
Aplikimi për t'u pajisur me certifikatë përdorimi 
 

Në bazë të Ligjit nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit" i ndryshuar dhe 

akteve nënligjore në zbatim të tij, si dhe në mbështetje të VKM-së nr. 725, dt. 2.9.2015 "Për 

mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit”, që prej muajit 

nëntor 2015 ka filluar punën Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT) si një institucion publik 

qendror në varësi të ministrit përgjegjës për Zhvillimin Urban. Ajo kryen funksionet e 

Sekretariatit Teknik pranë Këshillit Kombëtar të Territorit. 

Me shërbimin me një ndalesë dhe procedura të thjeshtuara, transparente dhe të shpejta, 

reduktohen pengesat administrative dhe përmirësohen praktika e aplikimit për lejet 

përkatëse. 

Sporteli i shërbimit me një ndalesë për veprimtaritë ndërtimore kujdeset për të gjitha 

marrëdhëniet ndërmjet palës së interesuar, Autoritetit të Zhvillimit te Territorit 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. Ky 

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

në lidhje me kërkesën për leje dhe ndërhyrjen përkatëse në territor. Në përfundim të procesit 

të zhvillimit aplikuesi paraqet kërkesën për t’u pajisur me certifikatë përdorimi. 

Dokumentacioni i nevojshëm: 

Subjekti aplikues i cili kërkon të pajiset me certifikatë përdorimi, duhet të depozitojë: 

 Kërkesën për pajisjen me certifikatë përdorimi, drejtuar pranë Autoritetit të Zhvillimit 

të Territorit; 

 Procesverbalin/aktin e kolaudimit të hartuar nga kolaudatori i licencuar, së bashku 

me licencën përkatëse, e cila duhet të jetë brenda afatit të vlefshmërisë. 

 Deklaratën e përputhshmërisë të lëshuar nga subjekti ndërtues që ka kryer punimet, 

në të cilën konfirmohet kryerja e punimeve në përputhje me normat dhe standardet e 

sigurisë në fuqi. 

 Dokumentacionin shoqërues, i cili përfshin: 

- Aktet e kontrollit për proceset e ndërtimit 

Hapat e procedurës: 

- Autoriteti përgjegjës, brenda 3 ditëve nga depozitimi i deklaratës së përputhshmërisë, 

kërkon, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, të gjitha opinionet, relacionet dhe 

aktet e konfirmimit, që janë të nevojshme për lëshimin e certifikatës së përdorimit të 

objektit. 

- Autoritetet publike të specializuara që duhet të shprehen në lidhje kryerjen e 

punimeve, kanë detyrimin t’i njoftojnë autoritetit përgjegjës, nëpërmjet sistemit 

elektronik të lejeve, opinionet, relacionet dhe aktet e konfirmimit. Në mungesë të 

përgjigjes, brenda afatit 15-ditor, nga momenti i marrjes së kërkesës, pëlqimi apo 

miratimi konsiderohet i dhënë dhe autoriteti përgjegjës ka detyrimin të vijojë me 

procedurat përkatëse. 

- Brenda 5 ditëve, nga marrja e të gjitha përgjigjeve prej autoriteteve publike të 

specializuara apo miratimit në heshtje nga ana e tyre, sipas rastit, zyra/organi 

përgjegjës i planifikimit, pranë autoritetit vendor, apo Sekretariati i KKT-së, përgatit 

raportin e vlerësimit dhe e njofton atë nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve. 



- Brenda 7 ditëve nga paraqitja e raportit të vlerësimit, dhe, në çdo rast, jo më vonë se 

30 ditë nga data e paraqitjes së deklaratës së përputhshmërisë, sipas rastit, kryetari i 

bashkisë apo Sekretariati i KKT-së vendos: 

a) lëshimin e certifikatës së 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; 

b) në rastet kur konstatohet mospërputhje e punimeve të kryera, për lëshimin e aktit 

të konstatimit të mospërputhshmërisë, i cili jep sugjerimet dhe afatin kohor, dhe, 

nëse afati kohor nuk respektohet, sanksionet për sigurimin e përputhshmërisë 

nga zhvilluesi. 

- Në rastin kur autoriteti përgjegjës, brenda afatit te përcaktuar, nuk lëshon certifikatën 

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

pa shkelje, atëherë kërkesa, konsiderohet, automatikisht, e miratuar në heshtje dhe 

sistemi elektronik i lejeve të ndërtimit gjeneron, menjëherë, vendimin e miratimit.  

- Vendimi i miratimit në heshtje publikohet automatikisht nga sistemi elektronik i lejeve 

edhe 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. 

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit: 

Brenda 7 ditëve nga paraqitja e raportit të vlerësimit e jo më shume se 30 ditë nga data e 

deklaratës së përputhshmërisë. 


