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Hyrje 

Sistemi për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim mundëson një parashtrim më të lehtë, më të 

shpejtë dhe më efikas për kërkesën tuaj për leje ndërtimi. Përdorimi i këtij Sistemi do t′ju mundësojë 

të kurseni kohë nga pritja e mundimshme në rradhat e gjata, t′i zvogëloni shpenzimet  për 

parashtrimin e kërkesës me paraqitjen e verzioneve digjitale të dokumentacionit të duhur si dhe të 

parashtroni kërkesë në çdo kohë pa e vënë re kohën e punës të institucioneve. 

Krahas kësaj Sistemi ofron transparencë në të gjithë proçesin e aprovimit të lejes për ndërtim. Për 

çdo fazë në të cilën gjendet lënda juaj do të jeni njëkohësisht të njoftuar nëpërmjet sistemit 

automatik dhe të pavarur për dërgimin në postë elektronike dhe njoftimit të dërguar nëpërmjet 

shërbimit automatik për mesazhe të shkurtra (SMS). 

Nëpërmjet profilit tuaj shfrytëzues në sistem është i mundësuar shqyrtim i plotë të të gjithë 

kërkesave tuaja si dhe informimi i vazhdueshëm për statusin e secilës kërkesë të parashtruar nga ana 

juaj. 

Me ndihmën e këtij udhëzuesi do të mundohemi në një mënyrë më të lehtë dhe më të qartë t′ju 

prezantojmë proçesin e parashtrimit të kërkesës elektronike për marrjen e lejes për ndërtim me 

qëllim që edhe më tej të përdorni përfitimet të cilat i njejti i ofron . 
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Si të qasem në Sistemin për dhënien elektronike të lejeve për 

ndërtim? 

Që të qaseni në faqen kryesore të Sistemit për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim duhet të 

shtoni adresën në vijim në shfletuesin e internetit : www.gradezna-dozvola.mk . 

Për shfrytëzues të rregjistruar  

Nëse jeni shfrytëzues tashmë të regjistruar  në Sistem, futuni me emrin shfrytëzues dhe fjalëkalimin 

tuaj që të qaseni në faqen kryesore nga profili juaj shfrytëzues në Sistemin për dhënien elektronike 

të lejeve për ndërtim. 

Për shfrytëzues të rinj  

Nëse qaseni për herë të parë në faqen e Sistemit për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim është 

e nevojshme të regjistroheni si shfrytëzues të ri.  

Si të regjistrohem në Sistem? 

Në faqen për regjistrim të shfrytëzuesit të ri mund të qaseni nëpërmjet linkut “Regjistrohuni!”, i cili 

gjendet në faqen kryesore. Që të regjistroheni në Sistem është e nevojshme t′a plotësoni formën e 

dhënë regjistruese me të dhënat e kërkuara të paraqitura në Figurën 1 dhe të klikoni në butonin 

“Vazhdo”. 

Vërejtje*: Fjalëkalimi duhet të përmbajë shkronja të vogla e të mëdhaja, numra dhe shenja speciale  .  

 

Figura 1: Forma e regjistrimit të shfrytëzuesve të rinj  

  

http://www.gradezna-dozvola.mk/
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Që të mund t′a mbaroni regjistrimin është e nevojshme t′a vërtetoni atë nëpërmjet e-mail adresës 

tuaj te e cila ka arritur kod për verifikim. Nga momenti i vërtetimit të regjistrimit tuaj profili juaj 

shfrytëzues, të Sistemit për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim, është krijuar dhe në këtë 

mënyrë j′u mundësohet përdorimi i mëtejshëm i shërbimeve të cilat i njejti i ofron. 

Rregullimi i profilit tuaj shfrytëzues  

Lista e kërkesave të parashtruara  

Me vetë hyrjen në Sistem ju gjendeni në faqen kryesore të  profilit tuaj shfrytëzues. Në të njejtën 

faqe është paraqitur  lista shqyrtuese e të gjitha kërkesave të parashtruara nga ana juaj. Në 

shembullin tonë në Figurën 2, si shfrytëzues i ri i regjistruar , kjo listë është momentalisht e zbrazët 

dhe prandaj paraqitet mesazhi ″Nuk ka shënime të gjetura″.  

Rregullimi i profilit  

Në cepin e sipërm të djathtë me klikimin e shigjetës afër emrit shfrytëzues me të cilin jeni futur 

shfaqet një menu shpalosëse  (Figura 2) në të cilën mund të zgjidhni ndonjërin nga opcionet e 

ofruara si :  

1. Profili – me zgjidhjen e këtij opcioni fitoni qasje në faqen me të dhënat tuaja shfrytëzuese; 

2. Gjuha – me zgjidhjen e këtij opcioni hapet një nënmenu për zgjedhjen e gjuhës 

(maqedonisht ose shqip); 

3. Dil – me zgjidhjen e këtij opcioni do të dilni nga sistemi. 

Figura 2: Faqja kryesore e profilit shfrytëzues 

Me zgjidhjen e opcionit  “Profili” do të hapet faqja me shqyrtim të të dhënave tuaja të dhëna gjatë 

regjistrimit si dhe fusha me informacion për datën e vlefshmërisë së çertifikatës tuaj digjitale siç 

është paraqitur në Figurën 3. 

Vërejtje*: Me qëllim që të mundeni në mënyrë elektronike t′a nënshkruani kërkesën tuaj dhe të 

njejtën t′a parashtroni me sukses fillimisht duhet detyrimisht t′a ngarkoni çertifikatën tuaj digjitale në 

profilin tuaj shfrytëzues dhe po e njejta të jetë e vlefshme. Në të kundërtën kërkesa juaj nuk mundet 

të parashtrohet me sukses.  

Nëse doni t′a ndryshoni fjalëkalimin për qasje në Sistem klikoni në butonin “Ndrysho Fjalëkalimin”. 

Nëse doni t′a ndërroni çertifikatën tuaj egzistuese me tjetër zgjidheni dokumentin e përshtatshëm 

nga kompjutori juaj dhe shtypni butonin  “Ngarko”. Nëse , për shembull, për shkak të mbarimit të 

afatit ose afrimit të datës së skadimit të vlefshmërisë së çertifikatës aktuale digjitale doni t′a 

ndërroni me çertifikatë tjetër të vlefshme digjitale ose me datë skadimi më të largët. 
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Figura 3: Profili i shfrytëzuesve  

Krijimi i kërkesës së re  

Që të krijoni kërkesë të re klikoni në butonin  në faqen kryesore të profilit tuaj 

shfrytëzues ku hapet dhe faqe në anën e majtë të së cilës janë të paraqitura hapat e duhura për 

krijimin e kërkesës së re kurse në anën e djathtë paraqitet hapi në të cilin gjendeni momentalisht.  

Në përfundimin e çdo hapi keni mundësi për kalim në hapin e ardhshëm me klikim të butonit 

 ose në hapin e mëparshëm (për shembull, nëse doni të ndryshoni diçka) me klikim të 

butonit . 

 

Figura  4: Paraqitje e faqes kryesore nga krijimi i kërkesës së re  
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Hapi 1: Informata për Kërkesën  

Në hapin e parë nga proçesi i krijimit të kërkesës së re është e nevojshme t′i plotësoni Informatat 

bazë të kërkesës si:  

1. Përse parashtrohet kërkesa – zgjidhni një nga opcionet e ofruara në menunë shpalosëse; 

2. Cilës kategori të ndërtimit i takon – shënojeni kategorinë së cilës i përket kërkesa nga katër 

kategoritë e ofruara; 

Vërejtje*: Me klikimin e fjalëve kategoria “E parë” ose  “E dytë” në “Informata për ndërtime 

të kategorisë së Parë dhe së Dytë” hapet një kuti me tekst në të cilën ka shpjegim për të 

njejtat. Kjo është e paraqitur më poshtë në Figurat 5 dhe 6. 

 

 
Figura 5: Informata për ndërtim të Kategorisë së Parë  
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Figura  6: Informata për ndërtim të Kategorisë së Dytë  

 

3. Lloji i ndërtimit – shtojeni llojin e ndërtimit në formën e një teksti në fushën e shënuar; 

4. Adresa e objektit/ Pjesë e stacionarit – shtojeni adresën në formën e një teksti në fushën e 

shënuar; 

5. Zgjidhja e komunës për të cilën parashtrohet kërkesa, me komunë kadastrale dhe parcelë/a 

kadastrale – zgjidhni një komunë dhe më pas një komunë kadastrale nga ato të ofruarat në 

menutë shpalosëse rrjedhimisht dhe shënojeni parcelën/at në fushën e shënuar; 

Vërejtje*: Egziston mundësia për shtimin e më shumë komunave kadastrale si dhe fshirjen e 

tashmë të dhëna (Figura 7). 

 

 
Figura 7: Paraqitje  të pjesës për shtimin e Komunës/ve  
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6. Shtimi i të dhënave të kërkuara për investitorin– shtoni emër, mbiemër dhe adresë të secilit 

investitor. 

Vërejtje*: Egziston mundësia për shtimin e më shumë investitorëve si dhe fshirjen e tashmë 

të dhënë (Figura 8).  

 

 
Figura 8: Paraqitje e pjesës për shtimin e Investitorit/ve  

Hapi 2: Informata për kontakt  
Në këtë hap të proçesit të krijimit të kërkesës është e nevojshme të plotësoni të dhënat e duhura 

për personin për kontakt si emër, mbiemër, kontakt e-mail dhe kontakt celular. Po  i njejti person do 

të njoftohet më tej për përfundimin e çdo faze të dhënies elektronike të lejes për ndërtim nëpërmjet 

sistemit automatik të pavarur për dërgimin e postës elektronike dhe njoftimit. 

Nëse dëshironi të fitoni njoftime të dërguara gjatë proçesit nëpërmjet shërbimit automatik për 

mesazhe të shkurtra (SMS) duhet t′a shënoni me shenjë fushën  për “Njoftime”. 

Hapi 3:  Dokumentet e duhura  
Në këtë hap të proçesit të krijimit të kërkesës së re është e nevojshme t′a ngarkoni dokumentacionin 

bazë gjegjësisht dokumentet e kërkuara në këtë hap janë ata të cilët janë të detyrueshëm që të 

mund të aprovohet një kërkesë.  

Tipat e dokumenteve  

Më poshtë janë të numëruara tipat e dokumenteve të detyrueshëm të cilët duhet të ngarkohen që 

kërkesa e parashtruar të aprovohet:  

Vërejtje*: Ngarkohen dokumentet origjinale në verzion digjital.  

Për shembull, nëse dokumenti origjinal eshtë dërguar te ju në verzion elektronik (i nënshkruar në 

mënyrë elektronike, i verifikuar...) e ngarkoni si të tillë. Nëse dokumenti origjinal i dërguar te ju është 

në formë të shtypur fillimisht duhet t′a skenoni dhe më pas verzionin e skenuar t′a ngarkoni.  
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1. Ekstrakt nga dokumentacioni urbanistik planifikues 

2. Projekt themelor  

3. Raport për revizion të projektit themelor  

4. Elaborat gjeodezik  

5. Vërtetim për të drejtë ndërtimi 

6. Vërtetim për pagimin  e taksës administrative 

7. Autorizim 

Nën çdo lloji dokumenti të përmendur paraqitet një përshkrim i shkurtër për dokumentet të cilat 

duhet të parashtrohen siç është paraqitur në shembullin e Figurës 9.  

 

Figura 9: Përshkrim i Ekstraktit nga dokumentacioni urbanistik planifikues 

Parashtrimi i Prijektit themelor  

Gjatë parashtrimit të projektit themelor është e nevojshme në mënyrë të veçantë të keni kujdes për 

format e parapara në të cilat mund të dërgohen dhe kjo vetëm në: 

- Format .PDF dhe  

- Format .DWG,në një ose më shumë shënime elektronike. 

Secili shënim elektronik në format .PDF duhet të jetë i nënshkruar nga ana e subjekteve me 

çertifikatë të vlefshme digjitale e lëshuar nga dhënës të autorizuar.   

Secili shënim elektronik në format .DWG duhet të jetë i nënshkruar vetëm nga ana e personit 

përgjegjës në personin juridik ku përpunohet projekti, me çertifikatë të vlefshme digjitale e lëshuar 

nga dhënës të autorizuar.     

Si t′i ngarkoj dokumentet e kërkuara? 

Për ngarkimin e dokumenteve është e nevojshme t′a klikoni butonin  për çdo lloj 

të dokumentacionit veç e veç. Më pas hapet një dritare ku shfaqet një përshkrim i shkurtër i llojit të 

dokumentit, buton për ngarkimin e dokumenteve, informacion për formate të lejuara të 

dokumenteve dhe fushë (opcioni)  për shtimin e komentit siç është paraqitur në Figurën 10.  

Vërejtje*: Egziston mundësia të ngarkohen më shumë dokumente për një tip dokumentacioni si dhe 

të fshihen tashmë të ngarkuarat. 

Pasi të zgjidhni dokumentet e duhura për tipin e dokumentacionit të kërkuar klikoni në butonin 

“Ngarko”. Më pas, në fushën e tipit të përshtatshëm të dokumentacionit shfaqet shqyrtimi me 

Informatat në vijim të paraqitura edhe në Figurën 11:  

- Dokumente të ngarkuara sipas numrit rendor; 

- Komente të shtuara për të njejtat; 

- Data e ngarkimit të tyre. 
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Nëse dëshironi të fshini ndonjë nga dokumentet e ngarkuara me Informatat përcjellëse klikoni 

butonin  për çdo dokument veç e veç.  

 

Figura 10: Dritare për ngarkimin e dokumenteve në tipin e dokumentacionit  

 

Figura 11: Shqyrtim të Informatave për dokumentet e ngarkuara në tipin e dokumentacionit  

Përkufizimi i atributeve  

Në tipe të caktuara të dokumentacionit krahas tabit për ngarkimin e dokumenteve gjendet edhe tabi 

“ Përshkrim plotësues”. Që të përkufizoni vlera duhet të klikoni në butonin  ku hapet 

dritare në të cilën paraqitet përshkrim i shkurtër i tipit të dokumentit me fusha për shtim të numrit 

teknik dhe informacion nga kush është i punuar (Figura 12). Kur do t′i shënoni vlerat e kërkuara 

klikoni butonin “Ruaj”.  

 

  



 

 

Sistemi për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim         

Udhëzues për parashtruesit e kërkesave  

 

Figura 12: Shqyrtim i tabit  ″Përshkrim plotësues″  

Hapi 4: Dokumentacioni plotësues 

Në hapin e ardhshëm të procedurës mund t′i ngarkoni të gjitha dokumentet plotësuese të cilat i 

konsideroni si të nevojshme për parashtrimin e kërkesës. Ngarkimi i dokumenteve për tipat e 

dokumentacionit të  shfletuar në këtë hap nuk është i detyrueshëm që një kërkesë të aprovohet. 

Veprimi dhe mënyra e ngarkimit të dokumenteve është e njejtë  me atë të përshkruar për ngarkimin 

e dokumentacionit bazë të Hapit 3.   

Hapi 4: Vërtetim  

Që të mund t′a kompletoni proçesin e krijimit të kërkesës së re është e nevojshme të vërtetoni që të 

gjitha të dhënat dhe dokumentet e dërguara janë të vlefshme dhe përshtaten me dokumentet 

origjinale të dhëna nga subjektet kompetente. Këtë veprim do t′a realizoni duke klikuar në katrorin 

para ″Pajtohem″ në hapin e fundit si në Figurën 13 dhe klikoni butonin ″Mbaro″ . 

 

 

Figura 13 : Vërtetim për përfundimin e proçesit të krijimit të kërkesës  
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Parashtrimi i kërkesës së krijuar  

Pasi të jetë kompletuar proçesi i krijimit të kërkesës së re hapet faqe me shqyrtim të plotë të 

kërkesës së krijuar. Në pjesën e sipërme mund t′i shqyrtoni Informatat bazë si dhe statusin e 

kërkesës. Në shembullin tonë në Figurën 14 pasi që kërkesa e krijuar akoma nuk është e dërguar 

statusi i kërkesës është ″Në përpunim″.   

 

Figura 14: Shqyrtim i kërkesës përpara parashtrimit 

Më poshtë në të njejtën faqe është paraqitur lista e tipave të dokumenteve, bazë dhe plotësuese. 

Me klikimin e butonit   në çdo lloj të dokumentacionit mund t′i rishikoni dokumentet e ngarkuara 

me Informatat përcjellëse.  

 

Figura 15: Shqyrtim i kërkesës përpara parashtrimit 

Në fund të faqes janë të paraqitura Informatat për kontakt personin nën të cilat gjenden tre butona 

për veprim si : 
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1.   - nëse dëshironi të ndryshoni disa nga Informatat  e dhëna ose dokumenteve të 

ngarkuara në njerin prej hapave për krijimin  e kërkesës së re. Me klikimin e këtij butoni 

do të ktheheni në hapin e parë të krijimit të po të njejtës kërkesë  dhe të gjitha 

Informatat dhe dokumentet e ngarkuara më parë janë të mbrojtura, me mundësi të 

ndryshimit të tyre. 

2.  - klikoni në këtë buton që t′a nënshkruani kërkesën e krijuar me 

çertifikatën tuaj digjitale dhe gjithashtu t′a parashtroni atë.  

3.  - klikoni në këtë buton që t′a fshini kërkesën e krijuar.  

Nëse konsideroni se kërkesa është e plotë dhe e saktë dhe ju doni t′a parashtroni zgjidhni opcionin 

 ku dhe automatikisht shfaqet dritarja në të cilën janë të paraqitura çertifikatat tuaja 

akoma të vlefshme. Me zgjidhjen e njerës prej tyre shfaqet një dritare me informacion se kërkesa 

është parashtruar me sukses.  

 

Figura 16: Informacion për parashtrim të suksesshëm të kërkesës  

Kur kërkesa tashmë është parashtruar opcionet e përmendura më parë  për veprim janë të ndaluara 

që do të thotë se më nuk ka mundësi për ndryshimin e kërkesës, nënshkrimin e përsëritur të saj dhe 

parashtrimin ose fshirjen e po të njejtës. Shfaqet vetëm buton i cili mundëson të fotokopjohet 

shqyrtimi i plotë i kërkesës.  

 

Figura 17: Shqyrtim i veprimeve të disponueshme dhe të ndaluar pas parashtrimit të kërkesës  



 

 

Sistemi për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim         

Udhëzues për parashtruesit e kërkesave  

Paraqitje të kërkesës së parashtruar  

Nëse ktheheni në faqen kryesore të profilit tuaj do të vëreni se kërkesa e njejtë e krijuar dhe e 

parashtruar  është vendosur në listën e kërkesave, e cila është përmendur në fillim. Në secilën 

kërkesë nga lista në pjesën e sipërme ka katër tabe dhe me hyrjen në secilin prej tyre mund të 

rishikohen Informatat e dhëna dhe dokumentet e ngarkuara në hapat gjatë krijimit të kërkesës së 

parashtruar.  

Në shembullin tonë në Figurën 18 në linjën nën tabet mund të vërehet ndryshimi i statusit të 

kërkesës ″E arritur″. 

 

Figura 18: Shqyrtim i statusit të kërkesës  

Njoftimi gjatë proçesit  

Sistemi mundëson që parashtruesi vazhdimisht të jetë i përfshirë në proçesin e dhënies elektronike 

të lejes për ndërtim dhe në këtë mënyrë ai do të njoftohet për çdo fazë të përfunduar të proçesit 

nëpërmjet SMS-ve (nëse më parë gjatë krijimit të kërkesës selektohet fusha për njoftim me SMS) 

dhe nëpërmjet kontakt e-mail adresës të personit për kontakt i përmendur në kërkesën e 

parashtruar. Parashtruesi do të njoftohet për përfundimin e secilës nga fazat e mëposhtme:  

1. Parashtrimi i kërkesës   

2. Arkivimi i kërkesës   

3. Mendime nga institucionet    

4. Llogaritja e komunalive  

5. Dhënia e akteve: Leje ndërtimi, Konkluzion për ndërpritje ose Vendim për anulim.  

Parashtrimi i dokumentit për pagesën e komunalive  

Nëse kërkesa juaj nuk është e liruar nga pagesa e komunalive do të fitoni lajmërim në e-mail ose 

SMS si dhe ndryshim të statusit të kërkesës suaj sepse do të jetë e nevojshme të ngarkoni dokument 

për komunalitë e paguara. Në këtë rast në paraqitjen e kërkesës në Listën e kërkesave të 

parashtruara do të aktivizohet një buton plotësues ″Shto pagesën″  e paraqitur në Figurën 19. Me 

klikimin e të njejtit do të hapet një dritare në të cilën do të keni mundësi të ngarkoni dokument për 

komunalitë e paguara (Figura 20) dhe më pas parashtrojeni me klikim të butonit ″Ngarko pagesën″.  



 

 

Sistemi për dhënien elektronike të lejeve për ndërtim         

Udhëzues për parashtruesit e kërkesave  

 

Figura 19: Paraqitja e butonit plotësues për ngarkimin e pagesës  

 

Figura 20: Paraqitja e  fushës për ngarkim të dokumentit për pagesë të realizuar  

Kërkesë e aprovuar 
Kur kërkesa më në fund të jetë aprovuar kjo do të paraqitet edhe në statusin e kërkesës konkrete të 

shfletuar në Listën e kërkesave të parashtruara.  

 

Figura 21: Paraqitje të kërkesës në ″Listën e kërkesave të parashtruara″  

 

 

 

 


