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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 Nga lëshohet?
Dorëzohet në sportel nga 
aplikanti?

1 Kërkesën për pajisjen me AMTP Aplikanti Po

2
Planvendosjen e secilës ngastër që kanë 
në përdorim

Subjekt i licencuar Po

3 Certifikata e gjendjes familjare Zyra e Gjendjes Civile Po

4
Dokumentin që vërteton që është përfitues 
si rezultat i lëvizjes nga qendrat e tyre të 
banimit me VKM 

Aplikanti Po

5
Aktin e marrjes së tokës bujqësore në 
përdorim, nëse e disponojnë.

Aplikanti Po

1

Dokumentacionin kadastral, hipotekor, 
arkivor apo gjyqësor që provon pronësinë 
mbi tokën bujqësore apo rrënjët e ullinjve 
para reformës agrare dhe qenien e tyre si 
themelues të ish-kooperativës apo ish-
ndërmarrjes bujqësore

1.Zyra Vendore e Regjistrimit 
të Pasurive të Paluajtshme
2. Arkivi Qendror Teknik
3. Gjykata

Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Zyrat e Njësive të Qeverisjes 
Vendore

Në çdo qytet të Republikës së Shqipërisë
Sportelet e Njësive të 
Qeverisjes Vendore

E hënë - E premte, ora 08:00 - 
14:00

Niveli 1
Ofrohet informacion mbi 
shërbimin

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe mundësi 
shkarkimi i formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe 
mundësi për dorëzimin e 
aplikimit online

Niveli 4
Shërbimi ofrohet tërësisht 
online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës
Nuk ka tarifë

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?

16. Cila është baza ligjore e 
këtij shërbimi?

Në sportele                                  Me postë                                         e- Albania                                      Me e-mail

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

100 ditë

E- albania: e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
MBZHR: https://bujqesia.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 
E Hënë- E Premte, ora 08:00- 19:00

Njësia e Qeverisjes Vendore

Pa afat

Aktin e Marrjes së Tokës Bujqësore në Pronësi (AMTP)

VKM Nr. 337, datë 22.4.2015 " Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të Ish-ndërmarrjesve 
bujqësore në pronësi të përfituesve", i ndryshuar

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

OrariKontakto në:  

15. Nëse kam ankesë, si të 
veproj?

14. Ku mund të gjej 
informacion për këtë 
shërbim?

Kryerja e Procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve

Pajisja me Aktin e Marrjes së Tokës Bujqësore në Pronësi (AMTP)

5. Çfarë dokumentesh duhen 
për aplikim?

7. A është ky shërbim online?

8. Sa është tarifa për marrjen 
e shërbimit?

6. Ku mund të aplikoj?

KARTELË INFORMATIVE

Akti i Marrjes së Tokës Bujqësore në Pronësi (AMTP) (ish ndërmarrjeve bujqësore)

Përdoruesit faktikë të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore:

Dokumenta shtesë për subjektet e përcaktuara si bashkë- themeluese të ish-ndërmarrjes bujqësore:

1. Përdoruesit faktikë të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore;
2. Subjektet e përcaktuara si bashkë- themeluese të ish-ndërmarrjes bujqësore
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