
 

 

                                                                   BASHKIA SHIJAK 

                                         DREJTORIA E BUJQËSISË DHE E MJEDISIT  

 

Dokumentacioni qe lëshon Drejtoria e Bujqësisë, Bashkia Shijak, në 

shërbim të qytetarëve, janë: 

1. Pajisje me vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blegtoral. Lëshohet 

nga Njësia Administrative. 

2. Pajisje me vërtetim për pagesën e taksës për tokën bujqësore dhe ndërtesën. 

Lëshohet nga Nj.Administrative. 

3. Dërgim dokumentacioni mbi studimin dhe përcaktimin e kategorisë së tokës, 

pas kërkesës së qytetarit. Lëshohet nga specialist I ZAMT së Njësisë 

Administrative duke u konfimuar më pas në Drejtorinë e Bujqësisë dhe 

dërgohet pranë DAMT-së së Qarkut sipas kritereve të përcaktuara në ligj. 

4. Pajisje me deklaratë kufitarësh.Lëshohet nga Nj.Administrative. 

       Brenda 10 ditëve kalendarike. 

5. Pajisje me vërtetim që është furnizuar me tokë bujqësore nga Nj.Admin. 

           Brenda 5 ditëve kalendarike. 

6. Pajisje me vërtetim që nuk është furnizuar me tokë bujqësore.Ky vërtetim 

jepet nga  Nj.Administrative dhe Drejtoia e Bujqësisë. Qe te jepet ky 

vërtetim personi që e kërkon duhet te mos jete trajtuar me ligjin 7501 dhe 

duhet të ketë me vete nje certifikatë familjare të Gushtit 1991. 

           Brenda 5 ditëve kalendarike. 

7. Dërgim dokumentacioni për regjistrim fillestar të tokës bujqësore. Perpilohet 

nga  Nj.Administrative dhe konfirmohet nga Dr.e Bujqësisë dhe nga 

Kryetari. 

           Mbasi është bërë afishimi 45-ditor. 

8. Dërgim dokumentacioni për rakordim sipërfaqeje të tokë bujqësore pranë 

ZVRPP. Perpilohet nga Nj.Adminstrative dhe konfirmohet nga Dr. e 

Bujqësise dhe Kryetari I Bashkisë. 

 Brenda 10 ditëve kalendarike 



9. Njoftime për zgjidhje konfliktesh midis poseduesve të pasurive dhe saktësim 

pasurish.. 

Brenda 10 ditëve kalendarike. 

10. Vërtetim për fermerin që duan të njihen me llojin e pronës që i përket, tokë 

bujqësore apo pyll ose kategori të ndryshme të tjera të saj nga Drejtoria e 

Bujqësisë. 

Mbasi të merret konfirmimi nga Institucioni përkatës por jo me shumë se 15 

ditë kalendarike. 

Në momentin që personi apo poseduesi I pasurisë depoziton kërkesën duhet 

të paraqesë këtë dokumentacion: 

1.Librezën e pagesës së taksave lokale. 

2.Aktin e Marrjes së tokës në pronësi. 

3.Certifikatë e gjendjes familjare aktuale dhe e Gushtit 1991. 

 


