin e marrjes së lejeve të 

ndërtimit, krahasuar me 5 vite më parë si “Të përmirësuar”, 39% e tyre mendojnë se ky proces 

është “I përkeqësuar” dhe këtë e argumentojnë me praninë e korrupsionit dhe burokracive.  

Ndërsa për individët problematikat e hasura, kanë të bëjnë me mosrespektimin e afateve të 

përcaktuara nga institucionet për të marë dokumenta të ndryshme, si dhe me deklaratat e 

kuvijve të pronësisë. 33.3% e tyre mendojnë se problemi më i madh në procedurën e lejeve është 

mosrespektimi i afateve ligjore të përcaktuara dhe 20% ekzistenca e burokracive. Ndërsa 

53,3% e individëve e konsiderojnë si të “Përmirësuar” procesin e lejeve krahasuar me 5 vite më 

parë, sërish janë 46.6% e tyre që e konsiderojnë “Të përkeqësuar”, duke evidentuar si shkaqe 

korrupsionin dhe mbivendosjen e komeptencave. 

4.6.2 Informimi i subjekteve mbi procedurat për leje dhe sistemin, si dhe mendimi mbi të 

Ndërkohë që Sekretariati i KKT është i informuar për iniciativën mbi sistemin, 100% e tyre e 

konsiderojnë këtë nismë si të nevojshme. Po në masën 100% ata mendojnë se pas vënies në 

funksionim të sistemit procedura do të jetë e përmirësuar. 28.5 % e tyre evidentojnë shkurtimin 

e kohëzgjatjes së proçesit të dhënies së lejes së ndërtimit si avantazh kryesor të sistemit 

ndërsa rritja e transparencës dhe reduktimi/evitimi i dokumentacionit shkresor vijojnë të më tej 

në renditje. 
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98% e bashkive kanë dijeni mbi nismën për të ndërtuar një sistem elektronik të lejeve të 

ndërtimit. Shumica – 81% e tyre- e konsiderojnë nismën si të nevojshme dhe vetem 19% e 

cilësojnë atë si të parakohshme. Shumica e bashkive – 62.8% e tyre - mendojnë se pas vënies në 

funksionim të sistemit procedurat e lejeve do të jenë të përmirësuara, por ende 25.6% e tyre 

e shohin këtë procedurë si të komplikuar. Bashkitë që e shohin këtë procedurë si të 

komplikuar evidentojnë si shkaqe, në shumicë, komplikimet e mundshme për qytetarët të 

cilët, në shumicë, nuk kanë kapacitetet për të asimiluar procedurën që propozohet apo 

kanë vështirësi në përdorimin e pajisjeve kompjuterike/teknologjisë së informacionit. 

Gjithashtu, krahas nevojës për informim të qytetarëve dhe stafeve të institucioneve, evidentohet 

edhe nevoja për rritjen e kapaciteteve të stafeve të bashkive. Shumica e bashkive të 

anketuara – 58% - evidentojnë si avantazh kryesor të sistemit rritjen e transparencës. 

Sa i takon shoqërive, 87.8%  janë të informuar mbi procedurat e nevojshme për aplikim për leje 

ndërtimi dhe 97.6% dinë cilat janë institucionet kompetente për pajisjen me leje ndërtimi. 82.9% 

e shoqërive mendojnë se legjislacioni që rregullon lejet e ndërtimit është i qartë. Sa i takon 

reformave në këtë fushë, 73.2% e shoqërive janë në dijeni të reformave të ndërmarra 2 vitet e 

fundit nga qeveria shqiptare, por 87.8% e shoqërive nuk janë në dijeni të reformave që do të 

sjellin ndryshime në lidhje me lejet e ndërtimit në vitin 2016. 95.1% e shoqërive do të 

aplikonin nëse procedura për aplikim dhe shqyrtim të lejes së ndërtimit do të kryhej përmes një 

procesi/sistemi elektronik, sepse: është një proces më i shpejtë, transparent, i sigurt, efikas, 

standard, i besueshëm, eleminon korrupsionin, eleminon burokracinë institucionale si dhe është 

proces bashkëkohorë. 

Sa i takon individëve, 100% e tyre janë të informuar mbi procedurat e nevojshme dhe 

institucionet kompetente për aplikimin për leje ndërtimi. Ndërsa 53,3% e tyre janë në dijeni të 

reformave të marra nga qeveria në dy vitet e fundit, 46,6% e tyre nuk janë. Shumica – 93.3% e 

individëve nuk janë në dijeni të ndonjë reforme që do të sjellë ndryshime në lidhje me lejet 

e ndërtimit në vitin 2016. Ndërsa 60% e tyre do të aplikonin nëse procedura do kryhej përmes 

një sistemi elektronik, duke arguentuar se procedura do ishte më e lehtë e më transparente e do 

reduktonte kohën e humbur me institucionet përkatëse, 40% e tyre nuk do të aplikonin. 

4.6.3 Vështirësitë potenciale të sistemit, nevojat dhe kapacitetet 

Sipas Sekretariatit të KKT-së (100% e të anketurave) funksionimi i sistemit do të përballet me 

vështirësi. Sa i takon natyrës së vështirësive, 57% e tyre mendojnë se problematikat do jenë të 

natyrës teknike, ndërsa 43% të natyrës njerëzore. 

Edhe bashkitë, në shumicë (90%) mendojnë se funksionimi i sistemit elektronik do përballet 

me vështirësi. 70% e tyre mendojnë se problematikat do të jenë të natyrës teknike. 

Sa i takon kapaciteteve të nevojshme njerëzore, profesionale, financiare dhe teknike, Sekretariati 

i KKT-së në shumicë (71%) mendon se disponon kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe 

profesionale për të administruar sistemin. Pjesa e mbetur, që nuk mendojnë se këto kapacietet 
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zotërohen, evidentojnë nevojën për trajnimin e stafit në lidhje me përdorimin e sistemit. Shumica 

e Sekretariatit (71%) nuk shohin të nevojshëm shtimin e numrit organik me personel të ri me 

vënien në punë të sistemit dhe 71% e tyre nuk shohin të nevojshme që fillimi i përdorimit të 

sistemit të shoqërohet me rritje kapacitetesh të personelit aktual. Gjithashtu, sa i takon 

kapaciteteve teknike, të pajisjeve dhe programeve kompjuterike, duket se Sekretariati i KKT-së 

disponon pajisje moderne dhe teknologji të avancuar. Në cdo rast, 71% e tyre mendojnë se edhe 

po të kërkohen investime të reja për vënien në funksion të sistemit, institucioni disponon fonde të 

mjaftueshme. 

Ndërkaq, situata nuk është e njëjtë kur bëhet fjalë për bashkitë. Shumica – 65% - e tyre 

mendojnë se disponojnë kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe profesionale për të administruar 

sistemin. Por 35 %, që është një shifër e konsiderueshme, shprehen se nuk i disponojnë ato. 

Bashkitë që nuk mendojnë se disponojnë kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe profesionale për 

të administruar sistemin argumentojnë mungesën e stafit (numrit të personelit), trajnimit për 

përdorimin e sistemit, ngarkesën e të njëjtit personel me të gjitha cështjet e natyrës teknike, në 

disa bashki mungojnë specialistë të IT-së. 70% e bashkive mendojnë se përdorimi i sistemit 

do të bëjë të nevojshëm shtimin e numrit organik me personel të ri. 81% mendojnë se 

fillimi i përdorimit të sistemit do të ketë nevojë për rritje kapacitetesh të personelit aktual. 

Ndërkaq, në 79% të bashkive ende nuk janë ngritur sportelet e shërbimit me një ndalesë. 

Pajisjet dhe programet kompjuterike variojnë sipas bashkive, ku paraqiten edhe raste pajisjesh 

dhe programesh të vjetëra e me kapacitete jo të larta, si dhe 88% e bashkive nuk 

disponojnë USB token. 65% e bashkive shprehen se nëse sistemi do të kërkonte investime të 

reja, këto bashki nuk disponojnë fondet e nevojshme për kryerjen e tyre. 

Sa i takon kapaciteteve të shoqërive të ndërtimit, ndërsa 56.1% e tyre janë në dijeni të 

legjislacionit dhe praktikës së nënshkrimit elektronik, mbetet problematike që 44% e tyre nuk 

janë në dijeni të tyre. Në 61% të shoqërive nuk ka persona të pajisur me certifikatë të 

nënshkrimit elektronik. Në shumicë, ato zotërojnë pajisje dhe programe kompjuterike 

moderne, me kapacitet të lartë, si dhe kanë internet në vazhdimësi. 82.9% e tyre kanë kryer 

pagesa/veprime bankare në rrugë elektronike dhe nuk kanë hasur probleme. 

Në rastin e individëve situata është edhe më problematike. Vetëm 46.6% e tyre kanë dijeni mbi 

legjislacionin dhe praktikën e nënshkrimit elektronik, ndërsa 53.3% nuk i njohin ato. Në 

shumicë ato kanë kapacitetet për të përdorur teknologjinë e informacionit, e disponojnë atë dhe 

kanë akeses të vazhdueshëm në internet. Vetëm 66.6% e tyre kanë kryer veprime bankare 

elektronikisht. 

Nga sa më sipër rezulton se ndërsa Sistemi do sjellë risi dhe ndryshime pozitive në kuptim të 

rritjes së transparencës, përshpejtimit të procedurave, reduktimit të burokracive dhe një 

bashkërendimi më të mirë institucional, mangësitë e evidentuara mund të sjellin probleme në 

vënien në funksionim dhe përdorimin e vazhdueshëm të tij. Në mënyrë që ai të funksionojë del si 

domosdoshmëri pajisja e bashkive me pajisje dhe programe të përshtatshme për sistemin, shtimi i 
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numrit organik të tyre, trajnimi i stafeve të të gjitha institucioneve mbi përdorimin e sistemit, 

informimi i publikut në lidhje me sistemin dhe përdorimin e tij, si dhe mbi praktikat e 

nënshkrimit elektronik. 
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V. REKOMANDIMET POLITIKE PËR SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË 

NDËRTIMIT NË SHQIPËRI 

 

REKOMANDIMET POLITIKE DHE PLANI  I VEPRIMIT PËR NGRITJEN E 

SISTEMIT ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

REKOMANDIME LIGJORE 

Rekomandimi i Përgjithshëm I: Përshtatja e kuadrit ligjor aktual me qëllim mundësimin e 

ndërtimit dhe vënies në punë të Sistemit Elektronik të Lejeve të Ndërtimit 

LIGJI PËR PLANIFIKIMIN DHE ZHVILLIMIN E TERRITORIT 

 

Rekomandimi 

specifik  I.1  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Ndryshime e shtesa në 

ligjin 107/2014 “Për 

planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit”, 

i ndryshuar, me qëllim 

krijimin e hapësirës 

për ndërtimin dhe 

përdorimin e sistemit 

elektronik dhe 

harmonizimin me 

legjislacionin në fuqi 

Ndryshimet dhe shtesat në Ligj, sipas 

Kreut III, pika 3.4 të këtij dokumenti. 

 

Ndryshimet dhe shtesat në ligjin 107/2014 

me qëllim harmonizimin me Ligjin nr. 

44/2015 “Kodi i Procedurave 

Administrative i Republikës së 

Shqipërisë” sipas Kreut III, pika 3.2.1 të 

këtij dokumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

MZHU, Këshilli 

i Ministrave, 

Kuvendi 

Mars 

2016 
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RREGULLORJA E ZHVILLIMIT TË TERRITORIT 

 

 

Rekomandim 

Specifik I.2  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

Ndryshimet dhe 

shtesat në ligjin nr. 

107/2014 shoqërohet 

me ndryshime 

përkatëse edhe në 

VKM nr 48, datë 

13.05.2015 “Për 

miratimin e 

Rregullores se 

Zhvillimit të 

Territorit” 

Ndryshime dhe shtesa në nenet: 

Neni 15, pika 3;  

Neni 16; 

Neni 20; 

Neni 21, pika 3; 

Neni 22, pika 2, 3 dhe 4;   

24 pika, 7 dhe 8; 

Neni 25 pika 1 dhe 5; 

Neni 26;  

Neni 27, pika 5;  

Neni 41, pika 9; 

Neni 43, pika 3, shkronja ç) 

 

MZHU, Këshilli 

i Ministrave 

Mars 

2016 

 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SISTEMIT 

 

Rekomandimi 

specifik  I.3 

Masa/Veprime Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Miratimi i aktit të 

nevojshëm (VKM) me 

qëllim përcaktimin e 

rregullave të 

hollësishme lidhur me 

organizimin dhe 

funksionimin e 

sistemit.   

 

Hartimi dhe miratimi i Vendimit të 

Këshillit të Ministrave që parashikon 

rregulla për:  

 nivelet e 

organizimit/administrimit/mirëmb

ajtjes së sistemit; 

 përgjegjësitë, detyrat e të drejtat e 

autoriteteve të zhvillimit të 

territorit/administratorëve/instituci

MZHU, 

Këshilli i 

Ministrave 

 

Prill 

2016 
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oneve publike/përdoruesve lidhur 

me  sistemin; 

 krijimin, administrimin, ruajtjen dhe 

mirëmbajtjen e të dhënave;  

 sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave;  

 mbështetjen me burime financiare të 

autoriteteve të zhvillimit të 

territorit dhe institucioneve të tjera 

publike në lidhje me mirëmbajtjen 

dhe funksionimin e sistemit;   

 formatet elektronike të kërkesave 

për leje zhvillimi/ndërtimi dhe 

lejeve të zhvillimit/ndërtimit;  

 ndërlidhjen me baza të tjera të 

dhënash; 

 trajnimin e vazhdueshëm të 

personelit administrativ të caktuar 

si përdorues të sistemit;  

 informimin e publikut dhe ofrimin e 

asistencës së vazhdueshme për 

përdoruesit e sitemit; etj 

 

RREGULLORJA/MANUALI I PËRDORIMIT TË SISTEMIT  

Rekomandimi 

specifik  I.4 

Masa/Veprime Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Miratimi i aktit të 

nevojshëm (udhër i 

Ministrit të Zhvillimit 

Urban) për miratimin e 

Rregullores/manualit 

të Përdorimit të 

Sistemit Elektronik i 

Lejeve të Ndërtimit.   

Hartimi dhe miratimi i Udhërit të Ministrit 

të Zhvillimit Urban për miratimin e 

Rregullores/Manualit të Përdorimit të 

Sistemit Elektronik i Lejeve të Ndërtimit 

që përcakton rregulla të detajuara lidhur 

me aksesimin dhe përdorimin e sistemit 

nga të gjithë subjektet dhe ka për qëllim 

t’iu shërbejë përdoruesve të sistemit si 

manual i përdorimit të këtij sistemi.  

MZHU 
Mars 

2016 
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RREGULLORJA MODEL PËR AUTORITETET VENDORE  

Rekomandimi 

specifik  I.5 

Masa/Veprime Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Hartimi i modelit të 

Rregullores së 

Brendshme të 

përdorimit të Sistemit 

Elektronik të Lejeve të 

Ndërtimit të 

autoriteteve vendore të 

zhvillimit të territorit. 

Parashikimi në ligjin nr.107/2014 (me 

ndryshimet dhe shtesat) të detyrimit për 

autoritetet e zhvillimit të territorit për të 

miratuar Rregulloret e brendshme të 

përdorimit të sistemit si dhe të 

parashikohet edhe miratimi i Rregullores 

model me akt nënligjor. Hartimi i 

rregullores model ka  për qëllim të 

orientojë autoritetet vendore të zhvillimit 

të territorit lidhur me rregullat që duhet të 

parashikojnë për të siguruar 

mirëfunksionimin e sistemit në nivel 

vendor por edhe për të përcaktuar qartë 

përgjegjësitë/detyrat dhe të drejtat e 

cilitdo subjekt që ka akses në sistem, 

mënyrën e ndërveprimit të strukturave të 

bashkisë në kuadër të një procedurë për 

leje zhvillimi/ndërtimi nëpërmjet sistemit, 

rregulla të mirëmbajtjes së sistemit, 

rregulla për krijimin, administrimin, 

ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave, 

sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave, 

informimin dhe asistencën ndaj 

publikut/përdoruesve etj.  

 

MZHU,  

Këshilli i 

Ministrave 

Kuvendi 

Prill 

2016 

LIGJI PËR PROCESIN E LEJEVE TË ZHVILLIMIT/NDËRTIMIT NËPËRMJET 

SISTEMIT ELEKTRONIK  

Rekomandimi 

specifik  I.6  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 
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Hartimi i një projekt-

ligji që trajton në 

mënyrë të posacme 

procesin e lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit 

nëpërmjet Sistemit 

Elektronik të Lejeve të 

Ndërtimit.  

 

 

Hartimi i një projekt-ligji që përmban:  

 Institucionin administrues të bazës 

së të dhënave shtetërore;  

 Të dhënat parësore dhe dytësore;  

 Dhënësin/dhënësit e informacionit;  

 Ndërveprimin me bazat e tjera të të 

dhënave;  

 Nivelin e aksesimit për subjektet e 

interesuara.  

 Organizimin dhe funksionimin e 

sistemit (parimet; nivelet e 

organizimit/administrimit/mirëmb

ajtjes së sistemit; funksionet e 

sistemit elektronik të lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit; krijimin, 

administrimin, ruajtjen, 

mirëmbajtjen e sigurinë e të 

dhënave; informacioni që duhet të 

ofrojë sistemi etj) 

 Përgjegjësitë, detyrat e të drejtat e 

autoriteteve të zhvillimit të 

territorit/ institucioneve 

publike/përdoruesve lidhur me 

sistemin;  

 Procesin e lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit nëpërmjet 

sistemit (dokumentacioni 

elektronik, bashkërendimi 

ndërinstitucional nëpërmjet 

sistemit, afatet etj) 

 Dispozita tranzitore të nevojshme 

për një zbatim me faza të sistemit 

elektronik të lejeve të 

zhvillimit/ndërtimit.  

 Dispozita shfuqizuese me qëllim 

harmonizimin me legjislacionin 

sektorial. 

 

MZHU, Këshilli 

i Ministrave, 

Kuvendi 

Mars 

2016 
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PËRSHTATJA E LEGJISLACIONIT NDËRVEPRUES NË FUQI 

Rekomandimi 

specifik  I.7 

Masa/Veprime Autoriteti 

përgjegjës 

Koha 

Të garantohet 

përputhshmëria me 

legjislacionin në fuqi  

1. Ndryshim në ligjin nr. 9632/2006 “Për 

sistemin e taksave vendore” , në nenin 27 të 

tij, me qëllim harmonizimin e tij me 

parashikimin e bërë nga ligji nr. 107/2014 

sipas Kreut III, pika 3.2.2 të këtij 

dokumenti. 

 

2. Ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për 

investimet strategjike në Republikën e 

Shqipërisë” me qëllim harmonizimin e tij 

me parashikimin e bërë nga ligji nr. 

107/2014 sipas Kreut III, pika 3.2.13 të 

këtij dokumenti. 

 

3. Ndryshim në ligjin nr. 8450, datë 

24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin 

dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe 

nënprodukteve të tyre” me qëllim 

harmonizimin me  nenin 28 të ligjit nr. 

107/2014 sipas Kreut III, pika 3.2.16 të 

këtij dokumenti. 

 

4. Ndryshim në ligjin nr. 9946, datë 

30.06.2008 “Për sektorin e gazit natyror”, i 

ndryshuar me qëllim harmonizimin me  

nenin 28 të ligjit nr. 107/2014 sipas Kreut 

III, pika 3.2.16 të këtij dokumenti. 

Ministritë e 

linjës,  

Këshilli i 

Ministrave,  

Kuvendi 

Mars 

2016 
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REKOMANDIME PËR RRITJE KAPACITETESH  

 

Rekomandimi i Përgjithshëm II: Sigurimi i rritjes së kapaciteteve të punonjësve përgjegjës për 

përdorimin e Sistemit, në të gjitha institucionet 

 

 

TRAJNIMI FILLESTAR 

Rekomandimi 

specifik  II.1  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Trajnimi i stafeve 

përgjegjëse për 

përdorimin e sistemit 

në institucione  

1. Hartimi i moduleve të trajnimit 

fillestar; 

2. Identifikimi i trajnerëve; 

3. Identifikimi i punonjësve që do të 

përdorin sistemin në Sekretariatin 

e KKT-së, në cdo Bashki, si dhe 

në ministritë e linjës; 

4. Organizimi i trajnimeve për 

punonjësit përgjegjës (nga KKT, 

bashkitë, dhe ministritë e linjës)  

për përdorimin e Sistemit. 

 

MZHU, 

Agjencia 

Kombëtare e 

Planifikimit të 

Territorit, 

 Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

AKSHI 

Mars 

2016 

Rekomandimi 

specifik  II.2 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

përgjegjës Koha 

Trajnimi dhe krijimi i 

një grupi Trajnerësh të 

Trajnerëve që do të 

jenë përgjegjës për 

trajnimet në 

vazhdimësi 

1. Identifikimi i personave që do 

të trajnohen (brenda po jashte 

institucionit); 

2. Përgatitja e moduleve të 

trajnimit ToT; 

3. Organizimi i trajnimit; 

4. Pajisja me certifikatë. 

 

MZHU,  

Agjencia 

Kombëtare e 

Planifikimit të 

Territorit, 

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Prill 

2016 
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Territorit,  

AKSHI 

TRAJNIMI VAZHDUES 

Rekomandimi 

specifik  II.3  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Sigurimi i trajnimit në 

vazhdimësi të stafeve 

të institucioneve me 

qëllim shmangien e 

problematikave nga 

zëvendësimi i stafit 

dhe/ose 

përditësimet/ndryshim

et e sistemit 

1. Përcaktimi i periodicitetit të 

trajnimeve vazhduese; 

2. Identifikimi i stafeve të reja, kur ka 

të tilla, dhe organizimi  i 

trajnimeve të posacme për to; 

3. Përditësimi i moduleve të trajnimit; 

4. Zhvillimi i trajnimeve periodike 

MZHU,  

Agjencia 

Kombëtare e 

Planifikimit të 

Territorit, 

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

grupi ToT 

Në 

vijimës

i 
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REKOMANDIME PËR ADRESIMIN E NEVOJAVE PËR BURIME NJERËZORE 

Rekomandimi i Përgjithshëm III: Pajisja e strukturave të institucioneve me burimet e 

nevojshme njerëzore për administrimin, përdorimin dhe mirëmbajtjen e Sistemit 

NUMRI ORGANIK 

Rekomandimi 

specifik  III.1  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Të garantohet shtimi i 

numrit organik të 

bashkive me 

profesionistë të aftë të 

përdorin sistemin 

1. Identifikimi i nevojave ; 

2. Shtimi i numrit organik. 

Bashkitë/Këshill

i Bashkiak  2016 

Rekomandimi 

specifik  III.2 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

përgjegjës Koha 

Rishikimi dhe adresimi 

në vijimësi i nevojave 

për staf të bashkive, 

Sekretariatit të KKT-së 

dhe institucioneve të 

tjera të përfshira. 

1. Identifiimi i nevojave; 

2. Shtimi i numrit organik. 

MZHU, 

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit, 

Bashkitë/Këshill

i Bashkiak  

Ministritë 

Institucionet 

Në 

vijimës

i 
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publike të 

përfshira 

REKOMANDIME PËR ADRESIMIN E NEVOJAVE PËR PAJISJE DHE PROGRAME 

Rekomandim i Përgjithshëm IV: Pajisja e institucioneve përgjegjëse për përdorimin e sistemit 

me pajisje dhe programe kompjuterike në përputhje me kërkesat e sistemit 

PAJISJE HARDËARE 

Rekomandimi 

specifik  IV.1  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Bashkitë (dhe 

institucionet e tjera) të 

disponojnë pajisjet 

kompjuterike 

(hardëare) moderne, 

funksionale dhe 

kapacitetet e 

nevojshme për 

funksionimin e 

sistemit. 

1. Njohja e bashkive me llojin dhe 

kapacitetet e pajisjeve që duhet të 

përdoren për funksionimin e 

sistemit; 

2. Identifikimi i nevojave të secilës 

bashki; 

3. Blerja e pajisjeve të përshtatshme. 

Bashkitë,  

MZHU,  

AKSHI,  

donatorë  

 2016 e 

në 

vijimës

i 
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PROGRAME KOMPJUTERIKE (SOFTËARE) 

Rekomandimi 

specifik  IV.2  

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Bashkitë (dhe 

institucionet e tjera, 

sipas nevojës) të 

disponojnë programet 

kompjuterike 

(softëare) moderne, 

funksionale dhe 

kapacitetet e 

nevojshme për 

funksionimin e 

sistemit. 

1. Njohja e bashkive dhe institucioneve 

të tjera me llojin e programeve që 

duhet të përdoren për 

funksionimin e sistemit; 

2. Identifikimi i nevojave të secilës 

bashki dhe institucion; 

3. Blerja e programeve të 

përshtatshme/marrja e licencave 

përkatëse. 

4. Përditësimi në vijimësi i 

programeve. 

Bashkitë,  

MZHU,  

AKSHI  

2016 e 

në 

vijimës

i 

USB TOKEN 

Rekomandimi 

specifik  IV.3 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Bashkitë të disponojnë 

USB Token. 

1. Identifikimi i nevojave të secilës 

bashki; 

2. Procedurat e prokurimit publik. 

Bashkitë,  

MZHU 

 

 2016 e 

në 

vijimës

i 
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PAJISJA ME KREDENCIALE DHE CERTIFIKATË ELEKTRONIKE 

Rekomandimi 

specifik  IV.4 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Pajisja e përdoruesve 

të sistemit me 

kredencialet e 

nevojshme për 

përdorimin e Sistemit 

dhe, kur është nevoja, 

me certifikatë 

elektronike 

1. Evidentimi i listës së përdoruesve të 

sistemit; 

2. Pajisja e tyre me llogaritë përkatëse, 

kredencialet dhe kur është nevoja, 

certifikata elektronike. 

 

Bashkitë,  

MZHU,  

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

Ministritë, 

Institucionet 

publike të 

përfshira, 

AKSHI,  

Autoriteti i 

Certifikimit 

Elektronik 

 2016 e 

në 

vijimësi 
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REKOMANDIME PËR INFORMIMIN, PËRFSHIRJEN DHE ASISTENCËN PËR 

INVESTITORËT 

Rekomandim i Përgjithshëm V: Garantimi i një procesi sa më të gjerë informues për 

investitorët (individë dhe shoqëri) mbi Sistemin, sigurimi i asistencës së nevojshme për 

përdorimin e tij, si dhe përfshirja e tyre në procese konsultuese për përmirësimin e Sistemit 

INFORMIMI I INVESTITORËVE PËR SISTEMIN 

Rekomandimi 

specifik  V.1 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Informimi i 

investitorëve (shoqëri 

dhe individë) mbi 

ekzistencën dhe 

përdorimin e Sistemit 

elektronik të lejeve të  

1. Marrja e masave për informimin e 

publikut në lidhje me krijimin e 

sistemit; 

2. Zhvillimi i eventeve publike për 

këtë qëllim; 

3. Informimi përmes medias; 

4. Informimi përmes faqeve zyrtare në 

internet të institucioneve; 

5. Botimi i udhëzuesve dhe broshurave 

për përdorimin e sistemit; 

6. Realizimi i fushatave informuese 

për sistemin. 

7. Informimi në vijimësi për 

ndryshime potenciale në Sistem 

 

MZHU,  

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit, 

Bashkitë,  

donatorë 

 2016 e 

në 

vijimësi 

ASISTENCA PËR INVESTITORËT (SHOQËRI DHE INDIVIDË) PËR PËRDORIMIN E 

SISTEMIT 

Rekomandimi 

specifik  V.2 

Masa/Veprime Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 
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Të garantohet 

asistenca për 

investitorët në 

përdorimin e Sistemit, 

përmes pikave të 

shërbimit me një 

ndalëse dhe/ose 

personelit të dedikuar 

për këtë qëllim 

1. Ofrimi i asistencës për përdorimin e 

sistemit nga pikat e shërbimit me 

një ndalesë në institucione; 

2. Ngritja e pikave të shërbimit me një 

ndalesë në bashkitë ku ende nuk 

ka të tilla dhe ofrimi prej tyre I 

kësaj asistence; 

3. Deri ne ngritjen e pikave të 

shërbimit me një ndalesë, caktimi 

i personelit përgjegjës pranë 

institucionit për trajtimin e 

kërkesave për asistencë nga 

investitorët. 

 

MZHU,  

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit, 

Bashkitë,  

donatorë 

 2016 e 

në 

vijimësi 

INFORMIMI MBI LEGJISLACIONIN DHE PRAKTIKËN E DOKUMENTIT DHE 

NËNSHKRIMIT ELEKTRONIK 

Rekomandimi 

specifik  V.3 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Garantimi i informimit 

të publikut 

(investitorëve) mbi 

legjislacionin dhe 

praktikat e përdorimit 

të dokumentit dhe 

nënshkrimit elektronik 

dhe domosdoshmërinë 

e tyre në përdorimin e 

Sistemit 

1. Marrja e masave për informimin e 

publikut në lidhje me përdorimin e 

dokumentit dhe nënshkrimit 

elektronik; 

2. Informimi përmes medias; 

3. Informimi përmes faqeve zyrtare në 

interent të institucioneve; 

4. Botimi i udhëzuesve dhe broshurave 

për përdorimin e tyre; 

5. Realizimi i fushatave informuese. 

*Këto procese informuese mund të 

kryhen bashkarisht me proceset 

informuese mbi Sistemin të përshkruara 

MZHU, 

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

AKSHI,  

Autoriteti i 

Certifikimit 

Elektronik 

Bashkitë,  

 

 2016 e 

në 

vijimësi 
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në Rekomandimin V.1 

 

PËRFSHIRJA DHE KONSULTIMI I INVESTITORËVE NË VIJIMËSI 

Rekomandimi 

specifik  V.4 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Vlerësimi periodik i 

nevojave dhe 

perceptimit të 

investitorëve, marrja e 

feedback-ut prej tyre 

dhe përfshirja në 

procese konsultuese 

për përdorimin dhe 

përmirësimin e 

Sistemit 

1. Realizimi i tryezave 

gjithëpërfshirëse për marrjen e 

mendimit dhe feedback-ut nga 

investitorët; 

2. Anketimi periodik përmes 

pyetësorëve për vlerësimin e 

kënaqshmërisë me Sistemin 

dhe/ose vështirësive në përdorimin 

e tij; 

3. Përfshirja e tyre në grupe pune, 

tryezave, proceseve për rishikimin 

dhe përmirësimin e procesit. 

MZHU, 

 Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

bashkitë,  

donatorë 

 Në 

vijimësi 
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REKOMANDIME PËR NDËRGJEGJËSIMIN DHE BASHKËRENDIMIN 

INSTITUCIONAL 

Rekomandim i Përgjithshëm VI: Ndërgjegjësimi i institucioneve të tjera me përgjegjësi 

planifikimi dhe zhvillimi mbi rëndësinë e përdorimit të sistemit dhe forcimi i bashkëpunimit 

ndërinstitucional në funksion të eficëncës së Sistemit 

NDËRGJEGJËSIMI DHE BASHKËPUNIMI I INSTITUCIONEVE 

Rekomandimi 

specifik  VI.1 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Të informohen dhe 

ndërgjegjësohen 

institucionet me 

përgjegjësi planifikimi 

mbi rëndësinë e 

përdorimit të Sistemit 

në procesin e lejeve 

dhe të garantohet 

bashkëpunimi 

ndërinstitucional 

korrekt. 

1. Ndërgjegjësimi i institucioneve me 

përgjegjësi planifikimi mbi 

rëndësinë e sistemit; 

2. Ngritja e Grupit Ndërinstitucional të 

Punës më qëllim:  

 

i. sigurimin e bashkëpunimit në 

ngritjen, përdorimin dhe 

përmirësimin e sistemit; 

ii. sigurimin e gjithëpërfshirjes së tyre 

në procese reformuese të kuadrit 

ligjor dhe mbi sistemin; 

iii. bashkëpunimit për adresimin e 

nevojave dhe problematikave që 

lidhen me sistemin. 

MZHU,  

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

Bashkitë,  

ministritë e 

linjës 

 2016 e 

në 

vijimësi 
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REKOMANDIME PËR BASHKËPUNIMIN NDËRKOMBËTAR 

Rekomandim i Përgjithshëm VII: Bashkëpunimi me vendet e rajonit dhe të tjera për 

shkëmbimin e eksperiencave në lidhje me ngritjen, përdorimin dhe përmirësimin e Sistemeve të 

ngjashme  

BASHKËPUNIMI RAJONAL 

Rekomandimi 

specifik  VII.1 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Bashkëpunimi me 

vendet (Maqedonia, 

Serbia, etj.) dhe 

eskpertë të  rajonit me 

qëllim ngritjen, vënien 

në funksionim dhe 

përmirësimin në 

vijimiësi të Sistemit, 

mbështetur në praktika 

dhe modele të 

suksesshme rajonale 

1. Organizimi i aktiviteve të 

përbashkëta me vende/ekspertë të 

rajonit; 

2. Përfitimi nga ekspertiza rajonale; 

3. Pjesëmarrja në konferenca, 

seminare, ëorkshop-e, etj., brenda 

dhe jashtë vendit rreth kësaj teme; 

4. Lidhja e memorandumeve të 

bashkëpunimit me institucione 

analoge me qëllim shkëmbimin e 

përvojave në këtë fushë dhe 

asistencën në përmirësimin e 

Sistemit. 

 

MZHU,  

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit, 

 Bashkitë,  

donatorë 

 2016 e 

në 

vijimësi 

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR 

Rekomandimi 

specifik  VII.2 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 
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Bashkëpunimi me 

shtete të tjera, 

institucione analoge 

dhe organizata të huaja 

apo ndërkombëtare 

1. Organizimi i aktiviteve të 

përbashkëta me vende/ekspertë të 

shteteve të tjera, institucione 

analoge, organizata të huaja apo 

ndërkombëtare; 

2. Përfitimi nga ekspertiza e huaj dhe 

ndërkombëtare; 

3. Pjesëmarrja e stafeve të 

institucioneve në konferenca, 

seminare, ëorkshop-e, etj., jashtë 

vendit  me qëllim shkëmbimin e 

eksperiencave, përfitimin e 

njohurive, trajnimit; 

4. Lidhja e memorandumeve të 

bashkëpunimit me institucione 

analoge, organizata të huaja apo 

ndërkombëtare. 

5. Realizimi i projekteve të 

përbashkëta me organizata të 

huaja apo ndërkombëtare me 

qëllim përmirësimin e sistemit, 

zhvillimin e trajnimeve për 

përdorimin e tij, informimin dhe 

ndërgjegjësimin e publikut, si dhe 

matjen e perceptimit të 

investitorëve. 

 

MZHU,  

Agjencia e 

Zhvillimit të 

Territorit,  

Bashkitë,  

donatorë 

 2016 e 

në 

vijimësi 
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REKOMANDIME TË PËRGJITHSHME PËR PROCESIN E LEJEVE65 

Rekomandim i Përgjithshëm VIII: Lehtësimi dhe përshpejtimi i procesit të marrjes së lejeve të 

ndërtimit zhvillimit 

DOKUMENTACIONI 

Rekomandimi 

specifik  VIII.1 

Masa/Veprime 

 

Autoriteti 

Përgjegjës 

Koha 

 

 

Saktësimi dhe 

thjeshtimi i 

dokumentacionit të 

kërkuar për leje dhe 

lehtësimi i 

procedurave të 

sigurimit të 

dokmentacionit 

1. Ndërhyrja në Rregulloren e 

zhvillimit me qëllim thjeshtimin 

dhe saktësimin e dokumentacionit 

të nevojshëm për leje; 

2. Ndërhyrja në Ligjin e Planifikimit 

të Territorit për parashikimin e 

procedurave më eficente të 

procesit të aplikimit dhe 

bashkërendimit institucional për 

lejet; 

3. Diferencimi i dokumentacionit të 

kërkuar për ndërtime komplekse 

nga ndërtimet e thjeshta, duke 

parë mundësinë e eliminimit të 

dokumentave të panevojshme për 

të dytat; 

4. Parashikimi i sigurimit të 

dokumentacionit nga institutcionet 

e tjera, drejtpërdrejt nga autoritetet 

e zhvillimit, për ato dokumenta 

MZHU, KM, 

Kuvendi 

Mars 

2016 

                                                           
65 Këto rekomandime, të cilat do ta lehtësonin procesin e lejeve dhe përdorimin e sistemit, rrjedhin nga anketimi i 

aktorëve të ndryshëm dhe vlejnë edhe pavarësisht sistemit. 
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për të cilat hasen vështirësi nga 

aplikantët; 

5. Forcimi i bashkërendimit 

institucional për këtë rekomandim 

sipas Rekomandimit VI. 
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IV. ANEKSE 

ANKESI 1 – PYETËSOR PËR KKT 

Vlerësim i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për 

lejet e ndërtimit në Shqipëri 

 

                             Pyetësor N° 

 

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informacionit/opinionit të nënpunësve të Sekretariatit 

Teknik të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT) në lidhje me: i. problematikat e hasura gjatë 

trajtimit të kërkesave për leje, ii. ndërtimin e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit, dhe iii. 

kapacitetet e tyre në burime njerëzore, teknike dhe financiare. Ky informacion do të analizohet 

nga ekspertët e Qendrës ALTRI të cilët me mbështetjen e GIZ Albania po realizojnë një vlerësim 

të situatës aktuale me qëllim paraqitjen e rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për 

lejet e ndërtimit në Shqipëri.   

Informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij pyetësori do të trajtohet në mënyrë anonime dhe 

konfidenciale. 

 

I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM  

 

EMËR/MBIEMËR_____________________________________  

INSTITUCIONI_________________________________________ 

POZICIONI____________________________________________ 

 

POZICIONI I TË INTERVISTUARIT__________________                           
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II. INFORMACION MBI SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

 

1. Si e konsideroni ju iniciativën e marrë nga  Qeveria shqiptare për ngritjen e sistemit 

elektronik të lejeve të ndërtimit? 

  

 Të nevojshme 

 Të panevojshme 

 Të parakohëshme 

Tjetër____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Pas vënies në funksion të sistemit, si mendoni ju se do të jetë procedura e lejes së 

ndërtimit? 

 

 E përmirësuar 

 E njëjta  

 E komplikuar 

Tjetër____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Për të intervistuarin që iu përgjigj Pyetjes 3 me ‘E komplikuar’: Sqaroni arsyet: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.  Në mendimin tuaj, cilat janë avantazhet e sistemit? 

 Shkurton kohëzgjatjen e procesit të dhënies së lejes së ndërtimit; 

 Rrit transparencën e procesit; 

 Lufton fenomene korruptive; 

 Saktëson rolin e nënpunësve gjatë procesit; 

 Redukton/eviton përdorimin e dokumentacionit shkresor;  

 Mundëson ndërlidhjen me institucionet e tjera  përgjegjëse; 

 Resektimi i afateve ligjore; 



 

133 
 

 

III. INFORMACION MBI PROBLEMATIKAT AKTUALE 

 

 

7. Sa është numri i lejeve që ka lëshuar KKT juaj gjatë vitit 2015? 

 

             Leje zhvillimi_____________________ 

 

 Rrit performancën e nënpunësve përgjegjës për procesin; 

 Lehtëson punën e nënpunësve përgjegjës për procesin; 

 Tjeter_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ju lutem zgjidhni vetëm tre  opsione dhe caktoni shkallën e rëndësisë  së përgjigjes duke shënuar 1 për 

arsyen më të rëndësishme dhe 3 për atë më pak të rëndësishme. 

5. Mendoni se funksionimi i sistemit do të përballet me vështirësi? 

 

 PO  

 JO          

 

6. Të cilës natyrë mendoni se do të jenë problematikat e funksionimit të sistemit?  

 

 Ligjore 

 Njerëzore 

 Teknike 

 Financiare 

Tjetër_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Në rast të më shumë se një problematike, ju lutemi, shënoni vetëm atë më të rëndësishmen. 
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             Leje ndërtimi_____________________ 

 

8. Sa është kohëzgjatja mesatare (në ditë) e procedurës së miratimit të një lejeje ndërtimi, 

nga momenti i paraqitjes së kërkesës për leje deri në vendimin e miratimit? 

 

_____________ditë 

 

9. A përballeni me problematika/pengesa që shkaktojnë vonesa në procedure? 

 

 PO Shko tek P10 

 JO        Shko tek P11 

 

 

10. Me cfarë lloj problematike/pengese përballeni?  

 

 

 

 

11. Duke marrë në konsideratë që Sekretariati Teknik i KKT bashërendon proçesin e 

shqyrtimit teknik me institucionet e tjera publike kompetente, përfshirë autoritetin vendor 

përkatës, dhe verifikon përputhshmërinë ligjore dhe me dokumentet e planifikimit . A keni 

hasur ju vështirësi në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera të përfshira në 

procedurë? 

 

 PO Shko tek P12 

 JO       Shko tek P13 

 

 

12. Me çfarë lloj vështirësie jeni përballur? 

 

 

 

 

13. A jeni ju në dijeni të ndonjë problematike/vështirësie që mund të kenë hasur anëtarët e 

KKT-së? 

 

 PO       Shko tek P14 
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 JO       Shko tek P15 

 

14. Cila është ajo?  

 

 

 

 

 

 

IV. INFORMACION MBI KAPACITETET NË BURIME NJERËZORE   

 

 

15. Sa është numri i nënpunësve të parashikuar në strukturë për Sekretariatin Teknik të 

KKT-së? 

 

       _____________ 

 

16. Sa specialistë IT janë parashikuar në strukturën e institucionit? 

 

        _____________ 

 

17. A mendoni se dispononi kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe profesionale për të 

administruar sistemin? 

 

 PO Shko tek P19 

 JO         Shko tek P18 

 

18. Për të intervistuarin që iu përgjigj Pyetjes 17 me “JO”: Sqaroni arsyet: 
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19. Mendoni se nënpunësit do të ambientohen lehtë me sistemin? 

 

 PO   

 JO          

 

20. Mendoni se përdorimi i sistemit do bëjë të nevojshëm shtimin e numrit organik me 

personel të ri në institucionin tuaj? 

 

 PO   

 JO          

 

21. Mendoni se me fillimin e përdorimit të sistemit do të ketë nevojë për rritje kapacitetesh të 

personelit aktual të institucionit tuaj? 

 

 PO   

 JO          

 

 

 

22. Cilët nëpunës të institucionit tuaj mendoni ju se duhet të jenë personat përgjegjës për të 

patur akses në sistem? 

 

 Drejtori i Përgjithshëm 

 Nënpunësit e Sekretariatit Teknik 

 Drejtori/përgjegjësi IT-së  

 Drejtori/përgjegjësi juridik  

 Drejtori/përgjegjësi financës 

                         Tjetër________________________________ 

 

Ju lutem shënoni aq zgjedhje sa janë të mundshme.    
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V. INFORMACION MBI KAPACITETET TEKNIKE  DHE FINANCIARE 

 

23. Cili është lloji dhe viti i prodhimit të pajisjeve kompjuterike (hardëare) që disponon 

institucioni juaj dhe sa është memoria e tyre (RAM)?   

 

 

24. Cilët janë programet kompjuterike (softëare) të përdorura në institucionin tuaj? (Jepni 

detaje mbi përdrimin ose jo si dhe përditësimin e tyre me versione më të fundit për 

programe të tilla si programeve Ëindoës, Office, Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Adobe Reader) 

 

 

 

 

 

 

25. A dispononi USB token? 

 

 PO   

 JO      

 

 

26. Cilat janë kapacitetet e internetit të përdorur në institucionin tuaj? (Sqaro shpejtësinë e 

internetit në Mbit) 

 

 

 

27. Në rast se vënia në funksion e sistemit do të kërkonte investime të reja (në pajisje dhe 

programe kompjuterike), a dispononi fonde të mjaftueshme për të siguruar financimin e 

tyre? 

 

   PO   

   JO      
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28. Në mendimin tuaj, cilat janë masat që duhet të ndërmarrë Qeveria për të siguruar 

funksionimin e sistemit? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ANEKSI II – PYETËSOR PËR BASHKITË 

Vlerësim i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për 

lejet e ndërtimit në Shqipëri 

 

                             Pyetësor N° 

 

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informacionit/opinionit të Autoriteteve përgjegjëse për 

zhvillimin e territorit (Bashkive) në lidhje me: i. problematikat e hasura gjatë trajtimit të 

kërkesave për leje, ii. ndërtimin e sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit, dhe iii. kapacitetet e 

tyre në burime njerëzore, teknike dhe financiare. Ky informacion do të analizohet nga ekspertët e 

Qendrës ALTRI të cilët me mbështetjen e GIZ Albania po realizojnë një vlerësim të situatës 

aktuale me qëllim paraqitjen e rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e 

ndërtimit në Shqipëri.   

Informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij pyetësori do të trajtohet në mënyrë anonime dhe 

konfidenciale. 

  

II. INFORMACION I PËRGJITHSHËM  

 

BASHKIA E_____________________________________  

NUMRI I BANORËVE____________________________ 

NUMRI I PUNONJËSVE__________________________ 

 

POZICIONI I TË INTERVISTUARIT__________________                           
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II. INFORMACION MBI SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

29. Keni informacion lidhur me iniciativën e marrë nga  Qeveria shqiptare për ngritjen e 

sistemit elektronik të lejeve të ndërtimit? 

 

 PO shko tek P2  

 JO       shko tek P6 

 

30. Si e konsideroni iniciativën? 

  

 Të nevojshme 

 Të panevojshme 

 Të parakohëshme 

Tjetër____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

31. Pas vënies në funksion të sistemit, si mendoni ju se do të jetë procedura e lejes së 

ndërtimit? 

 

 E përmirësuar 

 E njëjta  

 E komplikuar 

Tjetër____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

32. Për të intervistuarin që iu përgjigj Pyetjes 3 me ‘E komplikuar’: Sqaroni arsyet: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

33.  Në mendimin tuaj, cilat janë avantazhet e sistemit? 

 Shkurton kohëzgjatjen e procesit të dhënies së lejes së ndërtimit; 

 Rrit transparencën e procesit; 

 Lufton fenomene korruptive; 
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III. INFORMACION MBI PROBLEMATIKAT AKTUALE 

 

 

36. Sa është numri i lejeve që ka lëshuar Bashkia juaj gjatë vitit 2015? 

 Saktëson rolin e nënpunësve gjatë procesit; 

 Redukton/eviton përdorimin e dokumentacionit shkresor;  

 Mundëson ndërlidhjen me institucionet e tjera  përgjegjëse; 

 Resektimi i afateve ligjore; 

 Rrit performancën e nënpunësve përgjegjës për procesin; 

 Lehtëson punën e nënpunësve përgjegjës për procesin; 

 Tjeter_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ju lutem zgjidhni vetëm tre  opsione dhe caktoni shkallën e rëndësisë  së përgjigjes duke shënuar 1 për 

arsyen më të rëndësishme dhe 3 për atë më pak të rëndësishme. 

34. Mendoni se funksionimi i sistemit do të përballet me vështirësi? 

 

 PO  

 JO          

 

35. Të cilës natyrë mendoni se do të jenë problematikat e funksionimit të sistemit?  

 

 Ligjore 

 Njerëzore 

 Teknike 

 Financiare 

Tjetër_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Në rast të më shumë se një problematike, ju lutemi, shënoni vetëm atë më të rëndësishmen. 
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             Leje zhvillimi_____________________ 

 

             Leje ndërtimi_____________________ 

 

37. Sa është kohëzgjatja mesatare (në ditë) e procedurës së miratimit të një lejeje ndërtimi, 

nga momenti i paraqitjes së kërkesës për leje deri në vendimin e miratimit? 

 

_____________ditë 

 

38. A përballeni me problematika/pengesa që shkaktojnë vonesa në procedure? 

 

 PO Shko tek P11 

 JO        Shko tek P12 

 

 

39. Me cfarë lloj problematike/pengese përballeni?  

 

 

 

 

40. Duke marrë në konsideratë që Bashkia është përgjegjëse për bashkërendimin e punës me 

të gjitha institucionet shtetërore dhe operatorët e shërbimeve publike për t’u siguruar se 

projekti, për të cilin kërkohet pajisja me leje, nuk ndërhyn apo dëmton zonat e mbrojtura, 

monumentet e kulturës, trashëgiminë kulturore apo rrjetet e infrastrukturës. A keni hasur 

ju vështirësi në bashkërendimin e punës me institucionet e tjera të përfshira në procedurë? 

 

 PO Shko tek P13 

 JO       Shko tek P14 

 

 

41. Me çfarë lloj vështirësie jeni përballur? 
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IV. INFORMACION MBI KAPACITETET NË BURIME NJERËZORE   

 

 

42. Sa është numri i nënpunësve përgjegjës për shqyrtimin e kërkesave për leje në Bashki? 
_____________ 

 

43. Sa specialistë IT janë parashikuar në strukturën e Bashkisë? 

 

_____________ 

 

44. A mendoni se dispononi kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe profesionale për të 

administruar sistemin? 

 

 PO Shko tek P19 

 JO         Shko tek P18 

 

45. Për të intervistuarin që iu përgjigj Pyetjes 16 me “JO”: Sqaroni arsyet: 

 

 

 

 

46. Mendoni se nënpunësit do të ambientohen lehtë me sistemin? 

 

 PO   

 JO          

 

47. Mendoni se përdorimi i sistemit do bëjë të nevojshëm shtimin e numrit organik me 

personel të ri në institucionin tuaj? 
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 PO   

 JO          

 

48. Mendoni se me fillimin e përdorimit të sistemit do të ketë nevojë për rritje kapacitetesh të 

personelit aktual të institucionit tuaj? 

 

 PO   

 JO          

 

 

49. Është pjesë e strukturës së institucionit tuaj një njësi/personel në funksion të informimit të 

publikut? 

 

   PO   

   JO      

 

50. A është ngritur pranë Bashkisë tuaj sporteli i shërbimit me një ndalesë? 

 

 PO   

 JO      

 

51. Cilët nëpunës të institucionit tuaj mendoni ju se duhet të jenë personat përgjegjës për të 

patur akses në sistem? 

 

 Kryetari 

 Drejtori/ Përgjegjësi i urbanistikës 

 Të gjithë nënpunësit e drejtorisë/sektorit të urbanistikës 

 IT  

 Drejtori/përgjegjësi juridik  

 Drejtori/përgjegjësi financës 

                         Tjetër________________________________ 

 

Ju lutem shënoni aq zgjedhje sa janë të mundshme.    
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V. INFORMACION MBI KAPACITETET TEKNIKE  DHE FINANCIARE 

 

52. Cili është lloji dhe viti i prodhimit të pajisjeve kompjuterike (hardëare) që disponon 

institucioni juaj dhe sa është memoria e tyre (RAM)?   

 

 

53. Cilët janë programet kompjuterike (softëare) të përdorura në institucionin tuaj? (Jepni 

detaje mbi përdrimin ose jo si dhe përditësimin e tyre me versione më të fundit për 

programe të tilla si Ëindoës, Office, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader). 

 

 

 

 

 

 

54. A disponon Bashkia USB token? 

 

 PO   

 JO      

 

 

55. Cilat janë kapacitetet e internetit të përdorur në institucionin tuaj? (Sqaro shpejtësinë e 

internetit në Mbit) 

 

 

 

 

 

56. Në rast se vënia në funksion e sistemit do të kërkonte investime të reja (në pajisje dhe 

programe kompjuterike), a disponon bashkia fonde të mjaftueshme për të siguruar 

financimin e tyre? 
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   PO   

   JO      

 

57. Në mendimin tuaj, cilat janë masat që duhet të ndërmarrë Qeveria për të siguruar 

funksionimin e sistemit? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ANKESI III – PYETËSOR PËR INVESTITORËT 

Vlerësim i situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për 

lejet e ndërtimit në Shqipëri 

 

     Pyetësor N°  

 

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informacionit/opinionit të shoqërive dhe personave fizikë që 

kryejnë punime ndërtimi, me qëllim evidentimin e: i. problematikave të hasura gjatë procesit të aplikimit 

për leje ndërtimi, marrjes së saj dhe zbatimit të punimeve të ndërtimit; ii. ndërtimin e sistemit elektronik 

të lejeve të ndërtimit, dhe iii. gatishmërinë dhe kapacitetet e tyre për përdorimin e sistemit elektronik të 

lejeve të ndërtimit. Ky informacion do të analizohet nga ekspertët e Qendrës ALTRI, të cilët me 

mbështetjen e GIZ Albania po realizojnë një vlerësim të situatës aktuale me qëllim paraqitjen e 

rekomandimeve për ndërtimin e sistemit elektronik për lejet e ndërtimit në Shqipëri.   

Informacioni i mbledhur nëpërmjet këtij pyetësori do të trajtohet në mënyrë anonime dhe konfidenciale. 

 

I. INFORMACION I PËRGJITHSHËM MBI TË INTERVISTUARIN 

 

A. Individ 

 

B. Shoqëri 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, specifikoni (duke qarkuar) cila nga të mësipërmet vlen për të 

intevristuarin) 

 

A. Informacion për Individin 

 

 

1. Emri: ________________________________________________________________ 
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(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni emrin dhe mbiemrin e plotë dhe të saktë të të 

intervistuarit) 

 

2. Person Fizik i regjistruar: 

 

a. Po 

 

b. Jo 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, qarkoni njërën nga alternativat (a ose b) që vlen për rastin e të 

intervistuarit) 

 

 

3. Vendndodhja: ________________________________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni njësinë administrative të ushtrimit të veprimtarisë së të 

intervistuarit) 

 

4. Fusha e veprimtarisë: __________________________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni llojin e veprimtarisë tregtare/të tatueshme që kryhet 

nga i intervistuari) 

 

 

B. INFORMACION PËR SHOQËRINË 

 

 

1. Emri i Shoqërisë: ______________________________________________________  

 

(Instruksione për intervistuesin: Ju lutemi plotësoni emrin e plotë të shoqërisë, sipas të dhënave zyrtare të 

regjistrimit). 
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2. Forma e shoqërisë: ____________________________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni formën e saktë të shoqërisë sipas të dhënave të 

regjistrimit) 

 

 

3. Vendndodhja: _________________________________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni njësinë administrative të zyrës qendrore të shoqërisë) 

 

4. Shtrirja e ushtrimit të veprimtarisë: _______________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

       _________________________________________________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni njësitë administrative të ushtrimit të veprimtarisë) 

 

5. Keni degë/zyra përfaqësimi? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, qarkoni njërën nga alternativat që vlen në rastin e të 

intervistuarit) 

 

6. Vendondodhja e degëve/zyrave të përfaqësimit: 

 

a. Brenda vendit. Specifiko:_____________________________________ 

 

b. Jashtë vendit. Specifiko:______________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, qarkoni njërën nga alternativat që vlen në rastin e të 

intervistuarit, si dhe plotësoni informacion mbi njësitë territoriale të vendndodhjes së degëve/zyrave të 



 

150 
 

përfaqësimit) 

 

7. Fusha e veprimtarisë: __________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

(Instruksione për intervistuesin: Lutemi, plotësoni informacion mbi fushën e veprimtarisë së shoqërisë 

sipas dokumenteve të regjistrimit) 

 

8. Numri i punonjësve: __________________________________________________ 

 

 

9. Numri i punonjësve me kualifikimet, ekspertizën dhe përvojën profesionale për të marrë 

dhe zbatuar leje ndërtimi: ________________________________________ 

 

10. Numri i arkitektëve të licensuar: ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACION MBI INFORMIMIN E TË INTERVISTUARIT MBI PROCEDURAT PËR 

LEJE NDËRTIMI 

 

 

1. Jeni të informuar mbi procedurat e nevojshme për aplikimin për leje ndërtimi? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

2. E dini cilat janë institucionet kompetente për pajisjen me leje ndërtimi? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 
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3. Mendoni se legjislacioni që rregullon lejet e ndërtimit është i qartë? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

4. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Jo’ Pyetjes 3: Specifiko:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Jeni në dijeni të ndonjë reforme (në legjislacion, institucionale dhe praktike) të ndërmarrë 

nga qeveria shqiptare 2 vitet e fundit në lidhje me lejet e ndërtimit? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

6. Jeni në dijeni të ndojnë reforme që do të sjellë ndryshime në lidhje me lejet e ndërtimit në 

vitin 2016? 

 

a. Po. Specifiko:________________________________________________________ 

 

b. Jo. 

 

 

 

 

III. INFORMACION MBI PËRVOJËN E TË INTERVISTUARIT (INDIVID + SHOQËRI) ME 

PROCEDURA TË LEJES SË NDËRTIMIT. 

 

1. Keni aplikuar për leje ndërtimi gjatë 5 viteve të fundit? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

2. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 1: Për sa leje ndërtimi keni aplikuar? 

 

_________ leje 
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3. Ju është miratuar leje ndërtimi gjatë 5 viteve të fundit? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

4. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 3: Sa leje ndërtimi ju janë miratuar? 

 

______ leje 

 

 

5. Jeni, aktualisht, duke kryer punime ndërtimi? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

6. Çfarë lloj ndërtimi jeni duke kryer? 

 

a. Ndërtim standard; 

     

b. Ndërtim kompleks 

 

Shënim: Konsiderohen ndërtime komplekse: centralet prodhuese të energjisë, pjesë e sistemit elektro-energjetik të 

vendit, impiantet e prodhimit dhe të përpunimit të gazit, naftës e bitumeve, naftësjellësit dhe gazsjellësit, depot e 

naftës, gazit dhe derivateve të naftës me kapacitet mbi 500 tonë; impiantet e trajtimit dhe strukturat e depozitimit të 

mbetjeve, të ngurta dhe të lëngshme, të çdo lloji, si dhe impiantet e trajtimit të ujërave të përdorura sipas 

klasifikimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi; aeroportet, portet e pasagjerëve, portet dhe terminalet; korpuset 

universitare, qendrat universitare dhe të kërkimit shkencor, përfshirë kampuset; ; spitalet, qendrat dhe komplekset 

spitalore; strukturat e institucioneve ndëshkuese dhe edukuese; komplekset dhe fshatra turistikë, komplekse parqesh 

ujore, argëtimi apo zbavitjeje, që përmbajnë ujë në basen mbi 5 000 m3 , impiante skish, teleferikë dhe 

infrastruktura ndihmëse; muzetë dhe teatrot kombëtarë, veprat monumentale me rëndësi kombëtare, objektet në 

zonat e mbrojtura në përputhje me ligjin sektorial; pikat doganore dhe kufitare; minierat, kriporet, karrierat, pika 

nxjerrjeje dhe shfrytëzimi inertesh; strukturat dhe infrastrukturat ushtarake; stacionet dhe objektet e Policisë së 

Shtetit apo shërbimeve inteligjente; stacionet e shërbimit zjarrëfikës; Banka e Shqipërisë; Varrezat e Dëshmorëve të 

Atdheut; strukturat dhe qendrat e prodhimit e të përpunimit të industrisë metalurgjike, farmaceutike, kimike, 

armëve, lëndëve plasëse apo teknologjisë së lartë; qendrat apo institucionet në të cilat kryhen veprimtari, përfshirë 

kërkimore dhe eksperimentale në fusha të industrisë kimike, fizikës bërthamore dhe të tjera; n) pjesët përbërëse të 

rrjeteve apo sistemeve të infrastrukturave kombëtare (hekurudha, metro, tramvaj, rrugë, autostrada, rrjete kabllore 

nënujore, nëntokësore dhe ajrore, objekte dhe rrjete të furnizimit me ujë, objektet, rrjetet e komunikimit elektronik 

me shtrirje apo ndikim kombëtar ose rajonal); strukturat dhe rrjetet e furnizimit me ujë, grumbullimit dhe trajtimit 

të ujërave të përdorura ; basente ujore artificiale me kapacitete mbi 10,000 m3 ; stadiumet me kapacitet 10,000 e 

më shumë vende për spektatorë; urat dhe tunelet me gjatësi mbi 50 m; vendparkimet publike me kapacitet mbi 5,000 

mjete; pikat e furnizimit me karburant; investimet strategjike.  
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7. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 5: Në cilën zonë jeni duke kryer ndërtime? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

8. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 5: Cila është kostoja totale e projektit të 

ndërtimit? 

 

____________________ lekë 

 

 

A. Për të intervistuarit që iu përgjigjën me ‘Po’ Pyetjes III.1, si dhe ato që iu  përgjigjën me 

‘Po’ pyetjeve III.3, III.5 apo III.9 

 

 

9. Pranë cilit institucion keni aplikuar? _____________________________________ 

 

10. Për cilin lloj ndërtimi keni aplikuar? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

11. Jeni informuar gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesës suaj për leje ndërtimi? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

 

12. Keni hasur probleme apo pengesa gjatë procesit të aplikimit për leje ndërtimit dhe 

procedurës së shqyrtimit të saj? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

13. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 12: Lutem specifikoni, më poshtë,  llojin e 

problemit të hasur: 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 

 

 

14. Keni hasur probleme për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për aplikimin për leje 

ndërtimi? 

 

a. Po;  

 

b. Jo. 

 

15. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 14: Lutem sqaroni, më poshtë,  llojin e 

dokumentacionit për të cilin keni hasur vështirësi të plotësoni, institucionin prej të cilit 

duhej ta siguronit/nuk keni mundur ta siguroni dhe llojin e problemit të hasur 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

16. Jeni ftuar të paraqiteni në zyrat e instucionit që shqyrtonte kërkesën tuaj për leje ndërtimi 

gjatë procesit të shqyrtimit të kësaj kërkese? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

17. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 16: Cila ishte arsyeja? 

 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

 

18. Ju është kërkuar ndonjëherë të paraqisni dokumenta që nuk kërkohen nga legjislacioni për 

lejet e ndërtimit? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

19. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 18: Çfarë dokumenti, që ju konsideroni se 

nuk kërkohet nga legjislacioni për lejet e ndërtimit, ju është kërkuar? 

 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

 

20. Sipas jush cili është problemi/pengesa më e madhe në procesin e marrjes së një lejeje 

ndërtimi? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

21. Sa ditë u deshën nga momenti i paraqitjes së kërkesës për leje ndërtimi e deri në marrjen e 

përgjigjes përfundimtare mbi kërkesën tuaj? 

 

__________ditë 

 

22. Keni hasur probleme/pengesa gjatë zbatimit të punimeve të ndërtimit? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

23. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 22: Lutem sqaroni pengesat/problemet që 

keni hasur: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

24. Në rastet kur ju është refuzuar leja e ndërtimit, mendoni se vendimi i refuzimit ka qenë i 

arsyeshëm, i drejtë dhe i mirëjustifikuar? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

25. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Jo’ pyetjes 24: Lutem specifiko: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

26. Keni paraqitur kërkesë për shtyrje të afatit të lejes së ndërtimit? 

 

a. Po; 
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b. Jo. 

 

27. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 26: Cila ishte arsyeja:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

28. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ pyetjes 26: A ju është miratuar shtyrja e afatit të 

lejes së ndërtimit? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

 

29. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Jo’ pyetjes 28: Cila ishte arsyeja për refuzimin? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

30. Krahasuar me 5 vjet më parë, si ju duket procesi i marrjes së një lejeje ndërtimi: 

 

a. I përmirësuar: Sqaro: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

b. I përkeqësuar: Sqaro: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

31. Krahasuar me 5 vjet më parë, si ju duket procesi i marrjes së një lejeje ndërtimi: 

 

a. I përshpejtuar: Sqaro:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b. Më i ngadaltë: Sqaro:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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IV. INFORMACION MBI KAPACITETET DHE MENDIMIN E TË INTERVISTUARIT PËR 

SISTEMIN ELEKTRONIK TË LEJEVE TË NDËRTIMIT 

 

 

1. Jeni në dijeni të legjislacionit dhe praktikës së përdorimit të nënshkrimit elektronik? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

2. Për personat fizikë: Jeni i pajisur me çertifikatë për nënshkrimin elektronik? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. Sqaro aryest pse:  ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Për shoqëritë: Është ndonjë person në shoqërinë tuaj i pajisur me çertifikatë për 

nënshkrimin elektronik? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

4. Për të intervistuarin që iu përgjigj me ‘Po’ Pyetjes 3: Cili/Pozicioni:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Për personat fizikë: Keni kapacitetet e nevojshme teknike për përdorimin me lehtësi të 

sistemeve elektronike: 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

 

6. Për shoqëritë: Keni në stafin tuaj punonjës IT/me kapacitetet e nevojshme teknike për 

përdorimin e sistemeve elektronike? 

 

a. Po; 
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b. Jo. 

 

7. Për personat fizikë: Keni akses të vazhdueshëm në një kompjuter dhe internet? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

8. Për shoqëritë: Zotëroni pajisje dhe programe kompjuterike të përditësuara? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

9. Për shoqëritë: Keni akses të vazhdueshëm në internet? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

10. Për persona fizikë + shoqëri: Keni kryer ndonjëherë transferta bankare apo pagesa nga 

llogaria juaj në formë elektronike? 

 

a. Po; 

 

b. Jo. 

 

11. Për persona fizikë + shoqëri: Keni hasur pengesa apo vështirësi në përdorimin e nënshkrimit 

elektronik? 

 

a. Po. Specifiko:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

b. Jo. 

 

12. Për persona fizikë + shoqëri: Keni hasur pengesa apo vështirësi në kryerjen e veprimeve 

bankare elektronikisht? 

 

c. Po. Specifiko:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

d. Jo. 
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13. Do të aplikonit nëse procedura për aplikim dhe shqyrtim të lejes së ndërtimit do të kryhej 

përmes një procesi/sistemi elektronik: 

 

a. Po. Sqaro arsyet: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

b. Jo. Sqaro arsyet: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Mendoni se një sistem elektronik i lejeve të ndërtimit do të përmirësonte procedurat e 

dhënies së lejeve të ndërtimit? 

 

a. Po. Sqaro: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

b. Jo. Sqaro: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ANKES IV – PAJISJET DHE PROGRAMET KOMPJUTERIKE TË 

DISPONUARA NGA BASHKITË 

HARDWARE 

Bashkia Kukës: 50% e punonjësve nuk ka paisje kompjuterike. Ato pajisje që janë nuk hapin 

shumë programe që duhet të përdoren. 

Bashkia Gramsh: Paisjet kompjuterike janë të vjetra (512 mb Ram, ¼ 1GB Ram, 1/4  2GB 

Ram, 1/4  4GB Ram). 

Bashkia e Vlorës: Shumica e kompjuterave në zyrën e urbanistikës janë blerë në 2007, të 

prodhuar ne 2005, me RAM 1GB. 

Bashkia Roskovec:  Kemi mangësi në pajisje kompjuterike.            

Bashkia e Poloçanit:Viti i prodhimit 2006; RAM 2 GB.           

Bashkia Devoll: Memoria e kompjuterit që disponojmë është  4 GB (RAM). 

Bashkia e Beratit:   Amd Athlon II, Ram 1 GB. 

Bashkia Gjirokastër: Paisjet kompjuterike që përdorim janë prodhime të vitit 2007  me 

memorie 512 Ram dhe dy janë prodhim i vitit 2012 me memorie 2 Giga RAM. 

Bashkia e Tropojës: Viti 2002, RAM 2,00 GB. 

Bashkia Patos: Viti i prodhimit 2012, memoria 4GB. 

Bashkia e Divjakës:  Intel i7 core - RAM 8 - 3.20 G Hz.         

Bashkia Ura Vajgurore:  Viti 2003-2009; 512-2GB    

Bashkia e Prrenjasit: Viti i prodhimit 2009 dhe Memoria 12 GB (2 kompjutera të tillë).          

Bashkia e Librazhdit:  Lloji HP, viti 2006, 894 RAM  

 

Bashkia Kamëz: Ëindoës XP 2004-2005, Procesor Pentium4, Karta grafike 256,  Hard disku 

80Gb  

Bashkia Malësi e Madhe:  Viti i prodhimit 2009 , 16 RAM 

Bashkia e Korçës:   PENTIUM 4,  3GHz  

Bashkia Skrapar:   Memorja: 512 MB RAM,  Viti i prodhimit: Para vitit 2000. 

Bashkia e Dibrës:  Lloji "DELL" viti prodhimi 2008, memoria RAM 2Gbit             

Bashkia e Libohovës:  RAM 4GB  
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Bashkia e Kuçovës: 2GB. 

Bashkia Bulqizë:  Pajisjet kompjuterike që disponojmë janë të papërshtatshme për programet 

inxhinierike.             

Bashkia Maliq:   Intel Pentium 3 GHz (mesatarisht) RAM 2Gb (mesatarisht) 

Bashkia e Konispolit: Kompjuterat janë të pa përshtatshëm për zyrën e urbanistikës pasi nuk 

plotësojnë specifikimet minimale teknike për programet në përgjithësi e vecanërisht ato (CAD).       

Bashkia e Sarandës: Ka lloje të ndryshme nga më të vjetrat deri tek më të rejat.       

Bashkia e Lushnjes:  Viti i prodhimit të kompjuterave variojnë nga viti 2006-2011; Memoria e 

tyre është 1Gb-2Gb-4Gb-8Gb. 

 Bashkia e Shkodrës: Viti i prodhimit mbi 2009, ndërsa RAM mbi 2 GB 

Bashkia Këlcyrë: Pajisjet që ne disponojmë janë prodhim i vitit 1998 dhe janë të 

papërshtatshme për këtë lloj sistemi.  

Bashkia e Kolonjës: Pajisjet kompjuterike në bashkinë Kolonjë në dispozicion të specialistëve 

janë të viteve 1998, 2004, 2007, 2009 me memorie shumë të ulët 256 MB RAM, 2GB RAM dhe 

4GB RAM  

Bashkia e Elbasanit:  Vite të ndryshme (2000-2013) RAM nga 1-4BG        

Bashkia e Cerrikut:    2006-2009   2GB RAM       

Bashkia e Kurbinit: INTEL(PENTIUM)  VITI 2006         RAM (1-2GB)                        250GB 

Bashkia e Pogradecit:  Pajisjet kopjuterike janë të viteve 2004-2010, memoria ram varion nga 

256MB – 1GB 

Bashkia Vau i Dejes:  Viti i prodhimit 2009 Ram 16 GB 

Bashkia e Rrogozhinës:  Zyra e politikave urbane aktualisht disponon 2 kompjutera (njëri me 

procesor 3.1 Ghzquadcore, 4G Ram dhe tjetri me procesor 1.8 Ghz, 768 Ram). 

Bashkia Belsh:  Komjutera të vjetër me sistem Ëindoës xp dhe pjesërisht  me Ëindoës 7, 

memoria e tyre është e ndryshme, fillon me 1giga RAM, 2.,4 dhe vetëm një kompjuter është në 

parametra me 8 giga RAM                

Bashkia Durrës:  50% e PC janë te vitit 2009 e me pare, 45% - 2010, 5% - 2013. Memorje 

mesatare 2 GB RAM 

Bashkia e Lezhes: Kompjuterat janë të vjetër dhe të papërshtatshëm për këtë proces 

 

 

 



 

162 
 

SOFTWARE 

 

Bashkia Gramsh: Nga programet kompjuterike, paketa office 2007 , ndersa broëser-at janë 

update . 

Bashkia e Vlorës:  (Explorer, Adobe Reader). Ëindoës XP – ëindoës 7, Office 2007, Chrome 

version i fundit, Internet Explorer 8-9Adobe Reader 10 AutoCAD 2007 

Bashkia e Klosit: Ëindoës 2007, Office 2007, Chrome 2007, Firefox 2007, Internet Explorer 

2007, Adobe Reader XI. 

Bashkia Roskovec:  Kompjuterat janë të azhornuar me programet e tyre. Por ka mungesë në 

skaner dhe njësi qëndrore (memorje).         

Bashkia e Poloçanit:  Të licensuara janë 0, të pa licensuara janë Ëindoës, office, chrome, 

AUTOCAD.        

Bashkia Devoll: Programet  kompjuterike  më të  perdorura në  institucionin  tonë  janë: 

Ëindoës, Office, Firefox,Internet Explorer, Adobe reader. 

Bashkia e Beratit:  Office, Chrome, Firefox, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Autocad, 3ds 

Max 

Bashkia Shijak:   Ëindoës 7 profesional, Office 2007, Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Adobe Reader Xl. 

Bashkia Gjirokastër: Ëindoës XP, Office 2003 deri 2010 , Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

Adobe Reader), Autokad 2010 dhe 2014. 

Bashkia e Tropojës:  Ëindoës, Office, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader  

Bashkia Patos:  Adobe reader DC, Ëindoës 7 Profesional, firefax Beta, Ëinrar Office 2007-2010 

Explorer11, Autocad 2012, Google sketch up, Antivirus AVG Internet Secyrity, Google Chrome, 

Nitra PDF 

Bashkia e Divjakës: Autocad, Paketa Office, Chrome, , Internet Explorer, Adobe Reader 

Bashkia Ura Vajgurore: Paketa OFFICE. 

Bashkia e Prrenjasit:  Office 2007, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Autocad 2009, ArcGis, 

Team Vieëer 10, Google Earth, Foxit Reader, ëinrar. 

Bashkia e Librazhdit: Ëindoës XP versioni 2002 Microsoft Office 2007 (paketa) Chrome, 

Firefox, Internet Explorer 8, Adobe Reader XI  

Bashkia e Dropullit: Për arsye financiare nuk ka programe të licensuara. Kryesisht përdoret 

Ëindoës xp, Office 7, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader. 

Bashkia Kamëz:  Ne Drejtorine e Planifikimit te Kontrollit te Zhvillimit te Territorit te 

Bashkise Kamez programet e perdorura ne ushtrimin e perditshem te funksionit te saj jane : 
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Ëindoës, Office, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader, Acrobat Reader, Adobe 

Photoshop, Autodest Architectura, AutoCad MAP, Schech UP,  

 

Bashkia Malësi e Madhe: Programet e marra shembull si më lart dhe programet teknike 

AutoCad, Sketchup. Kohët e fundit jemi pajisur me logjistike (kompjuter) të parametrave shumë 

të mirë dhe jemi në proces e sipër të kompletimit me programet e nevojshme.   

Bashkia e Korçës:   Autocad, Paketa Microsoft Office  

          

Bashkia e Dibrës: Ëindoës XP, Office 2003, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader 

Bashkia e Libohovës:  Nuk ka kthyer përgjigje.       

Bashkia e Kuçovës: Programet janë të të gjitha llojeve. 

Bashkia Bulqizë: Nuk ka kthyer përgjigje.              

Bashkia Maliq: Vetëm në Zyren e Urbanistikes: ëindoës 7;Adobe Reader 11.0Microsoft Office 

2007;Chrome 47.0.2526.106 mInternet Explorer 11 Firefox 43.0. 

Bashkia e Konispolit: Në përgjithësi programet janë por jo të gjithë të licensuar dhe të 

përditësuar. 

Bashkia e Sarandës:  Ëindoës,Ëord ,Office ,Autocad  Internet  Explorer  

Bashkia e Lushnjes:  Ëindoës –xp 593 –Ëindoës 7Office viti 2007Chrome,Firefox dhe Internet 

explorer –versionet e fundit te perditesuara, Adobe reader - versionet e fundit te perditesuara, 

Autocad dhe Autocad map 3D viti 2008-2010-2013, Arcmap version 10.1 

Bashkia e Shkodrës: Ëindoës 7, Office 2010, Chrome 10.5, Internet Explorer 10.0, Adobe 

Profesional 10. 

Bashkia Këlcyrë:  Ëindoës 7, Office 2007, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader, 

Autocad 2013           

Bashkia e Kolonjës: Ëindoës, Office, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Adobe Reader, 

autoCAD, archiCAD,GIS ËEB. 

Bashkia e Elbasanit: Ëindoës XP8; Ëindoës 7;chrome; firefox;internet explorer 9;reader 

9;office 2003; office 2007        

Bashkia e Cerrikut:  exel; Ëord; poëerpoint; autocad; office; chrome 2014     

Bashkia e Kurbinit:  ËINDOËS/ OFFICE/ CHROME/ ADOBE READER 

Bashkia e Pogradecit:    Ëindoës, Office, Chrome, Internet Explorer, Adobe Reader, Autocad, , 

Foxit Phantom , Photoshop etj 

Bashkia e Rrogozhinës: Normalisht ne i perdorim të gjitha programet e sipër përmendura por 

kemi dhe programe grafike Autocad. 
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Bashkia Belsh:  Ëindoës,office, chrome, firefox, adobe reader,explorer, autocad. Të gjitha këto 

janë programe kompjuterike pirate dhe të  palicensuara.Jemi paisur pjesërisht me versionet  e 

reja dhe më të nevojshme.               

Bashkia Durrës: Sistemi I Administrimit Financiar B. Durres -  Oracle Ebusiness Suite 11i 

(10.5.2.0) - Programetqeperdoren jane Ëindoës 7, Office 2007/2010, Autocad 2007 

Bashkia e Lezhes:  Nuk disponojmë programe , përvec atyre të shkarkuara free. 

KAPACITETET E INTERNETIT 

 

Bashkia Gramsh: Internet me kapacitet 12/1 MBPS doën/up load. 

 

Bashkia e Vlorës:  Linje e dedikuar 10 Doënload/10 Upload 

 

Bashkia e Klosit:  2 Mbit 

 

Bashkia e Poloçanit: Shpejtësia e internetit në institucion është 4/Mbit          

Bashkia Devoll: Shpejtesia e  internetit te  perdorur  ne  institucionin   tone  eshte   4 Mbit 

Bashkia e Beratit:   2 Mbit 

Bashkia Shijak:   2Mbit 

Bashkia Gjirokastër:  2.5 Mbit/s 

Bashkia e Tropojës:  7,2 Mbps Doënload, 3,87 Mbps Upload 

Bashkia Patos:    Shpejtesia e internetit 9MB Doënload dhe 1 Mb Upload. 

Bashkia e Divjakës:  100 mbps         

Bashkia Ura Vajgurore: 10 Mbps     

Bashkia e Prrenjasit:  Linja e internetit ështeë me shpejtësi 12 Mbit/sek 

Bashkia e Librazhdit: 100 Mbps  

 

Bashkia e Dropullit: 1.24 Mbit dhe jo i disponueshem ne te gjitha zyrat. 

Bashkia Kamëz:    Shpejtesia e Internetit ne kompjuterat qe disponon Zyra e Planifikimit te 

Kontrollit te Zhvillimit te Territorit te Bashkise Kamez jane 1 mega byte 

 

Bashkia Malësi e Madhe:  4 Mbit 

 

Bashkia e Korçës:   10 Mbit 

Bashkia Skrapar:  2Mbit 

Bashkia e Dibrës: Shpejtesia e internetit - 100 Mbps 
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Bashkia e Libohovës:  2 Mbit (me Albtelekomin) 

Bashkia e Kuçovës:  ALBTELEKOM 2 MG/s 

Bashkia Bulqizë:    100 Mbps           

Bashkia Maliq:  Doënload   ≈ 2.0 Mbps     Upload ≈ 0.2 Mbps 

Bashkia e Konispolit:  4Mbit/S 

Bashkia e Sarandës:   10 Mbit 

Bashkia e Lushnjes: Shpejtesia e internetit 20 Mb  me IP statike (fiber optike) 

Bashkia e Shkodrës:   Shpejtesia: 30Mbps – 50Mbps (full duplex), Bandëidth ne Router-in 

qendror 100Mb/s, Doënload speed  20 Mbps upload 6 Mbps   

Bashkia Këlcyrë:   Pajtimi eshte 2 Mbit, per te gjithe sistemin e Bashkise          

Bashkia e Kolonjës:  Shpejtesia e internetit eshte 2-4MB/SEK. 

Bashkia e Elbasanit: Fibër optike 20/20 Mbits.          

Bashkia e Cerrikut:  2 Mbits         

Bashkia e Kurbinit: 1Mbits 

Bashkia e Pogradecit:  16 Mbits      

Bashkia Vau i Dejes:   Doënload 25 dhe upload 20 

Bashkia e Rrogozhinës:  Shpejtesia kryesore eshte 10 Mbit/sek. 

Bashkia Durrës:    60 Mbp/s – simetrike e dedikuar (Doënload/Upload) 

Bashkia e Lezhes: Nuk është e mundur ngarkimi i materialeve me internetin e bashkisë  
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ANKESI V – NDËRVEPRIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI 

Nr Ligji Identifikimi Rekomandime/ ndryshime të 

propozuara 

1. Ligj nr. 44/2015 

“Kodi i Procedurave 

Administrative i 

Republikës së 

Shqipërisë” 

 

1. KPrA ka parashikuar 

rregullim të veçantë për 

miratimin në heshtje në nenin 97 

të tij. Në pikën 1 të këtij neni 

parashikohet që akti 

administrativ shkresor i kërkuar 

konsiderohet si i miratuar në 

heshtje (akti në heshtje) në 

rastet kur është parashikuar 

nga ligje të veçanta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neni 97 pika 2 e KPrA 

përcakton aktin (konfirmim 

me shkrim) me të cilin duhet të 

pajiset pala nga autoriteti 

publik në rast se kërkesa 

konsiderohet e miratuar në 

heshtje si dhe përmbajtjen e 

tij.  

 

 

 

 

1. Nisur nga kjo dispozitë e 

KPrA vlerësojmë se miratimi 

në heshtje për aktet e pëlqimit/ 

miratimit lidhur me zhvillimin 

e propozuar, parashikuar nga 

neni 3 pika 6 e VKM nr.408, 

datë 13.05.2015 “Për miratimin 

e Rregullores së Zhvillimit të 

Territorit”, duhet të përfshihet 

në dispozitat e ligjit nr 

107/2014 me qëllim që të 

përputhet me dispozitat e KPrA 

(neni 97 pika 1) lidhur me 

llojin e aktit që duhet të 

parashikojë miratimin në 

heshtje (ligj). Në eventualitetin 

e një iniciative ndryshuese të 

ligjit nr.107/20014 përfshirja e 

këtij parashikimi në ligj duhet 

të mbahet në konsideratë.  

 

2. Kjo dispozitë duhet të 

mbahet në konsideratë gjatë 

ndërtimit të sistemit për të 

parashikuar një opsion që i 

lejon palës të pajiset me 

konfirmimin me shkrim se 

kërkesa e saj konsiderohet e 

miratuar në heshje. Përmbajtja 

e konfirmimit me shkrim duhet 

të jetë në përthuthje me 

përmbajtjen e përcaktuar në 

nenin 97 pika 2 e KPrA.  
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3. Sipas nenit 104 të KPrA akti 

administrativ fillon të sjellë 

pasoja juridike që nga 

momenti i njoftimit të 

përmbajtjes së tij tek palët 

ndërkohë që sipas ligjit nr. 

107/2014 (neni 40 pika 1) akti 

administrativ (leja e ndërtimit) 

fillon të sjellë pasoja juridike që 

nga momenti i miratimit të tij.  

 

 

3. Në eventualitetin e një 

iniciative ndryshuese të ligjit 

107/20014 përputhshmëria me 

dispozitat e KPrA duhet të 

sigurohet duke e ndryshuar 

pikën 1 të nenit 40 të ligjit 

nr.107/2014 si vijon “afati për 

fillimin e punimeve nuk mund të 

jetë më i gjatë se 1 vit nga data 

e dorëzimit  së lejes së ndërtimit 

tek  kërkuesi”.  

2. Ligjit nr. 9632/2006 

“Për sistemin e 

taksave vendore” 

1. Neni 46 i ligjit nr. 107/2014 

parashikon edhe rregullat mbi 

pagimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e 

reja. Kjo taksë zbatohet për 

zhvillime që kërkojnë pajisjen 

me leje ndërtimi dhe llogaritet 

mbi çmimin referencë ose 

preventivin e investimit të ri 

që kërkohet të kryhet, duke 

përzgjedhur atë që ka vlerën 

më të lartë.  

Neni 27 i ligjit nr. 9632/2006 

“Për sistemin e taksave 

vendore”, i ndryshuar 

parashikon se baza e taksës 

është vlera në lekë e investimit 

të ri që kërkohet të kryhet. 

Ligji ka parashikuar se niveli i 

taksës shprehet si përqindje e 

vlerës së investimit.   

 

 

 

1. Vlerësojmë të nevojshme 

ndërhyrjen në nenin 27 të ligjit 

nr. 9632/2006, me qëllim 

harmonizimin e tij me 

parashikimin e ri të bërë nga 

ligji nr. 107/2014. 
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3. Ligji nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe 

disiplinimin e 

punimeve të 

ndërtimit”, i 

ndryshuar 

1. Në nenin 5 të këtij ligji 

parashikohet se  projekti duhet të 

hartohet nga një organ projektues 

shtetëror ose nga persona fizikë e 

juridikë, vendas ose të huaj, të 

pajisur me licencën përkatëse. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Në nenin 6 të këtij ligji 

parashikohet oponenca teknike 

e detyrueshme për projektet e 

ndërtimit të objekteve do të 

bëhet për të gjitha llojet e 

ndërtimeve, me vlerë të 

preventuar së paku 100 milionë 

lekë, nga institutet shtetërore ose 

ente të tjera, të përcaktuara nga 

ministria që mbulon 

veprimtarinë e ndërtimeve.  

 

 

 

 

 

3. Në nenin 9 të këtij ligji  

përcaktohet detyrimi për 

zbatuesin e punimeve për të 

njoftuar  seksionin e 

urbanistikës dhe inspektoratin 

1. Mbështetur në Rregulloren e 

Zhvillimit të Territorit, licenca e 

projektuesit përfshihet në 

dokumentet që duhen dorëzuar 

për t’u pajisur me leje ndërtimi 

të parashikuara në neni 15, pika 

1 e Rregullores dhe më 

konkretisht, në nenin 15, pika 1, 

shkronja gj) e saj që i referohet 

“lejeve, licencave, autorizimeve 

apo akteve të miratimit, të 

nevojshme për ushtrimin e 

aktivitetit, në zbatim të 

legjislacionit të posaçëm 

sektorial”. 

 

2. Në kuadër të kompetencës së 

bashkërendimit 

ndërinstitucional të autoritetit 

përgjegjës për 

planifikimin/zhvillimin, të 

respektimit të parimit të ofrimit 

të shërbimit me një ndalesë e 

reflektuar në ligjin nr. 

107/2014 si dhe të nenin 3 pika 

6 e Rregulloren e Zhvillimit të 

Territorit, duhet mbajtur në 

konsideratë se projektet me 

vlerë 100 milionë lekë duhen 

dërguar për oponencë teknike 

sipas parashikimeve të ligjit nr. 

8402/1998.  

 

 

3. Duke qenë se sistemi 

elektronik i lejeve të ndërtimit 

do të përmbajë edhe gjithë 

dokumentacionin gjatë zbatimit 

të lejes së ndërtimit atëherë  

është e nevojshme që sistemi të 
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ndërtimor e urbanistik, në nivel 

bashkie/komune/qarku, dhe 

INUK përpara fillimit të 

punimeve. Në këtë njoftim duhet 

të shënohen emrat dhe të dhënat 

e investitorit, të projektuesve, të 

mbikëqyrësit të punimeve dhe të 

zbatuesit. Ndërkohë që në nënin 

7 dhe 8 të ligjit përcaktohet 

detyrimi që të caktohen 

mbikqyrësi dhe zbatuesi i 

punimeve si dhe kërkesat që 

duhet të përmbushin këta të 

fundit.  Inspektorati ndërtimor e 

urbanistik i 

bashkisë/komunës/qarkut, 

brenda 5 ditëve nga data e 

depozitimit të dosjes, duhet të 

pajisë subjektin me vërtetim për 

plotësimin ose jo të 

dokumentacionit tekniko-ligjor 

të paraqitur. Në përfundim të 

afatit 5-ditor, nëse inspektorati 

ndërtimor e urbanistik i 

bashkisë/komunës/qarkut nuk 

shprehet, atëherë 

dokumentacioni tekniko-ligjor, i 

paraqitur nga subjekti, 

konsiderohet si i pranuar i plotë 

nga inspektorati i 

sipërpërmendur.  

 

 

4. Në nenin  11 të ligjit nr. 

8402/1998 parashikohet se me 

përfundimin e punimeve të 

ndërtimit, brenda 30 ditëve, 

zbatuesi i punimeve depoziton 

në seksionin e urbanistikës në 

rreth një relacion së bashku 

parashikojë mundësinë e 

ngarkimit të licencave/lejeve të 

mbikqyrësit dhe zbatuesit të 

punimeve si dhe të vërtetimit   

të Inspektoratit ndërtimor e 

urbanistik i 

bashkisë/komunës/qarkut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. Sistemi elektronik i lejeve të 

ndërtimit duhet të mundësojë 

ngarkimin e relacion dhe të 

dokumentacionit përkatës më 

qëllim depozitimin e tij pranë 

autoritetit përgjegjës për 

zhvillimin e territorit.  
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me dokumentacionin përkatës 

në dy kopje për plotësimin e 

detyrimeve që rrjedhin nga ky 

ligj, si dhe:  

a) certifikatën e provave të 

materialeve të përdorura, lëshuar 

nga laboratorët e përcaktuar 

sipas nenit 14 të këtij ligji;  

b) certifikatën për ndërtimet e 

paranderura;  

c) përfundimet e provave të 

ngarkesës, duke bashkëlidhur 

aktet e mbajtura për këtë qëllim;  

ç) dokumentet që vërtetojnë se 

objekti është zbatuar në 

përputhje me projektzbatimin, pa 

shmangie në drejtimet 

funksionale dhe statike.  

 

5. Në nenin 12 të ligjit nr. 

8402/1998 parashikohet 

detyrimi për investitorin që të 

caktojë kolaudatorit i cili është 

person fizik ose juridik, vendas 

ose i huaj, i pajisur me licencë 

përkatëse për kolaudim 

punimesh. Në këtë dispozitë 

parashikohet se investitori duhet 

të njoftojë seksionin ose zyrën e 

urbanistikës të rretheve apo 

bashkive, brenda 30 ditëve nga 

përfundimi i punimeve të 

ndërtimit lidhur me personin që 

ka caktuar për të kryer 

kolaudimin e objektit dhe afatet 

e zgjatjes së procesit të 

kolaudimit. Në këtë dispozitë 

parashikohet edhe detyrimi për 

kolaudatorin që të  paraqesë 

në dy kopje procesverbalin e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistemi elektonik për lejet e 

ndërtimit duhet të krijojë 

mundësinë për të përfshirë 

informacionin/dokumentacionin 

si kolaudatori,  licenca për 

kolaudim punimesh, afati i 

zgjatjes së procesit të 

kolaudimit, procesverbali i 

kolaudimit i nënshkruar nga një 

përfaqësues i njësisë së 

qeverisjes vendore, nga 

mbikëqyrësi i punimeve dhe 

kolaudatori ose akti i kontrollit 

të njësisë së qeverisjes vendore.  

 



 

171 
 

kolaudimit në seksionin ose 

zyrën përkatëse të urbanistikës 

dhe pas regjistrimit ia dërgon 

investitorit. Procesverbali 

nënshkruhet nga një përfaqësues 

i njësisë së qeverisjes vendore, 

nga mbikëqyrësi i punimeve dhe 

kolaudatori. Për rastet kur 

ndërtimi i objekteve ka 

përfunduar dhe nuk janë kryer 

aktet e kontrollit, sipas 

parashikimeve të legjislacionit 

në fuqi, ngarkohet njësia e 

qeverisjes vendore për kryerjen e 

një akti përmbledhës për të gjitha 

fazat e kontrollit.  

 

 

4. PROÇEDURAT E 

REGJISTRIMIT 

PRANË ZYRËS SË 

REGJISTRIMIT TË 

PASURIVE TË 

PALUAJTSHME 

Ligji nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe 

disiplinimin e 

punimeve të 

ndërtimit”, i 

ndryshuar 

 

Ligji 107/2014 “Për 

planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit, 

indryshuar 

 

1. Leja e ndërtimit/zhvillimit,  

sipas   ligjit nr. 8402/1998  

(nenin 12/1), i dërgohet për 

regjistrim ZRPP nga 

autoriteti përkatës i 

planifikimit brenda 10 ditëve 

nga data e pajisjes së investitorit 

ose pronarit me këtë leje.  Në 

ligjin nr. 33/2012 (nenin 46) 

parashikohet se leja e ndërtimit 

dhe/ose leja e zhvillimit, e 

lëshuar nga autoriteti 

përgjegjës, përcillet për 

regjistrim nga organet e 

pushtetit vendor në zyrën 

përkatëse vendore të regjistrimit 

të pasurive të paluajtshme. Nga 

leximi i këtyre dispozitave 

rezulton se ligji nr. 8402/1998 

ngarkon drejtpërdrejt 

“autoritetin përkatës të 

planifikimit” për të përcjellë 

1. Pavarësisht faktit që 

autoritetet e zhvillimit 

përkojnë me njësitë e 

qeverisjes vendore (bashkitë) 

rasti nuk është i njëjtë kur 

autoritet zhvillimi është 

Këshilli Kombëtar i Territorit. 

Në këtë rast, dhe duke u 

mbështetur në parimin se ligji i 

posacëm që rregullon një fushë 

të caktuar ka epërsi ndaj 

ligjeve të tjera, atëherë janë 

dispozitat e ligjit 33/2012 që 

prevalojnë në fushën e 

regjistrimit të pasurive të 

paluajtshme. Për rrjedhojë, 

kërkesa për regjistrimin e lejes 

së ndërtimit dhe/ose lejes së 

zhvillimit të miratuar nga KKT 

i paraqitet ZRPP nga organet e 

pushtetit vendor.  
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Ligji nr. 33/2012 “Për 

regjistrimin e 

pasurive të 

paluajtshme”. 

 

kërkesën për regjistrimin e lejes 

të lëshuar pranë ZRPP ndërsa 

ligji 33/2012 ngarkon me këtë 

detyrim organet e pushtetit 

vendor duke i dalluar ato nga 

autoriteti i 

planifikimit/zhvillimit. 

 

 

2. Lëshimi i çertifikatës së 

përdorimit: Në nenin 13 të 

ligjit nr. 8402/1998 parashikohet 

se dhënia e lejes së përdorimit 

bëhet nga autoriteti përkatës i 

planifikimit dhe i kontrollit të 

zhvillimit të territorit brenda 30 

ditëve pas depozitimit të 

procesverbalit të kolaudimit.  

Në nenin 42 të ligjit nr. 

107/2014 parashikohet se në 

fund të procesit të zhvillimit, 

autoriteti përgjegjës i 

planifikimit lëshon certifikatën e 

përdorimit të objektit. Po në 

këtë nen parashikohet se në të 

gjitha rastet, subjekti që kryen 

punimet lëshon deklaratën e 

përputhshmërisë që konfirmon 

kryerjen e punimeve në 

përputhje me normat dhe 

standardet e sigurisë në fuqi. Në 

rast se konstatohet mospërputhje 

e punimeve të kryera me 

kërkesat autoriteti i planifikimit 

lëshon aktin e konstatimit të 

mospërputhshmërisë, i cili jep 

sugjerimet dhe afatin kohor dhe, 

nëse afati kohor nuk 

respektohet, sanksionet për 

sigurimin e përputhshmërisë nga 

 

 

 

 

 

2. Duke marrë në konsideratë 

shtrirjen e sistemit elektronik 

të lejeve të zhvillimit/ndërtimit 

në procedurën për leje 

ndërtimi, konsiderojmë të 

domosdoshme që sistemi të 

përfshijë dokumentacionin e 

sipërpërmendur si deklaratën e 

përputhshmërisë, aktin e 

konstatimit të 

mospërputhshmërisë, 

çertifikata e përdorimit, afatin 

30 ditor nga depozitimi i 

procesverbalit të kolaudimit, 

konfirmimin me shkrim të 

miratimit në heshje, rastet 

përjashtimore të miratimit në 

heshtje.  
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zhvilluesi. Certifikata e 

përdorimit shqyrtohet dhe jepet 

sipas procedurës dhe afateve të 

përcaktuara në legjislacionin për 

disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit. Gjithashtu, në nenin 

42 të ligjit nr. 107/2014 

parashikohet edhe miratimi në 

heshtje i çertifikatës së 

përdorimit për rastet kur nuk 

është marrë vendim brenda 

afateve të përcaktuara dhe 

subjekti që kryen punimet ka 

plotësuar pa shkelje të gjitha 

aktet administrative, të 

parashikuara në legjislacionin 

për punimet e ndërtimit si dhe 

rastet përjashtimore të 

miratimit në heshtje të kësaj 

çertifikate.   

 

 

3. Regjistrimi përfundimtar i 

ndërtimeve: Nga leximi i 

përbashkët i dispozitave të ligjit 

nr.107/2014 (neni 42 pika 7), të 

ligjit nr. 33/2012 (neni 48 ) dhe të 

ligjit  nr. 8402/1998 (neni 13) 

rezulton se dokumentacioni që 

duhet të dërgojë njësia e 

qeverisjes vendore (bashkia) 

pranë ZRPP për regjistrimin e 

objektit përmban: i. lejen e 

zhvillimit; ii. lejen e ndërtimit; 

iii. procesverbalin e 

kolaudimit të objektit; iv. 

Çertifikatën e përdorimit; v. 

planin i vendosjes së objektit 

dhe vi. dokumente të tjera që 

përcaktojnë dhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Duke marrë në konsideratë 

se sistemit elektronik i lejeve 

të ndërtimit do të përfshijë 

edhe dërgimin e 

dokumentacionit për regjsitrim 

të lejes pranë ZRPP 

vlerësojmë se dokumentet e 

identifikuara duhet të jenë 

pjesë e këtij sistemi.   
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individualizojnë objektin e 

ndërtuar. 

 

 

5. Ligji nr. 8766, datë 

05.04.2001 “Për 

mbrojtjen nga zjarri 

dhe për shpëtimin”, i 

ndryshuar 

1. Në nenin 30 të nr. 8766/2001 

parashikohet se Policia e 

Mbrojtjes nga Zjarri dhe e 

Shpëtimit  (PMNZSH-ja) 

kundërfirmos në çdo rast, 

studimet urbanistike, planet 

rregulluese, projektet e 

zbatimit.  

 

Në nenin 34 shkronja a) e ligjit 

nr. 8766/2001, lidhur me te 

drejtat e PMNZSH-së, renditet 

edhe dhënia e pëlqimit dhe 

nënshkrimi i dokumentacionit 

teknik që hartohet për sheshe 

ndërtimi e ndërtim veprash, 

objektesh, institucionesh, 

banesash etj., sipas 

dispozitave të veçanta.  

 

Në nenin 34, shkronja b), e ligjit 

nr. 8766/2001, lidhur me te 

drejtat e PMNZSH-së, 

parashikohet se kjo e fundit 

“jep aktin teknik të plotësimit 

të normave të mbrojtjes nga 

zjarri dhe shpëtimit, për të 

gjitha objektet para vënies së 

tyre në shfrytëzim”.  

 

 

 

1. Nga leximi i dispozitave të 

cituara duhet bërë një dallim 

midis kompetencave të 

PMNZSH-së gjatë fazës së 

projektimit, shqyrtimit të 

kërkesës për leje dhe 

përfundimit të punimeve.  

 

Gjatë fazës së projektimit 

PMNZSH-ja kundërfirmos në 

çdo rast projektet e zbatimit 

cfarë sjell si detyrim për 

kërkuesin e lejes që të 

depozitojë një projekt zbatimi 

të kundërfirmosur nga 

PMNZSH-ja (dokumentet 

plotësuese).  

 

 

Gjatë fazës së shqyrtimit të 

kërkesave për leje 

zhvillimi/ndërtimi,  PMNZSH-

ja jep pëlqimin e saj në kuadër 

të proçedurës së 

bashkërendimit 

ndërinstitucional të zhvilluar 

nga autoriteti përgjegjës për 

zhvillimin e territorit, sipas 

nenit 3 pika 6 e Rregulloren e 

Zhvillimit të Territorit.  

 

Pas përfundimit të punimeve, 
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PMNZSH-ja lëshon aktin 

teknik të plotësimit të normave 

të mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimit, për të gjitha objektet 

para vënies së tyre në 

shfrytëzim. 

6. Ligji nr 7643/1992 

“Për inspektoriatin 

sanitar shtetëror”, i 

ndryshuar 

1. Në nenin 12 të ligjit nr 

7643/1992 “Për inspektoriatin 

sanitar shtetëror” parashikohet 

se ndërmarrjet, institucionet 

shtetërore e private dhe personat 

e tjerë fizikë e juridikë, vendas 

ose të huaj, për ndërtimin dhe 

rikonstruksionin e objekteve të 

ndryshme duhet të bëjnë 

vetëdeklarimin për plotësimin e 

kushteve higjeniko-shëndetësore 

në Inspektoratin Sanitar 

Shtetëror. Inspektorati Sanitar 

Shtetëror, pasi bën ekspertimin 

higjeniko-shëndetësor paraprak, 

jep aktmiratimin. Inspektorati, 

pasi bën ekspertimin higjieniko-

shëndetësor paraprak, jep 

pëlqimin për miratimin e 

sheshit të ndërtimit, për 

miratimin e projektit ndërtimor, 

teknologjik, rindërtimit, 

rikonstruksionit dhe për vënien 

në shfrytëzim të objektit. Kur 

vërehen shkelje të mësipërme, 

Inspektorati Sanitar Shtetëror 

ndalon me vendim fillimin ose 

vazhdimin e punimeve, duke 

kërkuar plotësimin e 

1. Dispozita e cituar rezulton 

të jetë e paqartë pasi ndërkohë 

që parashikon që ISSH jep 

aktmiratimin në fjalinë më 

poshtë parashikon dhënien e 

pëlqimin për miratimin e 

sheshit të ndërtimit, për 

miratimin e projektit 

ndërtimor, teknologjik, 

rindërtimit, rikonstruksionit 

dhe për vënien në shfrytëzim 

të objektit. Gjithashtu, 

dispozita nuk është e qartë për 

momentin kur subjekti duhet të 

bëj vetëdeklarimin dhe të 

pajiset me aktmiratimin e 

ISSH. 

 

Rrjedhimisht, nga leximi i 

kësaj dispozite mund të bëjmë 

një dallim midis kompetencës 

së ISSH gjatë fazës së 

projektimit dhe kompetencës 

së saj gjatë fazave të tjera të 

procedurës për leje 

ndërtimi/zhvillimi.  
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mungesave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjatë fazës së projektimit 

subjekti ndërtues bën 

vetëdeklarimin për plotësimin 

e kushteve higjeniko-

shëndetësore në ISSH dhe ky i 

fundit, pasi bën ekspertimin 

higjeniko-shëndetësor 

paraprak, jep aktmiratimin.  

 

Gjatë fazave të tjera të 

procedurës për pajisje me leje 

zhvillimi/ndërtimi (shqyrtimi i 

kërkesës dhe përpara lëshimit 

të certifikatës së përdorimit) 

ISSH jep pëlqimin e saj.  

7. LEGJISLACIONI NË 

FUQI PËR 

MJEDISIN  

 

 

Ligji nr. 10431/2011 

“Për mbrojtjen e 

mjedisit” 

 

Ligji nr. 10440, datë 

07.07.2011 “Për 

vlerësimin e ndikimit 

në mjedis”, i 

ndryshuar 

 

Ligji nr. 10448/2011 

“Për lejet e mjedisit” 

1. Vlerësimi i ndikimit në 

mjedis (VNM). Në nenin 25 pika 

4 dhe 5 e ligjit nr. 10431/2011  

parashikohet se “4. Vlerësimi i 

ndikimit në mjedis kryhet nga 

zhvilluesi, si pjesë e 

përgatitjeve për planifikimin e 

një projekti zhvillimi dhe para 

kërkimit të lejeve përkatëse të 

zhvillimit.  5. Kërkesat e 

hollësishme për zbatimin e këtij 

neni përcaktohen në ligjin për 

vlerësimin e ndikimit në mjedis.”  

 

Ligji nr. 10440/2011 parashikon 

se Procedura e vlerësimit të 

ndikimit në mjedis iniciohet nga 

zhvilluesi (neni 10) dhe i 

nënshtrohen projektet publike 

dhe private, të listuara në 

shtojcat I dhe II të ligjit, 

1. Nga dispozitat e sipërcituara 

rezulton se VNM-ja është një 

proçes që kryhet nga zhvilluesi, 

si pjesë e përgatitjeve për 

planifikimin e një projekti 

zhvillimi dhe para kërkimit të 

lejeve përkatëse të zhvillimit. 

Zhvilluesi në varësi të projektit 

(nëse përfshihet në shtojcën I 

dhe II) mund të pajiset me 

vendim apo deklaratë mjedisore 

dhe çfarë kërkohet nga 

autoritetet përgjegjëse për 

zhvillimin e territorit është që 

verifikojnë që zhvilluesi dhe 

projekti të jenë pajisur me 

vendim apo deklaratë 

mjedisore. Rrjedhimisht, këto 

dokumente janë pjesë e 

dokumentacionit që kërkuesi i 

lejes së zhvillimit/ndërtimit 
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përpara dhënies së lejes 

përkatëse (neni 7 pika 1) nga 

autoriteti përgjegjës për 

zhvillimin ose jo të projektit.  

 

Në  nenin 20 të ligjit nr. 

10440/2011, parashikohet që  

autoriteti i planifikimit kur 

shqyrton dhënien ose jo të lejes 

së zhvillimit për një projekt, 

apo vendosjen e kushteve për 

zhvilluesin, merr në 

konsideratë vendimin dhe 

deklaratën mjedisore për 

ndikimet në mjedis të projektit të 

propozuar. Vendimi apo 

deklarata për projektin e 

propozuar është i vlefshëm për aq 

kohë sa është e vlefshme dhe leja 

e zhvillimit për projektin.  

 

2. Ligji nr. 10448/2011 “Për 

lejet e mjedisit” përcakton 

rregullat për lejimin e zhvillimit 

të disa veprimtarive që 

shkaktojnë ndotje të mjedisit në 

Republikën e Shqipërisë. Duke 

qenë se ky ligj i referohet 

veprimtarisë që do të zhvillohet 

nuk përmban parashikime lidhur 

me momentin kur subjekti 

kërkues duhet të pajiset me leje 

mjedisi në kuadër të një kërkese 

për leje zhvillimi apo ndërtimi. 

Megjithatë, legjislacioni 

mjedisor në këtë rast duhet të 

lexohet së bashku me 

legjislacionin në fushën e 

duhet të paraqesë pranë 

autoritetit përgjegjëse për 

zhvillimin e territorit për tu 

pajisur me lejen përkatëse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nga ky lexim i kombinuar i 

legjislacionit për planifikimin 

dhe zhvillimin e territorit dhe 

legjislacioni mjedisor rezulton 

se kërkuesi i lejes së ndërtimit 

duhet, përvec dokumenteve të 

tjera të listuara në nenin 15, 

pika 1 e Rregullores, të 

depozitojë edhe lejen 

mjedisore në ato raste kur 

veprimtaria që do të zhvillohet 

në objekt duhet të pajiset me 

leje mjedisore sipas kërkesave 

të ligjit nr 10448/2011. 
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planifikimit dhe zhvillimit. 

Vërejmë se ndërkohë që ligji nr. 

107/2014 përcakton si qëllim të 

tij “mundësimin e të drejtës së 

përdorimit e të zhvillimit të 

pronës, në përputhje me 

dokumentet planifikuese dhe 

sipas legjislacionit mjedisor në 

fuqi”, Rregullorja e Zhvillimit të 

Territorit në nenin 15, pika 1, 

shkronja gj) parashikon se ndër 

dokumentet që duhet të dorëzojë 

aplikuesi për leje ndërtimi janë 

edhe “licencat, autorizimet apo 

aktet e miratimit, të nevojshme 

për ushtrimin e aktivitetit, në 

zbatim të legjislacionit të 

posaçëm sektorial, sipas rastit”.  

 

 

8 LEGJISLACIONI NË 

FUQI PËR 

REZERVAT UJORE 

 

Ligji nr. 111/2012 

“Për menaxhimin e 

integruar të burimeve 

ujore” 

 

Ligji nr. 8681, datë 

02.11.2001 “Për 

projektimin, 

ndërtimin, 

shfrytëzimin dhe 

mirëmbajtjen e digave 

dhe dambave”, i 

1. Neni 41 pika 2, shkronja b, e 

ligjit nr. 111/2012 parashikon se 

ndërtimi i strukturave ankoruese, 

portuale, i veprave mbrojtëse 

bregdetare dhe i ishujve 

artificialë në det kërkon pajisjen 

me leje nga Këshilli Kombëtar 

i Ujit.  Në nenin 66 parashikohet 

se organet përgjegjëse të 

planifikimit të territorit në njësitë 

e qeverisjes vendore lëshojnë leje 

për ndërtimin, rindërtimin apo 

shembjen e objekteve mbrojtëse 

të brigjeve, mureve, pritave e 

veprave të tjera në brigje, vetëm 

pasi pajisen me autorizim të 

posaçëm nga organet e 

administrimit dhe të 

1. Nga leximi i këtyre 

dispozitave rezulton se për 

veprimtarinë ndërtimore të 

cituar së bashku me dokumentet 

për pajisjen me leje ndërtimi 

duhet të dorëzohet edhe 

leja/autorizimi i Keshillit 

Kombëtar të Ujit për të kryer 

një apo disa veprime në një 

mjedis ujor të caktuar.  

Gjithashtu , ndër dokumentet që 

duhen dorëzuar nga 

zhvilluesi/përfituesi i lejes së 

ndërtimit, pas përfundimit të 

objektit dhe përpara lëshimit të 

çertifikatës së përdorimit, është 

edhe raporti i inspektimit 

përfundimtar të organet e 

administrimit a menaxhimit të 
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ndryshuar menaxhimit të burimeve ujore.  

 

 

2.Sipas ligjit nr. 8681/2001 është 

Komiteti Kombëtar i Digave të 

Mëdha (KKDM), si organ i 

Këshillit të Ministrave, që 

ushtron kontrollin e shtetit për 

sigurinë e digave/dambave si 

vepra të një rëndësie të veçantë. 

Ndër detyrat që ligji i njeh këtij 

Komiteti parashikohet edhe “dh) 

miratimi i projektideve dhe 

projektzbatimeve të digave të 

reja, si dhe projektet e 

“riparimit” dhe të 

“përmirësimit” të 

digave/dambave që janë në 

shfrytëzim. e) Bën kontroll fizik 

dhe dokumentar, verifikues në 

digat/dambat gjatë ndërtimit 

dhe shfrytëzimit të tyre. 

Shfrytëzuesit e objekteve janë të 

detyruar t’u përgjigjen në kohë 

dhe me cilësi kërkesave të 

KKDM-së gjatë kontrollit.” 

 

 

burimeve ujore.  

2. Nga kjo dispozitë rezulton se 

gjatë fazës së projektimit dhe 

përpara dorëzimit të 

dokumentacionit për leje 

ndërtimi, projektidetë dhe 

projektzbatimet e 

digave/dambave të reja, si dhe 

projektet e “riparimit” dhe të 

“përmirësimit” të 

digave/dambave marrin 

miratimin e Komitetit 

Kombëtar të Digave të Mëdha. 

Ndërsa për procedurat e tjera 

për fazat e mëvonshme 

(fillim/përfundim punimesh) i 

referohet legjislacionit për 

planifikimin dhe ndërtimin.   

 

9. Ligji nr. 9048, datë 

07.04.2003 “Për 

trashëgiminë 

kulturore”, i 

ndryshuar 

1. Neni 17 pika 1 e këtij ligji 

parashikon se projektet e 

restaurimit dhe restaurimi i 

monumenteve të kulturës bëhen 

nga institucione shtetërore të 

specializuara dhe nga subjektet 

e liçencuara për këtë qëllim. Në 

pikën 5 parashikohet se 

punimet e restaurimit, të cilat 

kryhen nga subjektet e 

liçencuara për këtë qëllim, 

1. Nga dispozitat e mësipërme 

rezultojnë disa detyrime që 

duhen mbajtur në konsideratë 

gjatë një procedurë për pajisje 

me leje ndërtimi, dhe 

konkretisht:  

 

në fazën e projektimit: 

a. projekti i paraqitur nga 

zhvilluesi për restaurimin e 
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mbikëqyren dhe kolaudohen 

nga institucionet shtetërore, të 

specializuara dhe të ngarkuara 

me ligj për mbrojtjen, ruajtjen 

dhe studimin e objekteve të 

trashëgimisë kulturore.  

Në pikat 6 dhe 7 të nenit 17 

parashikohet se “ 6. Çdo projekt 

për restaurim i paraqitet për 

miratim Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve, i cili përcakton 

kriteret dhe kategorinë e 

projekteve, që miratohen nga 

Instituti i Monumenteve të 

Kulturës. 7. Zbatimi i punimeve 

të restaurimit të monumenteve 

të kulturës, mbikëqyrja dhe 

kolaudimi i tyre nuk i 

nënshtrohen ligjit nr. 8402, 

datë 10.9.1998 "Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit", të ndryshuar.  

 

Nenet 29, 30 dhe 32 të ligjit 

sanksionojnë se: 

d) në zonat-muze, 

ansamblet-muze, qendrat 

historike, dhe parqet 

arkeologjike është e 

ndaluar çdo lloj ndërtimi 

i ri, me përjashtim të 

rrjetit inxhinierik 

nëntokësor dhe 

rikonstruksionit. Në 

rastin e 

rikonstruksioneve, 

projekti miratohet nga 

Këshilli Kombëtar i 

Restaurimeve; 

monumenteve të kulturës 

bëhen nga institucione 

shtetërore të specializuara dhe 

nga subjektet e liçencuara për 

këtë qëllim. Pra duhet të 

shoqërohet nga licenca 

përkatëse.  

b. çdo projekt  restaurimi 

të monumenteve të kulturës 

miratohet nga Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve ose 

nga Instituti i Monumenteve të 

Kulturës.  

c. projekti për 

rikonstruksionet në Zonat-

muze, ansamblet-muze, 

qendrat historike, dhe parqet 

arkeologjike miratohet nga 

Këshilli Kombëtar i 

Restaurimeve; 

d. gërmimi, restaurimi, 

përdorimi dhe çdo veprim 

tjetër ne monumentet e 

kulturës, si dhe çdo ndryshim 

ne truallin e vene ne mbrojtje 

rreth tyre, bëhet vetëm me 

autorizimin e Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, 

Institutit Arkeologjik, për 

gërmimet shkencore, si dhe të 

Agjencisë së Shërbimit 

Arkeologjik, në rastet e 

gërmimeve të shpëtimit. 

e. në zonat arkeologjike 

“B” të shpallura me vendim të 

Këshillit të Ministrave lejohen 

ndërtimet e reja në rastet e 

përcaktuara në rregulloren e 

administrimit të këtyre 

zonave, pas miratimit nga 
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e) në zonat arkeologjike 

“A” të shpallura me 

vendim të Këshillit të 

Ministrave është e 

ndaluar çdo lloj 

ndërhyrjeje me karakter 

ndërtimor; në zonat 

arkeologjike “B” të 

shpallura me vendim të 

Këshillit të Ministrave 

lejohen ndërtimet e reja 

në rastet e përcaktuara 

në rregulloren e 

administrimit të këtyre 

zonave, pas miratimit 

nga Këshilli Kombëtar 

i Arkeologjisë; 

f) për monumentet e 

kulturës përcaktohet një 

sipërfaqe toke ose trualli 

përreth, si zonë 

mbrojtëse, në përputhje 

me vlerat e tyre 

arkitektonike, me 

përshtatshmërinë e tyre 

urbanistiko-estetike, me 

rrethinën dhe me 

rrethanat ekologjike. 

Përmasat e zonës 

mbrojtëse përcaktohen 

nga organi që shpall 

monumentin, sipas 

studimit të bërë nga 

Instituti i Monumenteve 

te Kulturës. Në këtë 

zonë ndalohet çdo 

ndërhyrje me karakter 

ndërtimor. 

g) Gërmimi, restaurimi, 

përdorimi dhe çdo 

Këshilli Kombëtar i 

Arkeologjisë; 

f.  në rastet e ndërtimeve 

të mëdha në territore në 

pronësi shtetërore ose private, 

si rrugë, autostrada, aeroporte, 

porte, vepra industriale, 

qendra të reja banimi, 

investitorët janë të detyruar 

që, gjatë proçesit të 

projektimit të marrin 

miratimin, me shkrim, të 

Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve dhe të Këshillit 

Kombëtar të Arkeologjisë.  

 

në fazën e zbatimit të 

punimeve: 

 

a. punimet e restaurimit 

kryhen nga subjektet e 

liçencuara për këtë qëllim, 

mbikëqyren dhe kolaudohen 

nga institucionet shtetërore, të 

specializuara dhe të ngarkuara 

me ligj për mbrojtjen, ruajtjen 

dhe studimin e objekteve të 

trashëgimisë kulturore. 

b. zbatimi i punimeve të 

restaurimit të monumenteve të 

kulturës, mbikëqyrja dhe 

kolaudimi i tyre nuk i 

nënshtrohen ligjit nr. 8402, 

datë 10.9.1998 "Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve 

të ndërtimit", të ndryshuar.  

c. në rastet e ndërtimeve 

të mëdha në territore në 

pronësi shtetërore ose private, 

si rrugë, autostrada, aeroporte, 
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veprim tjetër ne 

monumentet e kulturës, 

si dhe çdo ndryshim ne 

truallin e vene ne 

mbrojtje rreth tyre, bëhet 

vetëm me autorizimin e 

Këshillit Kombëtar të 

Restaurimeve, 

Institutit Arkeologjik, 

për gërmimet 

shkencore, si dhe të 

Agjencisë së Shërbimit 

Arkeologjik, në rastet e 

gërmimeve të 

shpëtimit. 

 

Gjithashtu, neni 47 i këtij ligji 

parashikon se në rastet e 

ndërtimeve të mëdha në territore 

në pronësi shtetërore ose 

private, si rrugë, autostrada, 

aeroporte, porte, vepra 

industriale, qendra të reja 

banimi, investitorët janë të 

detyruar që, gjatë proçesit të 

projektimit dhe zbatimit të 

projektit, të marrin miratimin, 

me shkrim, të Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve 

dhe të Këshillit Kombëtar të 

Arkeologjisë.  

 

 

porte, vepra industriale, 

qendra të reja banimi, 

investitorët janë të detyruar 

që, gjatë proçesit të zbatimit të 

projektit, të marrin miratimin, 

me shkrim, të Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve 

dhe të Këshillit Kombëtar të 

Arkeologjisë. 

 

10 Ligji nr. 55/2015 “Për 

investimet strategjike 

në Republikën e 

Shqipërisë” 

1.Disa nga parashikimet e këtij 

ligji nuk përputhen me ato të 

legjislacionit në fushën e 

planifikimit dhe zhvillimit. Më 

konkretisht,   përfitimet e 

Investimit/investitorit strategjik 

nga statuset (neni 23 dhe 24) 

1. Vlerësojmë të nevojshme 

harmonizimin ligjit nr. 55/2015 

me parashikimin e ligjit nr. 

107/2014. 
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bien ne kundërshtim me 

dispozitat e ligjit nr 107/2014 

(neni 44 pika 2) lidhur me afatin 

e shqyrtimit të kërkesës për leje 

ndërtimi (60 ditë). Ligji nr. 

55/2015 parashikon një afat 45 

ditor si dhe proçedura të 

përshpejtuara dhe prioritare për 

Investimin/investitorin 

strategjik.  

 

11 Ligji nr. 8450, datë 

24.2.1999 “Për 

përpunimin, 

transportimin dhe 

tregtimin e naftës, të 

gazit dhe nënprodukteve 

të tyre” 

1. Ligji parashikon se ndërtimi i 

naftësjellësve dhe gazsjellësve 

për transportimin, importimin 

dhe eksportimin e naftës bruto 

dhe te gazit natyror, behet me 

vendim te Këshillit te Ministrave.  

1. Kjo kompetencë duhet t’i 

kalojë me ligj Këshillit 

Kombëtar të Territorit, në 

përputhje me kompetencën e 

dhënë nga neni 28 i ligjit nr. 

107/2014, i cili e njeh KKT si 

autoritet përgjegjës për 

vendimmarrjen për leje 

zhvillimi dhe leje ndërtimi, për 

cështje apo objekte me rëndësi 

kombëtare, si dhe për investime 

strategjike për interesat e 

vendit. 

14 Një referim të qartë në 

ligjin nr. 107/2014 bën 

dhe ligji nr. 9946, datë 

30.06.2008 “Për sektorin 

e gazit natyror”, i 

ndryshuar 

1. Sipas këtij ligji, ndërtimi dhe 

përdorimi i tubacioneve për 

transmetimin dhe shpërndarjen e 

gazit natyror, instalimeve të 

GNL-së, depozitave nëntokësore 

të gazit natyror, linjave direkte, si 

dhe lidhja e sistemit shqiptar të 

gazit natyror me sistemet fqinje 

bëhen me leje të veçantë, të 

miratuar nga Këshilli i 

Ministrave. Në këtë rast, leja nuk 

përjashton marrjen e të gjitha 

lejeve të tjera, për një ndërtim të 

zakonshëm, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi.  

 

1.Edhe në këtë  ligj vlerësojmë 

se duhet të rishikohet 

kompetenca që i njihet Këshillit 

të Ministrave. Kjo kompetencë 

duhet t’i njihet Këshillit 

Kombëtar të Territorit, në 

përputhje me kompetencën e 

dhënë nga neni 28 i ligjit nr. 

107/2014, i cili e njeh KKT si 

autoritet përgjegjës për 

vendimmarrjen për leje 

zhvillimi dhe leje ndërtimi, për 

cështje apo objekte me rëndësi 

kombëtare, si dhe për investime 

strategjike për interesat e 

vendit. Nga analiza e ligjit nr. 
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9946/2008, rezulton se leja e 

vecantë që jepet nga Këshilli i 

Ministrave dublon lejen që 

duhet të merret nga KKT.  

 

 

 

 

 


