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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 
shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1
Aktet e kontrollit sipas fazave të 
ndërtimit

Hartohet nga mbikqyrësi i 
punimeve dhe konfirmohet nga 
Bashkia 

Po

2

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

Subjekti ndërtues Po

3

Akt kolaudimi i hartuar nga 
kolaudatori i licencuar, së 
bashku me licencën përkatëse 
brenda afatit të vlefshmërisë

Kolaudatori i licensuar Po

4

Relacioni i supervizorit 
(mbikqyrësi i punimeve) i 
licencuar, së bashku me 
licencën përkatëse brenda afatit 
të vlefshmërisë

Mbikqyrësi i punimeve i 
licensuar

Po

5

Procesverbal nga Operatori i 
Shpërndarjes së Energjisë 
Elektrike sh.a, i cili vërteton se 
objekti është marrë në dorëzim 
nga filiali elektrik

Operatori i Shpërndarjes së 
Energjisë Elektrike

Po

6
Akti teknik nga sektori Policisë 
së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të 
Shpëtimit, pranë Bashkisë

Policia e Mbrojtjes nga Zjarri 
dhe e Shpëtimit

Po

7

Akt kolaudimi nga ndërmarrja 
ujësjellës- kanalizime që 
vërteton se subjekti ka kryer 
zbatimin e  punimeve të 
furnizimit me ujë dhe shkarkimit 
të rrjetit

Ndërmarrja Ujësjellës-
Kanalizime

Po

8
Situacioni përfundimtar i 
punimeve

Mbikqyrësi i licensuar i 
punimeve, subjekti ndërtues 

Po

9
Relacion mbi zbatimin e 
instalimeve elektrike dhe 
hidrosanitare

Mbikqyrësi i licensuar i 
punimeve

Po

12
Relacioni mbi zbatimin e  
ngrohje ventilimit shoqëruar me 
licencën përkatëse

Mbikqyrësi i licensuar i 
punimeve

Po

14
Leje ndërtimi shoqëruar me 
plan vendosje të miratuar

Agjencia e Zhvillimit të Territorit/ 
Subjekti

Po

15
Projekti arkitektonik i miratuar 
dhe projekti i zbatuar

Subjekti Po

16
Fotografi të objektit në të gjitha 
orientimet

Aplikanti Po

17
Kontarta e nënshkruar 
nëpërmjet zhvilluesit dhe 
shoqërisë ndërtuese

Noter/kontrate midis subjekteve Po

18
Kontrata e nënshkruar 
nëpërmjet zhvillueit dhe 
mbikëyresit të punimeve

Noter/kontrate midis subjekteve Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e- Albania; Kudo në vend; Online në portalin e- Albania.al Online: 24 orë

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Ofrohet informacion dhe 
mundësi shkarkimi i formularit 
të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Shërbim pa pagesë Nuk ka Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 
përgjegjës?

KARTELË INFORMATIVE

Certifikatë përdorimi

Përdorimi i objektit

Marrja e certifikatës së përdorimit dhe regjistrimi i saj në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës

1. Person fizik ose juridik që aplikon për leje 
2. Institucionet shtetërore 
3. Çdo qytetar

Agjencia e Zhvillimit të Territorit (AZHT)

5. Çfarë dokumentesh 
duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 
online?

8. Sa është tarifa për 
marrjen e shërbimit?

30 ditë pune

Certifikata e përdorimit

Pa afat

Në sportele                           Me postë                               E-albania                              Me e-mail



16. Cila është baza ligjore 
e këtij shërbimi?

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
AZHT: www.azht.gov.al/
Call Center: 11800

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00-19:00

Në platformën "Shqipëria që duam" 
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Në sportele                                Me postë                Web-i i Institucionit                         Me e-mail

Ligji Nr. 107, datë 31.07.2014, "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", i ndryshuar;
Ligji Nr. 8402 date 10.09.1998 "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit";
VKM Nr. 408, datë 13.05.2015, "Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorrit", i ndryshuar;
VKM Nr. 725, datë 02.09.2015, "Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit";
Urdhër i Kryeministrit Nr. 143, datë 03.11.2015, "Për ngritjen dhe funksionimin e strukturave përgjegjëse për bashkërendimin e 
punës me Agjencinë e Zhvillimit të Territorit";
Udhëzimi i Kryeministrit Nr. 3, date 15.02.2001, "Për mbikëqyrjen e kolaodimit të punimeve të ndërtimit" i ndryshuar.

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

Kontakto në: Orari

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?


