
Duke filluar nga Janari 2020, për dokumentacionin shoqërues të shërbimit do të aplikohet ndarja si më 

poshtë:  

 

1. Aplikim për VNM paraprake: 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Kopje e dokumentit të pronësisë 1. Planimetria e vendndodhjes se projektit 

2. Kopje e lejeve, autorizimeve dhe licencave që 
disponon zhvilluesi për projektin 

2. Foto të burimeve ujore 

3. Licenca III 2.A e ekspertit te mjedisit 3. Foto të mbulesës bimore 

4. Formulari i kërkesës për miratimin në parim për 
dhënien me koncesion të përdorimit të burimi ujor 
nëntokësor 

4. Fotografi aktuale 

5. Dokument që vërteton largësinë nga fondi pyjor 5. Harta topografike 

6. Referenca kadastrale 6. Kopje e raportit teknik 

7. Plani i Përgjithshëm Vendor 7. Kopje të faturës së pagesës së tarifës 

  8. Marrëveshje me palë të treta 

  9. Marrëveshje me pronarin e tokës 

  
10. Prokurë për autorizimin e aplikuesit kur nuk eshte I 
njejte me zhvilluesin (person fizik) 

  
11. Raporti paraprak i VNM-së i nënshkruar 
elektronikisht nga eksperti 

  12. Certifikata 

  
13. Skicat/planimetrit e objekteve dhe strukturave të 
projektit 

  14. Foto mbi qendrat e banuara 

  15. Ortofoto 

  

16. Deklarata e projektuesit të licencuar, për 
përputhshmërinë e projektit me dokumentet e 
planifikimit dhe legjislacionin në fuqi, sipas sistemit 
online 

  17. Autorizimi i aplikuesit kur eshte  person  juridik 

  18. Harta 

 

 

 

 

 



 

2. Aplikim për VNM e thelluar – Njoftim: 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Kopje e dokumentit të pronësisë 1. Prokurë për autorizimin e aplikuesit 

2. Kopje e lejeve, autorizimeve dhe licencave që 
disponon zhvilluesi për projektin 

2. Foto mbi qendrat e banuara 

3. Leja e mjedisit 3. Foto të burimeve ujore 

4. Dokument që vërteton largësinë nga fondi pyjor 4. Foto të mbulesës bimore 

5. Referenca kadastrale 5. Kopje e raportit teknik e firmosur elektronikisht 

  6. Marrëveshje me palë të treta 

  7. Marrëveshje me pronarin e tokës 

  8. Planimetria e vendndodhjes se projektit 

  
9. Skicat/planimetrit e objekteve dhe strukturave të 
projektit 

  10. Informacion për ndërveprim me mjedisin 

  
11. Analizat fiziko kimike të ujit (nga laborator i 
çertifikuar) 

  

12. Deklarata e projektuesit të licencuar, për 
përputhshmërinë e projektit me dokumentet e 
planifikimit dhe legjislacionin në fuqi, sipas sistemit 
online 

  13. Plan biznesi 

  14. Preventiv 

  15. Fotografi aktuale 

  16. Projekti i plotë në format A3 

  17. Harta topografike 

  
18. Autorizimi i aplikuesit 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Aplikim për VNM e thelluar për deklaratë mjedisore: 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Kopje e dokumentit të pronësisë 
1. Certifikatën e specialistit/ëve që ka hartuar raportin 
e thelluar të VNM-së  

2. Kopje e lejeve, autorizimeve dhe licencave që 
disponon zhvilluesi për projektin 

2. Foto mbi qendrat e banuara 

3. Licenca III 2A e eksperitit qe ka hartuar VNM 3. Fotografi aktuale 

4. Dokument që vërteton largësinë nga fondi pyjor 4. Harta topografike 

5. Referenca kadastrale 5. Kopje e raportit teknik e firmosur elektronikisht 

  6. Kopje të faturës së pagesës së tarifës 

  7. Marrëveshje me palë të treta 

  8. Marrëveshje me pronarin e tokës 

  
9. Përmbledhje, në gjuhë joteknike, të raportit të 
thelluar të VNM-së 

  10. Planimetria e vendndodhjes se projektit 

  11. Raporti i thelluar i VNM-së i  

  12. Kopje e raportit teknik 

  
13. Skicat/planimetrit e objekteve dhe strukturave të 
projektit 

  14. Përmbledhje e konsultimit me publikun 

  15. Ortofoto 

  16. Autorizimi i aplikuesit 

  17. Harta 

    



 

 

4. Transferimi i Vendimit për VNM paraprake pranë AKM: 

 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Urdhër i transferimit nga AKM 1. Autorizimi i aplikuesit 

2. Vendim ekzistues 2. Prokurë për autorizimin e aplikuesit 

  

3. Raport mbi zbatimin e kushteve të Deklaratës 
Mjedisore, nga koha e pajisjes me Deklaratën 
Mjedisore, deri në momentin kur kryhet kërkesa për 
transferimin e saj 

    

 

 

 

5. Transferimi i deklaratës mjedisore pranë MTM: 

 

 

 

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e 
administratës 

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti 

    

1. Urdhër i transferimit  1. Autorizimi i aplikuesit 

2. Deklarata Mjedisore ekzistuese 2. Kerkesen per transferim 

  3. Prokurë për autorizimin e aplikuesit 

  

4. Raport mbi zbatimin e kushteve të Vendimit për 
VNM paraprake, nga koha e pajisjes me Vendim, 
deri në momentin kur kryhet Kërkesa për 
tranferimin e tij 
5. Aktin/Kontraten per transferimin e veprimtarise 
nga zhvilluesi ekzistues tek zhvilluesi i ri 
 


