
 

 
 

Prishtinë, 
 

KËRKESË PËR BASHKIM TË LICENCAVE 
            HULUMTIM / SHFRYTËZIM  

për 
 

1 AUTORITETI 
 
Në bazë Nenit 62 të Ligjit Nr.03/L-163, të shpallura më datën 27 Gusht 2010, Bordi i Komisionit 
të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) ka autoritetin e përgjithshëm për të aprovuar 
Rregulla dhe Procedura shtese për ushtrimin e veprimtarisë se tij ose te KPMM-se, të gjitha këto 
rregulla procedurale miratohen përmes një vendimi me shkrim. 
2 INFORMATAT E KËRKESËS (të plotësohen nga Departamenti Ligjor të KPMM) 
Numri i Kërkesës të KPMM-së 
Data e paraqitjes së kërkesës (dd.mm.vvvv) 
Koha e paraqitjes së kërkesës (ora) 
Pranuar nga (Nënshkrimi) 

 
3  INFORMATAT E PARAQITËSIT TË KËRKESËS  
       (të plotësohen nga paraqitësi i kërkesës) 

 
Emri i biznesit 
Përfaqësuar nga 
Adresa e regjistruar zyrtarisht 
Vendi i Aplikacionit 
Zona Kadastrale - Komuna  

Nr. Regjistrimit të biznesit  

Numri i telefonit 
Numri i telefonit mobil 
Adresa elektronike 

 
 
4 PARAQITJA E KËRKESËS 
Dokumentacioni i kërkuar në bazë të Vendimit me nr. ..../2011 të Bordit për 
Bashkim të Licencave të aprovuar nga Mbledhja e Bordit të KPMM-së  
dt. 13.07.2011. 

Kompanitë të cilat kanë më tepër se një licence për hulumtim apo shfrytëzim dhe nëse këto licenca 
janë fizikisht të ngjitura sipërfaqet njëra pranë tjetrës iu mundësohet që të paraqesin kërkesë për 
bashkim të fushës së licencave  në një licencë duke iu drejtuar për aprovim Bordit te KPMM-së.   
 

 
 
 



Kërkesë për Bashkim të Licencave    
Hulumtim / Shfrytëzim 

 
 
 
 
 
 
 

5. APLIKACIONI I KOMPANISË PËR BASHKIM TË LICENCAVE DUHET TË   
 
 
PËRMBAJ KËTO DOKUMENTE: 

 
 

5.1 Fletët e para të licencave – ( KOPJE) që aplikon për Bashkim; 
 
 

5.2 Një elaborat shtesë për tërë sipërfaqen e licencave për bashkim, me sqarimet e nevojshme për 
ecurinë e shfrytëzimit në licencat paraprake dhe të dhënat e më poshtme:  

 
• në hartën e situacionit të bëhen të dallueshme pjesët e shfrytëzuara 
• një përshkrim të rezervave sipas elaborateve paraprake në bazë të cilave është licencuar 
• sasia e rezervave të shfrytëzuara sipas licencave 
• mbetje e rezervave gjeologjike dhe të shfrytëzueshme në licencat paraprake 
• llogaritje e rezervave ekzistuese në tërë sipërfaqen e aplikuar për bashkim 
• dhe specifika të tjera të cilat kompania e ndjen të nevojshme për sqarim 

       
 

5.3. Projekti i Shfrytëzimit; 
 
 
5.4. Koordinatat e kufirit te jashtëm për te cilat kërkohet bashkimi i licencave 
 (në CD dhe letër te vërtetuara). 
 
 
5.5. Situacioni gjeodezik (gjendja momentale e terenit) për tërë sipërfaqen e bashkuar  
(në CD dhe letër me shënimet e matjeve origjinale). 

     
 

5.6. Rrjeti gjeodezik minimum dy pika të stabilizuara  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nënshkrimi i autorizuar: 
 

Parashtruesi i Kërkesës 
 

Datë: 




