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VENDIM 
Nr.  416, datë 13.5.2015 

 

PËR MIRATIMIN E KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME E TË POSAÇME, 
DOKUMENTEVE SHOQËRUESE, AFATIT TË VLEFSHMËRISË, FORMULARËVE TË 

APLIKIMIT PËR AUTORIZIM DHE LEJE, PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT E 
VENDIMMARRJES DHE FORMATEVE TË AUTORIZIMIT E LEJES PËR PËRDORIM TË 

BURIMEVE UJORE 
 

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të neneve 53, pika 3, 41, pika 3, dhe 42, pika 
5, të ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, me propozimin e ministrit të 
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave 

VENDOSI: 
 

1. Miratimin e kushteve të përgjithshme e të posaçme të autorizimit dhe lejes për përdorimin e ujërave, të 
përcaktuara në shtojcën 1, bashkëlidhur këtij vendimi. 

2. Miratimin e formularëve të kërkesës për autorizim dhe leje për përdorim të burimeve ujore dhe të 
dokumenteve shoqëruese, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi. 

3. Miratimin e formatit të autorizimit dhe lejes për përdorim të burimeve ujore, sipas shtojcës 3, 
bashkëlidhur këtij vendimi. 

4. Për procedurën për shqyrtimin dhe vendimmarrjen për pajisjen me autorizim e leje për përdorimin e 
burimeve ujore ndiqen këto hapa: 

a) kërkesat për autorizime dhe leje paraqiten në:  
i) agjencinë e basenit ujor, kur veprimtaria për të cilën kërkohet përdorimi i ujit parashikohet të kryhet 

brenda kufirit të basenit; 
ii) Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit (STKKU), në rastin e miratimit, në parim, të 

kërkesës për dhënie koncensioni për burimet ujore dhe për dhënien e lejes për përdorim të burimit ujor pas 
lidhjes së kontratës së koncensionit; 

iii) Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit (STKKU), kur veprimtaria parashikohet të kryhet 
jashtë kufirit të një baseni të vetëm dhe në rastet kur veprimtaria është “lundrueshmëri” ose “ndërtim 
strukturash ankoruese dhe portuale”. 

b) Lejet dhe autorizimet për përdorimin e ujit shqyrtohen nga Këshilli i Basenit Ujor (KBU), referuar 
nenit 50, të ligjit nr. 111/2012, i cili merr vendim jo më vonë se 2 (dy) muaj, nga data e paraqitjes së 
kërkesës.  

KBU-ja shqyrton edhe dokumentacionin shoqërues të paraqitur, përcaktuar në shtojcën 2, të këtij 
vendimi. 

c) Vlerësimi i përmbushjes së kushteve të përgjithshme e të posaçme të autorizimit dhe lejes bazohet 
vetëm në informacionet e dhëna në formularët e plotësuar nga kërkuesi. 

 ç) Autorizimet dhe lejet për përdorimin e burimeve ujore, sipas formateve të shtojcës 3, të këtij vendimi, 
miratohen nga: 

i) KBU-ja, kur veprimtaria për të cilën kërkohet përdorimi i ujit parashikohet të kryhet brenda kufirit të 
basenit;  

ii) Këshilli Kombëtar i Ujit (KKU), kur:  
- veprimtaria parashikohet të kryhet jashtë kufirit të një baseni të vetëm; 
- veprimtaria është “lundrueshmëri” ose “ndërtim strukturash ankoruese dhe portuale”; 
- kërkohet miratimi, në parim, i kërkesës për dhënie koncensioni për burimet ujore dhe për dhënien e 

lejes për përdorim të burimit ujor, pas lidhjes së kontratës së koncensionit, në zbatim të neneve 41, pika 2, 
dhe 9, pika 3, shkronja “ç”, të ligjit nr. 111/2012.  

Procedura dhe afatet e shqyrtimit e miratimit, në parim, nga KKU-ja, për rastet e parashikuara në 
vendimet përkatëse të Këshillit të Ministrave, të lejeve të përdorimit të burimeve ujore, për rastet e 
parashikuara në nënndarjen “ii”, do të përcaktohen në rregulloren e funksionimit të  KKU-së. 

d) Miratimi i kërkesës për autorizim dhe lejes për përdorim të burimit ujor bëhet vetëm kur plotësohen 
kërkesat e përcaktuara në këtë vendim. 

dh) Miratimi i kërkesës për autorizim dhe lejes për përdorim të burimit ujor i njoftohet kërkuesit brenda 
dy javëve, nga data e miratimit, dhe i lihet një afat, jo më shumë se një muaj, për tërheqjen e saj në agjencinë 
e basenit ujor.  
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e) Leja për përdorimin e burimit ujor hyn në fuqi vetëm pas publikimit të saj në Regjistrin Kombëtar të 
Licencave dhe Lejeve, përveçse kur hyrja në fuqi e aktit që e miraton atë lidhet me botimin në “Fletoren 
zyrtare”. 

5. Afati i vlefshmërisë së autorizimit dhe lejes për përdorimin e ujërave është, si më poshtë vijon: 
a) Autorizimi jepet për një periudhë kohore 6 deri në 12 muaj;  
b) Leja jepet për një periudhë 5-vjeçare;  
c) Në rastet e përdorimit të ujërave me koncension, afati i përdorimit do jetë në përputhje me afatet e 

koncensionit. 
6. Pezullimi, ndryshimi, revokimi e shfuqizimi i autorizimit dhe lejes bëhet për shkaqet e përcaktuara në 

nenet 54 e 55, të ligjit nr. 111/2012.  
7. Kërkesa refuzohet edhe në rastet kur:  
a) nuk janë paraqitur të gjitha dokumentet shoqëruese; apo  
b) ato nuk janë paraqitur në formën e kërkuar, përmbajnë korrigjime ose fshirje të pavërtetuara, sipas 

dispozitave përkatëse, apo kur përmbajtja e tyre nuk duket qartë ose është e palexueshme.  
Organi, që shqyrton kërkesën e paraqitur njofton kërkuesin për paraqitjen apo plotësimin e 

dokumentacionit të nevojshëm, duke i lënë atij një afat kohor jo më shumë se dy javë, nga data e marrjes së 
njoftimit të refuzimit. Pas kalimit të këtij afati, kërkesa e paraqitur konsiderohet e padërguar.  

8. Ngarkohen organet kombëtare të administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore për zbatimin e këtij 
vendimi.  

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
KRYEMINISTRI 

Edi Rama 
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