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 Rishikimi i kuadrit ligjor në vitin 2014 në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të 
territorit, mundësoi riformatimin e mekanizmave, afateve dhe proçedurave për marrjen e 
lejeve të ndërtimit dhe rritjen e transparencës. Ky proçes u shoqërua edhe me reformën 
administrative-territoriale duke nxitur koordinimin ndërmjet qeverisjes qëndrore dhe asaj 
vendore me objektiv zhvillimin e integruar dhe ofrimin me cilësi e transparencë të 
shërbimeve ndaj qytetarëve dhe zhvilluesve/investitorëve. Në këtë kuadër, që nga 2016 u 
iniciua platforma e-Leje e konceptuar si një shërbim me një ndalesë duke unifikuar proçedurat 
e aplikimit për leje ndërtimi në një dritare të vetme. Platforma aktualisht ofron 20 
shërbime për qytetarët dhe zhvilluesit duke përfshirë 146 institucione të cilat kanë akses 
në proçedurat që lidhen me lejet e ndërtimit dhe që duhet të ndërveprojnë me njëri-
tjetrin në nivel kombëtar dhe lokal.  

 Ka kaluar më shumë se 1 vit1 nga zbatimi i detyrueshëm i platformës online e-Leje 
si mënyra e vetme e aplikimit për leje në fushën e ndërtimit dhe për rrjedhojë edhe 
unifikimit të proçedurave për të 61 Bashkitë e vendit. Progresi është vlerësuar tashmë 
edhe nga raportet ndërkombëtare si Doing Business 20172, EU Progress Report 2017 etj. 
Aktualisht, Qeveria ka ndërmarrë një aksion kombëtar në fushën e derregullimit me 
synim forcimin e rolit rregullator legjitim të shtetit për të mundësuar krijimin e një 
mjedisi rregullator efektiv që inkurajon investimet dhe stimulon funksionimin e një 
ekonomie tregu, ku të drejtat dhe detyrimet e paleve (privat/publik) të respektohen 
realisht. 

 Gjatë vitit 2016, në kuadrin e evidentimit të problematikave të klimës së 
investimeve, Sekretariati ka zhvilluar mjaft konsultime me biznese të përfshira në 
proçedurat e ndërtimit midis të tjerave edhe për objekte bujqësore dhe magazina 
industriale. Rezultonte se për arsye edhe të dinamikës se proçesit, kishte mungesë 
informacioni të dyanshëm si nga bizneset ashtu edhe nga disa Bashki. Sekretariati 
përgatiti në atë kohë një udhëzues praktik mbi proçedurat e zbatueshme për të ndihmuar 
me informacion kryesisht bizneset.  

 Gjatë vitit të parë të zbatimit të platformës janë evidentuar problematika të 
ndryshme nga përdoruesit që lidhen me afatet, nivelin e tarifës së aplikimit, mekanizmat  
e informimit dhe njoftimit, nevojën e harmonizimit të ligjeve sektoriale, zbatimin në 
praktikë të parimit të miratimit në heshtje, ankimin administrativ etj. Një pjesë e 
problematikave jane zgjidhur kohë pas kohe. Të tjerat priten të merren në konsideratë 
edhe në kuadër të Reformës së Derregullimit të nisur tashmë nga Qeveria. 

 Objekti i Notës Teknike është të evidentojë problematikat më kryesore të 
përdoruesve të platformës e-Leje (projektues, zhvillues, investitorë, etj) lidhur me 

                                                           
1 Implementuar prej datës 20 Prill 2016 dhe i detyrueshëm prej datës 1 Shtator 2016. 
2 Shqipëria përmirësoi renditjen nga vendi i 97-të në vendin e 58-të. 
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proçesin e aplikimit për leje zhvillimi, leje ndërtimi apo aplikime të tjera, me synim 
thjeshtimin e mëtejshëm të proçedurave në kontekstin e Reformës së Derregullimit.  

 

Analiza tenton t’ju japë përgjigje pyetjeve të tilla si:  

 A është platforma e-Lejet një shërbim me një ndalesë?  

 A ka disiplinuar ajo procedurat e aplikimit dhe shqyrtimit të kërkesave për leje ndërtimi nga 
pikëpamja e afateve, procedurave dhe e dokumentave? 

 A ka nxitur platforma një koordinim institucional efikas? 

 

 Për sa më lartë, përvec hulumtimit të legjislacionit kombëtar në fushën e 
planifikimit dhe zhvillimit të territorit, kuadrit ligjor institucional, dokumentave 
strategjike, dhe raporteve ndërkombëtare si EU Progress Report 2016, Doing Business 2017, 
etj. u përgatit  një Anketë me pyetje gjysëm të strukturuara sipas profilit të aktoreve 
(bashki, institucione, projektues, investitorë). Në total, janë zhvilluar 37 konsultime, në 
Tiranë dhe në disa qytete (me 66 persona) në periudhën Qershor - Shtator 2017 si edhe 
një konsultim i fokusuar me 22 ekspertë (Nëntor 2017) të fushës për të diskutuar 
paraprakisht gjetjet dhe rekomandimet më të rëndësishme për t’u prezantuar në KI. 
Rekomandimet jane grupuar në tre shtylla  kryesore – ligjore, institucionale dhe teknike.  

 

Disa nga Gjetjet më kryesore të analizës mund të përmblidhen si më poshtë: 

 Zbatimi prej 1 Shtator 2016 i platformës e-Leje si i vetmi instrument i aplikimit, 
shqyrtimit dhe miratimit të lejeve të ndërtimit ka unifikuar proçedurat për të 61 
Bashkitë në vend si edhe ka disiplinuar shqyrtimin e aplikimeve nga pikëpamja e 
afateve si për aplikuesit ashtu edhe për institucionet duke ulur edhe kostot operative 
për të dyja palët. 

 Përfundimi i proçedurave të shqyrtimit brenda 60 ditëve kalendarike mbetet sfidë për 
administratën e Bashkive. Mungesa e bazave të të dhënave elektronike ku tregohet se në 
cilat pjesë të territorit nuk është i lejueshëm zhvillimi/ndërtimi sipas përcaktimeve të 
ligjeve sektoriale vështirëson koordinimin institucional. Përmirësimi i këtyre 
aspekteve në të ardhmen do të përmbushë qëllimin e platformës si shërbim me një 
ndalesë. 

 Zbatimi i kësaj risie nuk ka qenë i lehtë duke patur në konsideratë kapacitetet e 
kufizuara të disa Bashkive apo institucioneve të veçanta, vështirësitë e administratës 
së tyre për t’u shkëputur nga tradita shkresore e praktikave dokumentare apo për t’u 
informuar në kohë mbi konceptet e reja të legjislacionit të fushës si p.sh. parimi i 
miratimit në heshtje i cili nuk respektohet në të gjitha rastet dhe veçanërisht në rastin 
kur Bashkitë nuk marrin përgjigje nga ZVRPP mbi gjendjen e pasurisë. 

 Zbatimi i platformës e-Leje është shoqëruar me një proçes dinamik të ndryshimeve 
në VKM Nr. 408 “Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” dhe të 
ndryshimeve operacionale në vetë platformën elektronike. Në mungesë të një 
Manuali të detajuar, këto ndryshime kanë krijuar në disa raste konfuzion tek 
përdoruesit (aplikues, bashki, institucione) lidhur me afatet dhe proçedurat e 
ndërmjetme që duhet të zbatohen.  
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 Agjencia për Zhvillimin e Territorit ka luajtur rol aktiv në koordinimin e veprimtarisë 
për platformën e-Leje dhe në kryerjen e trajnimeve për përdoruesit e platformës. 
Pavarësisht kësaj, mbetet ende e papërcaktuar qartë në legjislacion se cili institucion 
është administratori i platformës nga pikëpamja ligjore. 

 Bashki të ndryshme në disa raste ndjekin praktika të ndryshme gjatë shqyrtimit të 
aplikimeve duke kërkuar në disa raste dokumenta shtesë përtej atyre që kërkohen nga 
Ligji Nr.107 dhe VKM Nr.408, si p.sh. në rastin e punimeve të cilat kryhen me 
deklaratë paraprake dhe që në bazë të Ligjit Nr.107 nuk kanë nevojë për miratim 
paraprak. Tarifa e aplikimit për shqyrtimin e aplikimeve nuk është e unifikuar për të 
gjitha Bashkitë dhe varion nga 500 Lek deri në 1% të vlerës së investimit. 

 Në praktikë platforma e-Lejet ka marrë në konsideratë ndërtimin e proçeseve dhe 
afateve të ndërmjetme dhe përfundimtare sipas parashikimeve të VKM Nr. 408, pra 
duke i llogaritur ato në ditë pune dhe për rrjedhojë dhe afatin maksimal 60 ditor e ka 
interpretuar në këtë formë. Ekzistojnë mundësi për t’a përafruar legjislacionin 
sekondar me Ligjin Nr.107.  
 

 Afatet e parashikuara në legjislacion në lidhje me proçedurat e ndjekura në 
platformën e-Leje kanë disiplinuar palët, por ende mbetet sfidë përmbushja e afateve 
sidomos nga institucionet (Bashkitë) të cilat në jo pak raste duke u përballur me fluks 
të aplikimeve, nuk mund të përfundojnë shqyrtimin e tyre brenda afateve përkatëse. 

 

 Ndonëse kuadri ligjor nuk e parashikon, subjektet përmendin nevojën e një hallke 
mbikqyrëse ankimimi që të koordinojë Bashkitë dhe aplikantët si edhe për të marrë 
përsipër zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis tyre. Megjithatë, kjo nuk mund të 
konsiderohet si një prioritet në këtë moment kur një ndryshim i tillë do të kërkonte 
ndryshime të mëtejshme ligjore dhe proçedura shtesë që mund të ngadalësonin tërë 
proçesin e lejeve të ndërtimit. 

 Akoma ka ligje sektoriale që duhet të harmonizohen me legjislacionin specifik, për 
t’iu përgjigjur kërkesave të dixhitalizimit që ka platforma e-Lejet. Nga konsultimet 
rezulton se në mjaft raste ka problematika dhe burokraci që vijnë si rezultat i 
mbivendosjes së ligjeve sektoriale me konceptin e platformës sipas legjislacionit të 
planifikimit dhe zhvillimit të territorit p.sh. në rastin e Këshillit Kombëtar të 
Restaurimeve apo të Arkeologjisë ku ligji parashikon se "investitorët janë të detyruar që, 
gjatë procesit të projektimit dhe zbatimit të projektit, të marrin miratimin me shkrim". 

 Në rastin e ndërtimeve me karakter kompleks dhe specifik për të cilat legjislacioni 
primar dhe sekondar sektorial referon për studime, analiza, çertifikata, liçenca dhe 
proçedura me karakter teknik dhe operacional të cilat duhet të përmbushen jo vetëm 
nga institucionet qendrore (Ministritë), por edhe nga agjencitë dhe institucionet e 
tjera të varësisë, lista e dokumentave të kërkuara nga legjislacioni përkatës të nevojshme 
për të aplikuar për leje ndërtimi nuk është e detajuar mjaftueshëm dhe në disa raste 
intepretohet në mënyrë diskrecionale nga Bashkitë/Institucionet. Më konkretisht: 
mungojnë check-listat e dokumentave sektoriale dhe të dakordësuara midis 
institucioneve (AZHT dhe Ministri) sipas fushave të ndërtimit (p.sh. 
energji/hidrocentrale) duke lënë mundësi për interpretim nga palët e përfshira. 

 

Rekomandimet të cilat adresojnë gjetjet e analizës mund të grupohen në:  

 

a)  Rekomandime të karakterit ligjor 
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1. Respektimi i afatit ligjor prej 60 ditë kalendarike nga autoriteti përgjegjës që vendos 
për lejen e ndërtimit. Ndryshimi i VKM Nr. 408 datë 13.05.2015 “Për Miratimin e 
Rregullores së Zhvillimit të Territorit” me qëllim reflektimin e këtij afati.  
 

2. Unifikimi dhe stabilizimi i procedurave të ndjekura nga autoritetet përgjegjëse që 
vendosin për miratimin e lejeve të ndërtimit. Përgatitja nga MIE/AZHT e një 
Manuali të detajuar operacional, teknik dhe ligjor në formën e një Udhëzimi për të 
gjithë përdoruesit. 
  

3. Rastet e pezullimit të aplikimeve në platformën e-Lejet vetëm për shkaqe objektive 
dhe/ose mirëmbajtje të saj duhet të parashikohen shprehimisht nga vetë Ligji 
Nr.107/2014, VKM Nr. 408 datë 13.05.2015 dhe akte të tjera nënligjore. 
 

4. Ndryshime ligjore në legjislacionin sektorial të disa institucioneve për t’ju përshtatur 
kërkesave të dixhitalizimit që kërkon platforma si shërbim me një ndalesë. 

a)    Ligji Nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” dhe Udhëzimi i 
Këshillit të Ministrave Nr. 1, datë 13.04.2016 duhet të jenë objekt i 
ndryshimeve ligjore për të adresuar këtë nevojë. 

b) Ligji Nr. 9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, duhet të jetë objekt i 
ndryshimit sa i përket mënyrës së miratimeve me shkrim që jepen nga KKA 
dhe KKR.  

c)    Ndryshime në Ligjin Nr.8402/1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 
Ndërtimit” (i ndryshuar) dhe kuadrin nënligjor përkatës i cili kërkon që njoftuesi i 
fillimit të punimeve të pajiset me Vërtetim/Autorizim përpara fillimit të 
punimeve.  

d) Ndryshime në VKM Nr. 416 datë 13.05.2015 dhe VKM Nr.268 datë 06.04.2016 
sa i përket KKU. 
  

5. Unifikimi i tarifës për shqyrtimin e aplikimit për lejet e ndërtimit në platformën e-
Leje. Ndryshime ligjore në VKM Nr.408 e cila të referojë në Ligjin Nr. 9632 datë 
30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” (i ndryshuar). Rishikimi i afateve dhe 
kamatës për pagimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë në Bashkinë Tiranë.  
 

6. Të konsiderohet lehtësimi i proçedurave dhe afateve te parashikuara në platformën 
e-Lejet për fermerët/grumbulluesit/eksportuesit që duan të ndërtojnë konstruksione 
të lehta për magazinimin e produkteve bujqësore dhe bimëve medicinale të cilat nuk 
kanë impakt në mjedis. 

 

b)     Rekomandime që lidhen me aspekte rregullatore dhe institucionale 

 
1. AZHT duhet të pajiset nga legjislacioni me atributet e plota të administratorit ligjor 

dhe teknik të platformës e-Leje. 
  

2. Deklarata paraprake të mos trajtohet si kërkesë për miratimin e lejes. Për punimet që 
kryhen me Deklaratë Paraprake, të mos jetë e nevojshme miratimi/autorizimi 
paraprak nga Bashkitë. 

 
3. Përfundimi brenda një afati jo më shumë se 3 muaj i bazave elektronike të të 

dhënave nga AMK, IMK dhe KKU, në bazë dhe për zbatim të detyrimeve të pikës 6 
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të Urdhërit Nr.143 datë 03.11.2015 të Kryeministrit dhe vendosja e tyre në 
dispozicion të AZHT. 

 
4. Rikategorizimi i ndërtimeve për të cilat është e nevojshme Vlerësimi i Ndikimit në 

Mjedis mbi bazën e analizës së riskut dhe impaktit në mjedis.  
 
5. Rritja e transparencës në vendimmarrje për aplikimet nëpërmjet platformës duke 

mundësuar seanca dëgjimore të strukturuara me aplikuesit sipas parashikimeve të 
Kodit të Procedurave Administrative. 

  
6. Përgatitja nga ana e Bashkive e manualeve të thjeshta sqarues dhe sipas tipologjive të 

shërbimeve të ofruara në platformën e-Lejet. Automatizimi i proçedurave midis 
drejtorive dhe institucioneve të varësisë brenda Bashkive dhe dixhitalizimi i 
informacionit duke ulur barrën administrative për biznesin. 

 
7. Dixhitalizimi i regjistrit të lejeve/liçencave/autorizimeve që jepen nga MIE. 

Ndërlidhja e platformës e-Leje me regjistrin elektronik të MIE dhe atë të QKB. 
 

8. Trajnimi dhe kualifikimi i vazhdueshëm i burimeve njerëzore të cilat janë të përfshira 
direkt në proçedurat e miratimit të lejeve të ndërtimit nëpërmjet platformës e-Leje. 
Konsolidimi i këtyre strukturave të dedikuara vetëm për këtë proçes. 

 

c)     Rekomandime që lidhen me aspektet teknike të platformës e-Leje. 

 

1. Të shikohet mundësia e përfshirjes brenda një afati 6 mujor për Bashkinë Tiranë të 
shërbimit GIS kadastra në platformën e-Leje. 

2. Diskutimi në nivel teknik nga AZHT, AKSHI, Bashki dhe përdorues i 
përmirësimeve të mundshme teknike të mëposhtme: 

a) Arkitektura e platformës e-Leje t’u mundësojë palëve të përfshira në një procedurë 
aplikimi, të shikojnë përgjigjet e ndërsjellta duke rritur kësisoj edhe shkallën e 
transparencës që ka ofruar deri më tani platforma. 

b) Rritja e kapaciteteve teknike të platformës për të mundësuar shpejtësi dhe 
depozitim të dokumentave të aplikimit edhe në formate të tjera përveç pdf. Çdo 
ndryshim në arkitekturën e platformës e-Leje t’u njoftohet paraprakisht 
përdoruesve të saj nëpërmjet njoftimeve elektronike në llogarinë e përdoruesit 
dhe/ose e-mailin e tyre. 

c) Të mundësohet nga platforma shtimi i numrit të zhvilluesve meqenëse vetë ligji 
njeh mundësinë që mund të jenë disa zhvillues. 

 

*** 


