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I. OBJEKTI I ANALIZËS

 Të evidentojë problematikat më të ndjeshme të subjekteve/biznesit mbi thjeshtimin 
ose jo të proçedurave të aplikimit në fushën e lejeve të ndërtimit, transparencën ndaj 
investitoreve. Më konkretisht:

 A është platforma e-Lejet shërbim me një ndalesë?

 A ka një disiplinim të aplikimeve nga pikëpamja e afateve, procedurave dhe 
dokumentave të kërkuara?

 A ka nxitur platforma një koordinim institucional?

 Të strukturojë debatin dhe ofrojë rekomandime të konsultuara me palet që mundësojnë 
adresimin e problematikave duke marrë në konsideratë edhe sfidën e reformës 
territoriale.
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• Kuadri ligjor dhe nënligjor, manuale teknike dhe prezantime, EU Progress Report 
2016, DB 2017, modele të huaja (Maqedoni, Serbi etj.) 

• Të dhëna AZHT

• Publikime të INSTAT, BSH

Desk-research

• Reagime të biznesit të mbledhura në database nga Sekretariati për 2015-2017 
(çështje konkrete) edhe ne media, portale; Udhërrëfyes “Mbi e-Lejet”përgatitur 
nga Sekretariati, Gusht 2016.

• 37 takime-intervista (me 66 persona) në periudhën Qershor - Shtator 2017, 
biznese, Bashki (Tiranë, Durrës, Korçë me rreth 22 punonjës të lidhur me 
proçesin), dhe institucione të tjera.

• Anketa të detajuara të plotësuara nga subjektet e interesuara.

• Fokus Grup (22 persona) me Ekspertë, Tetor 2017

Konsultimi
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I. METODOLOGJIA

10
INSTITUCIONE (3 

BASHKI & 7 
INSTITUCIONE 

QENDRORE)

TOTAL 37  
TAKIME 

DHE RRETH 66
PERSONA

20
STUDIO 

PROJEKTIMI, 
ZHVILLUES, 
SHOQATA, 

EKSPERTË TË 
FUSHËS 



II. KONTEKSTI – KOMENTE NGA BIZNESI
Sistemi e-Leje funksionon, ka disiplinuar aplikimet dhe standardin “reduktuar shkresat, kohën, institucionet, koordinimin

ndër-institucional…”

Kur bën aplikim për ndërtim bujqësor (stalle), përse duhet të bëj kaq shumë letra?

Platforma e-Leje është ndërtuar mbi tipologjinë e ndërtimeve civile (banim/sherbim) dhe jo ndërtime komplekse si p.sh.

Hidrocentralet (80 milion euro investim dhe koncensioni 30 vjet). Kemi problematika (AZHT/MEI/ISHTI) reale të afateve të

licencave, lejes së ndërtimit dhe procedurës së shpronësimit të tokës. Institucionet nuk janë gati për të përmbushur afatet 60

ditë. Në Itali p.sh. për një kompleks industrial mund të kërkohet një afat nga 6 muaj deri në 2 vjet.

Sa licenca janë hequr sot? Kur do futen Eurocodet? Niveli i oponencës teknike në ISTN lë për të dëshiruar? Platforma ka 

disiplinuar por nuk e zgjidh problemin e korrupsionit.

Afati 45 ditor nuk respektohet nga Bashkitë, ditën e 44 gjendet dicka për të shtyrë afatin - të përmirësohen kapacitetet 

administrative.

 Bashkia Tiranë kërkon më shumë dokumenta se sa parashikon Ligji 107/2015 dhe VKM. “Si mund të mbyllet platforma e-

leje një muaj në gusht?”

 Une mora përgjigje “në heshtje” po a ma njeh ZRPP apo Inspektoriati i Ndërtimit?! 5



II. KONTEKSTI – KOMENTE NGA BIZNESI
 Mungon një hallkë mbikqyrëse që të koordinoje Bashkitë dhe të marrë përsipër zgjidhjen e problematikave. Portali ka

shkëputur kontaktin e nevojshëm të projektuesve me administratën. Njësitë vendore kërkojnë absurditete, p.sh. noterizime

licencash. Bashki të ndryshme zbatojnë praktika të ndryshme lidhur me aplikimet…

 Portali ka probleme teknike, formati, shpejtësia, etj “Arkitektura e sistemit nuk është e përshtatshme për aplikime lidhur me

ndërtime komplekse…”

 Investitori Strategjik, në praktikë i ndjek vetë procedurat e lejeve dhe licencave me burimet e tij njerëzore ndërkohë që AIDA?

 Taksa e infrastruktures 8% - të ardhurat e bashkisë janë shumëfishuar. Ndërtuesit për këtë kontribut të merrnin dicka si shërbim 

nga shteti p.sh. një cilësi më të mirë të bashkëpunimit me KESH apo Ujësjellësin. Në të vërtetë Bashkia nuk shërben ende si nje 

koordinues edhe për këto shërbime (energji dhe ujë). Janë vetë ndërtuesit të cilët duhet të merren me zhvillimin e 

infrastrukturës përkatëse. P.sh. ndërtimin e kabinave të energjisë elektrike të cilat për më tepër kanë edhe kosto shtesë sepse jo 

vetëm stacionohen në ambjentet e kateve të para të ndërtuara nga investitori, por sërish nuk janë në pronësi të tyre, pasi 

pronësia eshtë e OSHEE. Tarifa e mësipërme nuk parashikohet të paguhet me këste ndoshta edhe bankat mund të fillojnë të 

japin kredi për të paguar këtë shumë, sepse është shumë e lartë.
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Burimi: Doing Business 2017

Burimi: INSTAT, 2017
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II. KONTEKSTI & ZHVILLIMET KRYESORE NË 
DERREGULLIMIN: E-LEJET

Platforma 
Elektronike

Kuadri Ligjor 
Kuadri 

Institucional 

Reforma e 
Decentralizimit

Derregullimi
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III. ÇËSHTJET KRYESORE TË NDESHURA

• Afatet 

• Proçedurat dhe mënyra e zbatimit/Pezullimi i platformës 

• Plotësimi i bazave elektronike të të dhënave nga institucionet

• Harmonizimi i ligjeve të veçanta me legjislacionin për e-Lejet

Ligjore 

• Bashki të ndryshme zbatojnë praktika të ndryshme

• Promovimi i shërbimeve të e-Leje si instrument i thjeshtimit të 
proçedurave ligjore 

Institucionale

• Përmirësimi i funksioneve të platformës për të nxitur transparencën dhe 
njoftimin në kohë të ndryshimeve.

• Thjeshtimi i procedurave për lejet e ndërtimit për kategori të caktuara 
dhe asistencë (p.sh. fermerët)

Teknike 

• Taksa e infrastrukturës

• Standardet për ndërtimet dhe cilësia e projektimeve.

• Procedurat e inspektimit të ndërtimit
Të tjera
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3.1 GJETJE DHE REKOMANDIME – Aspektet Ligjore
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o Rritja e kapaciteteve të strukturave përkatëse që
merren me shqyrtimin e kërkesave për leje.
Rikonfigurimi në platformën e-Lejet i afatit të
përgjithshëm në 60 ditë kalendarike.

o Ndryshimi i VKM Nr. 408 datë 13.05.2015 “Për
Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit”.

o Rishikimi i VKB Nr. 59/2015 sa i përket afateve dhe
kamatës për pagimin e taksës së ndikimit në
infrastrukturë në Bashkinë Tiranë. Afati për
pagimin pa kamatë duhet të jetë 15 ditë.

o Respektimi i afateve ligjore për shqyrtimin e
kërkesave për leje ndërtimi dhe zbatimi i tyre
korrekt në praktikë mbetet sfidë për
administratat e institucioneve.

o Ka një mospërputhje midis Ligjit Nr.107/2014
dhe VKM Nr. 408 sa i përket afatit të
përgjithshëm (60 ditë) të miratimit të lejeve të
ndërtimit.

o Afatet që lidhen me proçedurat për pagimin e
taksës së infrastrukturës zbatohen në mënyra
të ndryshme në Bashki të ndryshme. P.sh.
Bashkia Tiranë aplikon kamatë 0,2% në ditë,
për mospagesë të taksës së ndikimit në
infrastrukturë brenda afatit fillestar 5 ditor.

GJETJE- AFATET & ZBATIMI REKOMANDIME



3.1 GJETJE DHE REKOMANDIME – Aspektet Ligjore
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o Përgatitja e një Manuali të detajuar operacional,
teknik dhe ligjor. Manuali duhet të detajojë:

a. Listat shteruese (për sa është e mundur) të
dokumentave të nevojshme sipas
tipologjive/kategorive të lejeve të ndërtimit.
b. Kompetencat dhe rolin e cdo institucioni.
c. Workflow teknik dhe ligjor që ndjek
platforma.

o Rikonfigurimi i platformës e-Leje sa i përket
kategorisë Deklaratë Paraprake në përputhje me
parashikimet ligjore të Ligjit Nr.107/2014.

o Lista e dokumentave të kërkuara nga legjislacioni
nuk është e detajuar mjaftueshëm dhe në disa
raste intepretohet në mënyrë diskrecionale nga
Bashkitë/Institucionet.

1. Mungojnë check-listat e dokumentave sektoriale
dhe të dakordësuara midis institucioneve (AZHT
dhe Ministri)

2. Mungon një Manual/Udhëzim
3. Disa bashki kërkojnë dokumenta shtesë përtej

atyre që janë parashikuar në Ligjin Nr.107/2014
dhe VKM Nr.408.

o Deklarata Paraprake- Bashki të ndryshme kërkojnë
dokumenta shtesë për aplikimet që lidhen me
punimet e kryera me DP në kapërcim të kërkesave
të Ligjit Nr.107/2014.

GJETJE-DOKUMENTAT REKOMANDIME



3.1 GJETJE DHE REKOMANDIME – Aspektet Ligjore
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o Ligji Nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të
paluajtshme”; Ligji Nr. 9048, datë 7.4.2003 “Për
trashëgiminë kulturore”; Ligji Nr.8402/1998 “Për
Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të
Ndërtimit” (i ndryshuar); Ndryshime në VKM Nr.
416 datë 13.05.2015 dhe VKM Nr.268 datë
06.04.2016 sa i përket KKU.

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

o Ndryshime ligjore në VKM Nr.408 e cila të referojë
në Ligjin Nr.9632 datë 30.10.2006 “Për Sistemin e
Taksave Vendore” (të ndryshuar).

GJETJE- LEGJISLACION REKOMANDIME

o Harmonizimi i legjislacionit- Ka ende ligje
sektoriale jo të harmonizuara me
legjislacionin për e-Lejet. Legjislacioni duhet
përditësuar për t’ju përgjigjur kërkesave të
dixhitalizimit që ka e-Lejet.

o Pezullimi i aplikimeve (përveç deklaratave
paraprake) në Platformën e-Leje për disa
Bashki në muajin Gusht 2017, ndërkohë që
Ligji Nr.107/2014 nuk e parashikon një
mundësi të tillë.

o Tarifa e aplikimit për leje ndërtimi nuk
është e unifikuar për të gjitha Bashkitë
(varion nga 2,500 Lekë në 1% të vlerës së
investimit).



3.2 GJETJE DHE REKOMANDIME – Koordinimi Institucional
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o Përgatitja nga MIE/AZHT e një Manuali të detajuar
operacional, teknik dhe ligjor në formën e një
Udhëzimi për të gjithë përdoruesit.

o Automatizimi i proçedurave midis drejtorive dhe
institucioneve të varësisë brenda Bashkive dhe
dixhitalizimi i informacionit duke ulur barrën
administrative për biznesin.

o Rritja e transparencës në vendimmarrje për
aplikimet nëpërmjet platformës duke mundësuar
seanca dëgjimore të strukturuara me aplikuesit
sipas parashikimeve të Kodit të Procedurave
Administrative.

o Bashki të ndryshme zbatojnë praktika të
ndryshme në trajtimin e aplikimeve në
platformën e-Lejet si p.sh. në rastin e
zbatimit të parimit të miratimit në heshtje.

o Ka ende mungesë koordinimi midis Drejtorive
të Bashkive të cilat janë të përfshira në
proçedurat që lidhen me aplikimet në
platformën e-Leje. (p.sh. vërtetimi i pagesës
së TNI në Bashkinë Tiranë/ Vërtetim PMNZSH
në Bashki të tjera.)

o Jo gjithmonë zhvillohen seanca dëgjimore të
strukturuara me subjektet e interesuara të
nevojshme veçanërisht për projektet
komplekse.

GJETJE REKOMANDIME



3.2 GJETJE DHE REKOMANDIME – Koordinimi Institucional
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o Përfundimi brenda një afati jo më shumë se 3
muaj i bazës elektronike të të dhënave nga AKM,
IMK dhe KKU. Përmbushja e detyrimeve që
rrjedhin nga Urdhëri Nr. 143 datë 03.11.2015 i KM.

o Unifikimi dhe stabilizimi i proçedurave të ndjekura
nga autoritetet përgjegjëse që vendosin për
miratimin e lejeve të ndërtimit.

o Përfundimi i dixhitalizimit të plotë të pasurive të
paluajtshme. Përmbushja e detyrimeve të
ndërsjella në kuadër të parashikimeve të Ligjit
Nr.107/2014.

o Mungojnë bazat elektronike të të dhënave
për t’u vendosur në dispozicion të AZHT dhe
Platformës nga AKM, IMK, KKU.

o Arkitektura e platformës ende ka mangësi
përsa i takon sektorëve specifikë p.sh.
energji.

o Jo gjithmonë ka patur ndërveprim dhe
koordinim midis ZVRPP dhe Bashkive.
Raportohet një përmirësim i ndjeshëm duke
filluar nga Shtator 2017.

GJETJE REKOMANDIME



3.2 TË TJERA

o Rikategorizimi i ndërtimeve për të cilat është e nevojshme VNM mbi bazën e analizës së riskut dhe
impaktit në mjedis. Për ndërtimet e banimit apo ndërtimet e tjera pa impakt në mjedis të mos
kërkohet Vlerësim i Ndikimit në Mjedis në kushtet kur Bashkitë kanë të miratuara planet strategjike
mjedisore për territorin e tyre.

o Lehtësimi i proçedurave dhe afateve të 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. Ndryshime
ligjore në VKM Nr. 408 datë 13.05.2015 dhe akte të tjera nënligjore.

o Dixhitalizimi i regjistrit të lejeve/liçencave/autorizimeve që jepen nga MIE në kuadër edhe të
Reformës së Derregullimit.
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3.3 GJETJE DHE REKOMANDIME – Aspektet Teknike
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o Diskutimi në nivel teknik nga AZHT, AKSHI, Bashki dhe
përdorues i përmirësimeve teknike. Rritja e kapaciteteve
teknike të platformës për të mundësuar shpejtësi dhe
depozitim të dokumentave të aplikimit edhe në formate
të tjera përveç pdf.

o Të konsiderohet GIS Kadastra Tiranë pjesë e-Leje.

o 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.

o Çdo ndryshim në arkitekturën e platformës e-Leje t’u
njoftohet paraprakisht përdoruesve të saj nëpërmjet
njoftimeve në llogarinë e përdoruesit dhe/ose e-mailin e
tyre. Të mundësohet nga platforma shtimi i numrit të
zhvilluesve m.q.s vetë ligji njeh mundësinë që mund të
jenë disa zhvillues.

o Platforma nuk mundëson hedhjen në sistem
(upload) të dokumentave në format DxF.

o GIS Kadastra për Bashkinë Tiranë nuk është pjesë e
platformës e-Lejet.

o Platforma nuk mundëson që përdoruesit të
shikojnë përgjigjet e institucioneve të tjera.

o Platforma e ka të kufizuar numrin e
zhvilluesit/esve që shfaqet edhe pse legjislacioni
ka parashikuar se mund të jenë disa të tillë.

GJETJE REKOMANDIME



3.4 Të tjera - Procedurat Përpara Aplikimit -
Thjeshtim në Kuadrin e Derregullimit (për diskutim)

a) Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis

- A mund që depozitimi i VNM/Leja Mjedisore të merren nëpërmjet Platformës?
- A është e nevojshme VNM për ndërtime banimi pavarësisht sipërfaqes së tyre?

b) Konvertimi i Tokës

- A duhet apo jo të ndërtohet në tokat bujqësore dhe në hapësirat rurale të cilat janë ende të
pambuluara me PPV?

- Procedura e gjatë dhe burokratike.
- A mund të jetë Konvertimi i Tokës pjesë e platformës?
- A duhet të prevalojë interesi për ndërtimin e magazinave industriale dhe bujqësore apo
nevoja për mbrojtjen e tokës bujqësore?
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3.4 Të tjera – Sektori i Ndërtimit
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o Mbeten sfidë niveli i cilësisë së aplikimeve dhe filtri i kontrollit në përmbajtje të
dokumentave dhe studimeve të paraqitura për aplikim për leje ndërtimi. Trajnimi,
kualifikimi i vazhdueshëm dhe cilësia e projektimeve dhe investimeve nuk është sfidë
vetëm për administratat qendrore dhe vendore, por edhe për sektorin privat.

o Disa ndërtues kërkojnë liberalizimin e proçedurave që lidhen me bërjen e Oponencës
Teknike, me arsyetimin se kjo nuk duhet të mbetet domain vetëm i Institutit të Ndërtimit.

o Standardet për ndërtimet - A duhet të jenë të detyrueshme? A është koha për një Kod
Ndërtimi?

o Procedurat e inspektimit të ndërtimit - a duhet të rishikohen?
o Metodologjia e llogaritjes së taksës së infrastrukturës - a merr biznesi si këmbim zhvillim

të infrastrukturës?
o Tatim-fitimi që paguhet nga ndërtuesit edhe për pjesën e këmbyer me pronarët e tokës

duhet të rishikohet.
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KONKLUZIONE
Implementimi i platformës e-Leje 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 operacionale për të dyja palët. Ka një 
opinion pozitiv mbi hapin cilësor që është bërë në këtë fushë me platformën e-Leje.

Përfundimi i proçedurave të shqyrtimit brenda 60 ditëve kalendarike mbetet sfidë për administratën e Bashkive. Konceptet e reja të 
legjislacionit të fushës si p.sh. parimi i miratimit në heshtje nuk gjejnë zbatim gjithmonë. Rritja e kapaciteteve të administratës dhe 
zbatimi uniform i proçedurave kushtëzojnë optimizimin e përfitimeve që garanton platforma e-Leje.

Platforma funksionon si një shërbim me një ndalesë. Pavarësisht nga kjo, 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. Përgatitja e bazave të të dhënave dhe harmonizimi i disa ligjeve sektoriale me konceptin e platformës në 
frymën e Reformës Derregullatore do të përmirësonte koordinimin institucional. 

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.

Hartimi i një Manuali të detajuar ligjor, operacional dhe teknik mbi platformën e-Leje konsiderohet nga të gjithë aktorët si masë e 
përshtatshme që do të mundësonte për 146 institucionet e përfshira në platformë, përputhshmërinë me afatet dhe proçedurat e 
parashikuara në legjislacion.  



FALEMINDERIT!
www.investment.com.al
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