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të tipareve gjeologjike dhe gjeomorfologjike, të
gjetjeve paleontologjike e arkeologjike, si dhe të
gjallesave.
9. AKZM-ja, pas shqyrtimit të kërkesës dhe
dokumentacionit të kërkuar, brenda 30 (tridhjetë)
ditëve nga momenti i dorëzimit të kërkesës dhe
dokumentacionit përkatës nga subjekti i
interesuar, bën vlerësimin e saj duke përgatitur
një raport përmbledhës dhe e përcjell për
miratim te ministri përgjegjës për zonat e
mbrojtura mjedisore.
10. Në rast se AKZM-ja konstaton se kërkesa
e paraqitur nga subjekti i interesuar nuk plotëson
kushtet dhe kriteret e përcaktuara në këtë
vendim, AKZM-ja njofton subjektin për
plotësimin e dokumentacionit brenda 10 (dhjetë)
ditëve nga paraqitja e kërkesës. Mosplotësimi i
dokumentacionit brenda afatit të kërkuar përbën
kusht për refuzimin e kërkesës.
11. Pas miratimit nga ana e ministrit
përgjegjës për zonat e mbrojtura mjedisore të
marrjes në përdorim të shpellës, subjekti i
interesuar, qoftë ky person fizik apo juridik,
nënshkruan brenda 10 (dhjetë) ditëve kontratën e
marrjes në përdorim me AKZM-në, e cila
përmban rregullat e përdorimit të shpellës.
12. Afati i marrjes në përdorim të shpellës
është 5 vjet, me të drejtë rinovimi.
13. Tarifa e marrjes në përdorim të shpellës
llogaritet sipas aktit nënligjor për të ardhurat e
gjeneruara nga tarifat, masa dhe kriteret e
përdorimit të tyre, që autorizon ligji nr. 81/2017,
“Për zonat e mbrojtura”.
14. Personi fizik apo juridik, që ka marrë në
përdorim shpellën, nuk mund t’ia japë atë një
personi tjetër ose të ndryshojë destinacionin e
veprimtarisë për të cilin e ka marrë në përdorim
apo të kryejë ndërhyrje jashtë projektit dhe të
pamiratuara nga organet kompetente.
15. Personi fizik apo juridik, që ka marrë në
përdorim shpellën, gjatë ushtrimit të veprimtarisë
për qëllime turistike, është i detyruar të
respektojë tarifat e përcaktuara për hyrjen në
shpella.
16. Operatori turistik, udhërrëfyesit turistikë,
vendas ose të huaj, të certifikuar si dhe vizitorët
janë të detyruar të respektojnë rregullat e
administrimit dhe përdorimit të shpellave.
Ndalohet marrja e objekteve të ndryshme nga
shpella, prekja me dorë apo me mjete të
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ndryshme të mjedisit të brendshëm të shpellës, të
stalagmiteve dhe stalaktiteve, ndotja e mjedisit të
brendshëm, hedhja e mbeturinave, keqpërdorimi
i shpellave dhe i infrastrukturës mbështetëse.
17. Inspektorati përgjegjës për mjedisin dhe
agjencitë rajonale të zonave të mbrojtura
(ADZM), sipas kompetencave, kontrollojnë
përdorimin e shpellës, në përputhje me kërkesat
e ligjit nr. 81/2017, “Për zonat e mbrojtura”, me
përcaktimet e bëra në këtë vendim dhe në
kontratën e nënshkruar.
18. Ndaj vendimit të Inspektoratit të Mjedisit,
përdoruesi i shpellës ka të drejtën e paraqitjes së
ankimit në përputhje me legjislacionin në fuqi
për kundërvajtjet administrative.
19. Vendimi nr. 807, datë 4.12.2003, i Këshillit
të Ministrave, “Për rregullat e dhënies në
përdorim të shpellave”, shfuqizohet.
20. Ngarkohen Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të
Mbrojtura për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
VENDIM
Nr. 415, datë 19.6.2019
PËR DISA SHTESA DHE
NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 730,
DATË 20.10.2016, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E
RREGULLORES PËR KUSHTET,
KRITERET, TARIFAT, AFATET DHE
PROCEDURËN PËR KLASIFIKIMIN E
STRUKTURAVE AKOMODUESE”,
TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
dhe të pikës 5, të nenit 45, të ligjit nr. 93/2015,
“Për turizmin”, të ndryshuar, me propozimin e
ministrit të Turizmit dhe Mjedisit, Këshilli i
Ministrave
VENDOSI:
I. Në tekstin e rregullores së miratuar me
vendimin nr. 730, datë 20.10.2016, të Këshillit të
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Ministrave, të ndryshuar, bëhen shtesat dhe
ndryshimet, si më poshtë vijon:
1. Në nenin 1 bëhen këto shtesa dhe
ndryshime:
a) në pikën 1 pas fjalës “... klasifikimin ...”
shtohen fjalët “... dhe kategorizimin ...”;
b) pika 4 shfuqizohet.
2. shkronja “c/1”, e pikës 2, të nenit 3,
ndryshohet, si më poshtë vijon:
“c/1 “Dokument kategorizimi” është
certifikata e lëshuar nga Komisioni i
Standardizimit të Veprimtarive Turistike për
përmbushjen e kritereve lidhur me llojin e
stukturës akomoduese.”.
3. Në nenin 4 bëhen këto ndryshime:
a) pika 3 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“3. Çdo sipërmarrës turistik që ushtron
veprimtarinë si strukturë akomoduese duhet të
pajiset me dokument kategorizimi, i cili është i
nevojshëm për përfitimin e lehtësirave fiskale,
sipas legjislacionit në fuqi. Mënyra, kriteret dhe
procedurat e kategorizimit të strukturave
akomoduese përcaktohen me rregullore të
miratuar me urdhër të ministrit përgjegjës për
turizmin.”.
b) pika 4 shfuqizohet.
4. Në pikën 1, të nenit 5, shtohet fjalia, me
këtë përmbajtje:
“Kategorizimi i çdo strukture akomoduese
bëhet sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit 4.”.
5. Neni 7/1 ndryshohet, si më poshtë vijon:
“Neni 7/1
1. Përjashtimisht, deri në nënshkrimin e
marrëveshjes me agjenci apo organizata
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ndërkombëtare të mirënjohura në fushën e
vlerësimit të strukturave akomoduese, sipas
përcaktimeve të bëra në pikën 1, të këtij neni,
verifikimi dhe vlerësimi i strukturave
akomoduese me 4 apo 5 yje, që janë mbajtës të
një marke tregtare të regjistruar dhe të njohur
ndërkombëtarisht “Brand name”, bëhet nga
ministria përgjegjëse për turizmin, me kërkesë të
vetë sipërmarrësit turistik.
2. Procedura e klasifikimit për strukturat
akomoduese me 4 apo 5 yje, që janë mbajtës të
një marke tregtare të regjistruar dhe të njohur
ndërkombëtarisht “Brand name”, përcaktohet në
rregulloren e miratuar me urdhër të ministrit
përgjegjës për turizmin.”.
II. Ngarkohet Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare.
ZËVENDËSKRYEMINISTËR
Erion Braçe
KORRIGJIM GABIMI MATERIAL
Në vendimin nr. 381, datë 12.6.2019, të
Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e
procedurave dhe të kritereve për përzgjedhjen,
kontraktimin e pagesën e avokatëve ose zyrave të
avokatisë vendase ose të huaja” , botuar në
Fletoren Zyrtare nr. 86, datë 14 qershor 2019
bëhet korrigjimi i gabimit material:
Në fund të shkronjës “c”, të pikës 21, të
vendimit shprehja “100 x” zëvendësohet me
“20 x”.

