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KËRKËS PËR LEJE  TË SHPIMEVE HULUMTUESE 

 

 

1. AUTORITETI 
Në baze neni 2 dhe 5 te 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 leje speciale ku  përshihen shpimet hulumtuese (Punët Kërkimore)   

 (a) Punë kërkimore ku përfshihen: Shpimet, hapja e kanaleve, marrja e mostrave, duke 
përfshi dhe mostrat e papërpunuar; matjet gjeofizike duke përfshi vëzhgimet me anë të 
aeroplanëve ose aplikimin  e metodave tjera gjeofizike 

 

 

2. INFORMATAT E KËRKESËS (të plotësohen nga Departamenti Ligjor - KPMM ) 

         Numri i Kërkesës të KPMM-së                          _________________________ 

         Data e paraqitjes së kërkesës (dd. mm. yyyy)     ______ __________________ 

         Koha e paraqitjes së kërkesës (hh. mm)     _________________________ 

         Pranuar nga (Nënshkrimi)                                  _________________________ 

 

 

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

     
 Emri i biznesit   _________________________________ 
 Përfaqësuar nga   _________________________________ 
 Adresa e regjistruar zyrtarisht _________________________________  
 Nr. Regjistrimit të biznesit  _________________________________ 
 Numri i telefonit fix.   _________________________________ 
 Numri i telefonit mobil  _________________________________ 
 Adresa elektronike   _________________________________ 

 

 

 



  

 

4. PARAQITJA E KËRKESËS 

Dokumentacioni i kërkuar në bazë të Ligji Nr.03/L-163, Neni 37 

 

Personi që ka dëshirë të kryejë një punë të posaçme i dorëzon KPMM-së një kërkesë të 
kompletuar për lëshimin e lejes për kryerjen e punës së posaçme në fjalë. Kërkesa e tillë 
parashtrohet në formën e paraparë së bashku me taksën administrative të paraparë dhe me 
informatat e dokumentet e bashkëngjitura si në vijim: 

4.1.  Formularin e kërkese të kompletuar dhe të nënshkruar 

4.2.  Një kopje të lejes së më parme, nëse ka.   

4.3.  Emrat dhe adresat e pronarëve kryesorë dhe të drejtorëve të parashtruesit të kërkesës, 
nëse ka; 

4.4. Adresa e selisë (zyrës) në Kosovë 

4.5.  Certifikate  nga Gjykata se paraqitësi i kërkesës nuk është nën hetime 

4.6.  Deklaratën e paraqitësit të kërkesës mbi përshtatshmërinë e dokumentacionit. 

4.7.   Biografia e parashtruesit të kërkesës, kopjet e vërtetuara te të gjitha diplomave.      
licencave dhe certifikatave 

4.8.   Certifikata e kompletuar e regjistrimit të biznesit 

4.9.  Kërkesat e kompletuara për çfarëdo miratimesh të kërkuara nga autoritetet tjera publike 
që mund të kërkohen sipas ligjit në fuqi; 

4.10. Certifikata ose Diploma e Personit përgjegjës, stafit profesional, (kopje e certifikatës ose 
Diplomës e vërtetuar, kontratat e punës). 

4.11. Te plotësojnë formularin standard të përgatitur nga KPMM për personin përgjegjës.  

4.12. Një përshkrim të aftësive teknike, profesionale dhe udhëheqëse të personelit, i cili do të 
jetë përgjegjës kryesor për zbatimin e punëve kërkimore.  

4.13. Dëshminë e pagesës së kuotës së pakthyeshme për paraqitjen e kërkesës 

4.14. Programin e punëve të posaçme qe propozon të ndërmerret nga parashtruesi i kërkesës 
për leje që përmban problematikat sipas specifikave të kërkesës: 

(a) Projekti tekniko – teknologjik i realizimit të shpimeve hulumtuese gjeologjike, i cili 
duhet të përshkruar kapacitetet teknologjike dhe funksionimin e tyre.  

(b) Listën e makinerisë së pa lëvizshme  dhe të lëvizshme sipas tabelës vijuese 

 

 

 

 

 

 

 



  

KUSHTET E POSAÇME  
 

Kjo Leje për të kryer Punë të Posaçme lëshohet duke iu nënshtruar kushteve si më poshtë: 
pavarësisht nga referencat e mësipërme, me ndonjë Ligj tjetër Kushteve të Posaçme, 
Përdorimit vetëm të makinave dhe automjeteve të specifikuara në regjistrin e bashkëngjitur, 
dhe legjislacioni tjetër të vlefshëm nacional.  
 
Bartësi i Lejes kryen vetëm Punët e Posaçme në Zonën e (licencës) brenda kufijve të  licencës  
së lëshuar dhe kërkesave të tjera të përcaktuara nga Bordi i KPMM-së.  
 Bartësi i kësaj Leje shenjëzën zonën e  Licencës.  
Bartësi i Lejes e mban një kopje të kësaj Leje, së bashku me regjistrin e bashkëngjitur të 
makinerisë dhe në çdo automjet të motorizuar i cili përdoret për  transportimin e mostrave dhe 
lëndës minerale për analizim. Kopjet gjithashtu mbahen nga operuesit e pajisjeve të cilat 
punojnë jashtë lokacionit dhe janë në dispozicion gjatë gjithë kohës për inspektim nga:  

Inspektorët e Minierave dhe Organet tjera kompetente 

Bartësi i kësaj Leje, raporton më së largu një muaj pas përfundimit të çdo viti kalendarik, për 
zonat ku janë kryer hulumtimet, periudha kohore, lloj i punëve hulumtuese të aplikuara, emrat 
e personave fizik, kompanive dhe Institucioneve për të cilët është kryer hulumtimi.  

Bartësi i kësaj Leje si punëdhënës është i obliguar që të zbaton masat e sigurisë dhe të 
shëndetit sipas Direktivës së BE-së 89/391/EEC dhe legjislacioni tjetër të BE-së në kuptim të 
Nenit 16 (1) të kësaj Direktive të BE-ese dhe çdo Rregullore të vlefshme të UNMIK-ut dhe 
Ligjeve të Kosovës që shpallen kohë pas kohe.  

 

 

 



  

  

REGJISTRI I MAKINERISË DHE PAJISJEVE SHPUESE 

 

 

Nr Përshkrimi i pajisjes Tipi Nr. Serik Nr. Tabelave 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emri, Nënshkrimi dhe Vula e Kompanisë se Parashtruesit te Kërkesës 
 
____________________________________________________________ 
 


