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PARATHËNIE 

 
 

Të nderuar deputetë të Parlamentit të Republikës së Kosovës,  
 

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, që sipas Ligjit për Minierat dhe Mineralet i 
përgjigjet këtij Parlamenti, para jush paraqet raportin e punës së vet për periudhën njëvjeçare,  
vitin  2010. 
Raporti i punës përmban, punën dhe aktivitetin e bërë në fushën e xehetarisë, rezultatet e 
arritura gjatë vitit, problemet me të cilat është ballafaquar ky rregullator gjatë punës së vet, si 
dhe objektivat për të ardhmen. 
Dihet mirë se xehetaria në Kosovë ka qenë dhe duhet të mbetet njëra prej shtyllave kryesore 
të zhvillimit ekonomik të vendit. Përvoja që ka vendi ynë në këtë fushë, duhet të çmohet latë 
dhe kursesi nuk guxojmë që kjo të zbehet, por çdo herë duhet vepruar që të kemi rritje të 
aktivitetit, fuqizim të përvojës dhe rezultate më të mira. 
Xehetaria është fushë shumë e rëndë, me përgjegjësi dhe me rrezikshmëri të lartë, prandaj çdo 
herë edhe duhet pasur kujdes që në mënyrë sa më të sigurtë dhe më racionale të bëhet 
shfrytëzimi i resurseve që i ka vendi ynë. 
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale, përkundër ballafaqimit me probleme të 
shumta, gjatë vitit të kaluar ka arritur rezultatet më të larta që prej themelimit të këtij 
rregullatori. Ne nuk duam dhe nuk guxojmë të vetëkënaqemi me këto të arritura,  mirëpo këto 
rezultate inkurajuese na shërbejnë si dëshmi  se me punë arrihet çdo gjë dhe si motiv për 
angazhim të mëtutjeshëm drejt sukseve të reja. 
Problemet që më së tepërmi e ngarkojnë punë dhe aktivitetin e këtij komisioni- rregullatori 
vijnë nga operatorët ilegalë, të cilët po e rëndojnë edhe mbarëvajtjen e punës të të gjithë atyre 
që veprimtarinë e vetë e kryejnë në mënyrë legale.  
Jemi optimistë realë se me një angazhim maksimal të të gjitha institucioneve që ndërlidhen 
me këtë fushë, do të arrijmë që edhe operatorët ilegalë t`i fusim në suaza të kornizave ligjore. 
Këtë po e mbështesim në atë se një pjesë e angazhimit tonë është e përqëndruar në këtë 
drejtim, gjë që ka filluar edhe të shihen rezultate, pasi tani ka shtim të kërkesave nga ana e 
operatorëve ilegalë për t`iu nënshtruar procedurave të licencimit. 
 
Deputet të respektuar, ne si Bord i këtij Rregullatori do të angazhohemi që besimin e dhënë 
nga Ju ta arsyetojmë me përkushtimin tonë të vazhdueshëm në avancimin e  rezultateve në 
sferën e xehetarisë, në të mirë të zhvillimit ekonomik dhe të interesit të përgjithshëm 
shtetëror. 
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1. PËRGJEGJËSITË DHE FUNKSIONET E KPMM-se  
 

Në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet në Kosovë, Nenin 58, , 
KPMM i dorëzon raporte të rregullta Kuvendit të Republikës së Kosovës lidhur me të gjitha 
aktivitetet e zhvilluara gjate vitit kalendarik te cilit i referohet raporti. 

KPMM rregullon dhe mbikëqyrë:  

(a) Hulumtimin dhe shfrytëzimin e rregullt të resurseve minerale në Kosovë, në pajtim me 
ligjin në fuqi;  

(b) Shfrytëzimin optimal të resurseve minerale në të gjitha veprimet e shfrytëzimit të 
minierave dhe zvogëlimin e ndikimit të veprimeve të dëmshme  në mjedis;  

(c) Zbatimin e standardeve ndërkombëtare për veprimtaritë minerare.  

(d) Sigurinë gjatë hulumtimit, shfrytëzimit dhe procedimit-përpunimit të lëndëve të para 
minerale në pajtim me ligjin në fuqi dhe me standardet e nevojshme   

 

Funksionet e KPMM-së janë: 
(a) Zbatimi i politikave dhe strategjisë zhvillimore për sektorin minerar të përgatitura nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës; 

(b) Lëshimi, bartja, pezullimi dhe tërheqja e lejeve dhe licencave për hulumtim, shfrytëzim 
dhe për aktivitete te veçanta;  

(c) Lëshimi, bartja, pezullimi dhe tërheqja e lejeve lidhur me përdorimin e lëndëve plasëse në 
veprimtarinë minerare;  

(d) Kryerja e hetimeve lidhur me aksidentet që ndodhin në miniera dhe aktivitetet e  
ndryshme minerare dhe veprimet e domosdoshme që nevojiten të ndërmerren si pasojë e 
kësaj;  

(e) Krijimi dhe mirëmbajtja e Bazës së të Dhënave për titullarët e mineraleve dhe të drejtave 
për shfrytëzimin e resurseve minerale,   

(f) Ofrimi i ndihmës teknike Qeverisë për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me minierat dhe 
mineralet në Kosovë, nëse një gjë e tillë kërkohet nga Qeveria. 
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2. ORGANIZIMI I KPMM-SË  

2.1. Bordi 

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale përbëhet nga Bordi drejtues (“Bordi”), 
i cili i ka pesë anëtarë. 

Të gjitha kompetencat e komisionit i ka Bordi i KPMM-së. Bordi mund t’i delegojë funksione 
të caktuara Drejtorit, përveç atyre që i janë dhënë në pajtim me ligjin nr.03/L-163 për 
Minierat dhe Mineralet   

Bordi i KPMM-së, përveç takimeve të rregullta, me kërkesë të Drejtorit apo të ndonjërit prej 
anëtarëve të bordit organizon edhe takime tjera. Anëtarët e bordit janë në marrëdhënie të 
rregullt pune në KPMM dhe realizojnë detyra të përditshme në përputhje me ligjin në fuqi.  

Për marrjen e një vendimi në bord, Drejtori dhe stafi tjetër profesional përgatisin dhe 
shqyrtojnë kërkesat veç e veç sipas departamenteve, pastaj përmes takimeve të para-bordit 
bëhet seleksionimi i kërkesave që plotësojnë kriteret për t’u përcjellë për bord, në përputhje 
me ligjet në fuqi.  

Brenda KPMM-së funksionon edhe Departamenti i Inspektoratit të Minierave i cili 
rregullohet në pjesën XI të ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, që udhëhiqet nga 
Kryeinspektori i cili duhet të zgjidhet nga Qeveria dhe ti raporton bordit të KPMM-së, 
Qeverisë dhe Kuvendit të Republikës se Kosovës. 

 

2.2. Drejtoria dhe Stafi Tjetër Profesional 

 

Me hyrjen ne fuqi te ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet në KPMM-ë ka 
pasur ndryshime organizative, sepse me ligj tani nuk është paraparë pozicioni i zv. Drejtorit, 
pastaj inspektorati i Minierave është nxjerr nga raportimi tek Drejtori dhe tani Kryeinspektori  
i raporton Bordit të KPMM-së, Qeverise dhe Kuvendit të Republikës së Kosovës.  

KPMM-ë për vitin 2010 ka pasur të aprovuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës 
79 pozicione për staf. Drejtori është përgjegjës për të gjitha çështjet ekzekutive brenda 
KPMM-së, i cili bënë organizimin e takimeve të bordit, përgatitjen e raporteve sipas 
kërkesave për mbledhjen e bordit dhe merret me ekzekutimin e vendimeve të bordit. 

Në kuadër të KPMM-së funksionojnë këto Departamente: Inspektorati, Gjeologjia,  
Gjeodezia, GIS, Zyra Ligjore, Administrata, Financat, Prokurimi, TI, dhe Njësia e Auditimit 
të Brendshëm. 

Më poshtë kemi paraqitur strukturën Organizative të KPMM-së për vitin 2010 . 
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Figura 1. Organogrami i KPMM-së           

 



 

3. AKTIVITETET E KPMM-së PËR VITIN 2010 

 

KPMM në kuadër të bashkëpunimit ndërinstitucional ka realizuar takime të shumta me 
institucione tjera: Ministria e Punëve të Brendshme (Policinë e Kosovës), Kryeprokurorinë e 
shtetit, Komunat e Kosovës, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Ministrinë e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ish-
Ministrinë e Energjisë dhe Minierave. Bashkëpunimi me këto institucione ka rezultuar me 
firmosjen e shumë memorandumeve të mirëkuptimit, të cilat kanë pasur për qëllim 
koordinimin e aktiviteteve të përbashkëta me qëllim të zgjidhjes së problemeve të ndërsjella. 
 

3.1. Licencimi 

 

Gjatë vitit 2010 janë mbajtur 29  takime të Bordit në të cilat janë shqyrtuar 366 kërkesa për 
licenca dhe leje, ku prej tyre kanë qen: 
 -185  kërkesa për Licenca te hulumtimit,  
 -102 kërkesa për Licenca te shfrytëzimit, 
 -79 kërkesa për leje për punë të posaçme, 
 

KPMM-ë gjatë vitit 2010 ka pranuar gjithsej 187 kërkesa, prej tyre:  

- Kërkesa për Licenca të shfrytëzimit – 41. 

- Kërkesa për Licenca të hulumtimit – 103. 

- Kërkesa për leje për aktivitet e veçanta – 43. 

Pas procedimit të të gjitha aplikacioneve të lartcekura sipas procedurave të parapara me 
rregullativën ligjore në fuqi janë lëshuar 90 Licenca dhe 22 Leje për aktivitete të veçanta. 
Aplikacionet të cilat janë refuzuar janë 47 kërkesa ndërsa pjesa tjetër 25 janë shtyrë për të 
plotësuar dokumentacionin, siç shihet në tabelën e mëposhtme: 

 

 Tabela  1: Licencat/lejet e lëshuara për vitin 2010 
 

Nr.  
Rendor Përshkrimi i vendimit 

Numri i 
vendimeve 

1 Licenca për shfrytëzim  22 
2 Licenca për hulumtim 68 
3  Leja për Aktivitetet e Veçanta  22 
4  Kërkesa të refuzuara  47 
5  Kërkesa të shtyra 25 
6 Licenca të transferuara/bartura 3 
7 Total 187 
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Figura 2. Licencat/lejet e lëshuara për vitin 2010 
 

3.1.1. Licencat për hulumtime gjeologjike (kërkim-zbulim)  

“Licencë për hulumtim” është autorizimi zyrtar me shkrim i lëshuar nga KPMM në bazë të 
pjesës III të Ligjit Nr. 03/L-163 mbi minierat dhe mineralet.  

Licencat për hulumtimin e mineraleve ndërtimore lëshohen me afat 2 vjeçar dhe mund të 
vazhdohet vetëm njëherë për një periudhë maksimale prej 2 viteve, të cilat mund te lëshohen 
me sipërfaqe maksimale deri ne 250 hektar.   

Licencat  e hulumtimit për të gjitha mineralet e tjera lëshohen për një afat jo më të gjatë se 3 
vite, me sipërfaqe maksimale deri 100 km2, me mundësi vazhdimi deri në 3 herë nga 2 vite, 
me kusht që për çdo vazhdim sipërfaqja për hulumtim duhet të reduktohet së paku për 50%. 

Në tabelën e mëposhtme kemi pasqyruar të gjitha licencat e lëshuara nga KPMM gjatë vitit 
2010.  
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Tabela  2: Licencat e lëshuara  

Nr. 
Nr. i 

Licencës NRB 
Përshkruesi i 

Vendit 
Lloji i 

Licencës Bartës i Apl./Licencës 

Data e 
Lëshimit 

Data e 
Skadimit 

Komuna 

1 912 70529971 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Sokoli Company" sh.p.k.

08.04.2010 07.04.2012 Lipjan 

2 916 70072167 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "V&N" sh.p.k. 

20.04.2010 19.04.2012 Prishtinë 

3 891 70519550 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "TSB" sh.p.k. 

01.04.2010 31.03.2012 Malishevë

4 892 80102356 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim N.P.T. ,,Sopa-Commerce"

01.04.2010 31.03.2012 Kaçanik 

5 893 80035896 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim N.T.SH. " Gurina " SH.P.K

06.04.2010 05.04.2012 Kaçanik 

6 871 70524570 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
"Joos-Krasniqi Limited 

Construcion" sh.p.k 

19.03.2010 18.03.2012 Deçan 

7 871 70561492 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Erëza" Sh.p.k 

01.03.2010 28.02.2012 Deçan 

8 898 70288609 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Liguri" sh.p.k. 

02.04.2010 01.04.2012 Lipjan 

9 900 70591499 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Kolshi" sh.p.k. 

02.04.2010 01.04.2012 Kaçanik 

10 884 70268073 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim 
Newco Ferronikeli 
Complex L.L.C. 

22.03.2010 21.03.2012 Gllogovc 

11 887 70568179 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Exximo" sh.p.k. 

26.02.2010 25.02.2012 Klinë 

12 905 70038754 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
Company "Bejta 
Commerce" Sh.a. 

12.04.2010 11.04.2012 Gjilan 

13 873 70599899 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Bazalti" Sh.p.k 

05.03.2010 04.03.2012 Gjakovë 

14 906 70601966 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Medina Com" Sh.p.k 

12.04.2010 11.04.2012 Shtime 

15 874 70562146 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Forca ING" Sh.p.k 

10.03.2010 09.03.2012 Rahovec 

16 919 70035478 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Benita Company"Sh.p.k.

01.11.2010 31.10.2012 Klinë 

17 899 80273878 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Gimi" Sh.p.k 

02.04.2010 01.04.2012 Rahovec 

18 907 70500256 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Phoenix Trade" L.L.C. 

12.04.2010 11.04.2012 Rahovec 
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19 875 70609193 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Idila" Sh.p.k 

12.03.2010 11.03.2012 Pejë 

20 878 70404950 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Bentokosi - Ri" Sh.p.k 

26.02.2010 25.02.2012 Viti 

21 879 80011288 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim N.T.P. "Pro - Ars" 

26.02.2010 25.02.2012 Gjilan 

22 880 70458933 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "S+H - GmbH" - Sh.p.k 

26.02.2010 25.02.2012 Mitrovicë 

23 881 70486029 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
"Stone International" 

sh.p.k. 

26.02.2010 25.02.2012 Podujevë 

24 882 70614847 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Guri"Sh.p.k 

22.03.2010 21.03.2012 Pudijevë 

25 924 70036728 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
"KAG - Asphalt Company" 

Sh.p.k. 

11.05.2010 10.05.2012 Rahovec 

26 914 70507188 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim 
Karova Energy Investment 

INC.SH.A 

23.07.2010 23.06.2012 Prizren 

27 894 80113790 
M-2 - Matriali 

industrial Hulumtim 
Compania Boksitet e 

Kosovës 

06.04.2010 05.04.2012 Klinë/ 
Rahovec 

28 909 70597284 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim " Veternik Kos" Sh.p.k 

13.04.2010 12.04.2012 Zubin Potok

29 931 80143745 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim N.P.Q. "Guri i Bekuar" 

17.05.2010 16.05.2012 Kaçanik 

30 971 70492652 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 

Strassenbau-Tiefbau-
Enzhinjering "Kosova" 

sh.p.k. 

21.10.2010 20.10.2012 Klinë 

31 932 70638215 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Qëndresa"sh.p.k. 

20.05.2010 19.05.2012 Klinë 

32 925 70649888 
M-2 - Matriali 

industrial Hulumtim Bentoniti - G  Sh.p.k 

11.05.2010 10.05.2012 Viti 

33 926 70488418 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Chrom Kosova" SH.P.K.

06.07.2010 05.07.2012 Gjakovë 

34 921 70613964 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Sokoli Company " Sh.P.K

19.10.2010 18.10.2012 Prizren 

35 922 70641763 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Euro - AAS" Sh.p.k 

19.04.2010 18.04.2012 Prizren 

36 927 80043295 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Europa" Sh.p.k 

03.06.2010 02.06.2012 Istog 

37 933 80647123 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Burimi" Sh.P.K 

22.05.2010 19.05.2012 Kaçanik 

38 941 70544563 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim 
"ARSI"sh.p.k. Njësia 
punuese ne Kosovë 

16.06.2010 15.06.2012 Rahovec 

39 943 70544563 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim 
"ARSI"sh.p.k. Njësia 
punuese ne Kosovë 

16.06.2010 15.06.2012 Gjakovë 
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40 934 70420251 
K-3 - rërë dhe 

zhavor Hulumtim Company "Tini" sh.p.k. 

17.06.2010 16.06.2012 Gjakovë 

41 958 70498324 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Karakushi" sh.p.k. 

31.08.2010 30.09.2012 Gjakovë 

42 937 70288609 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim "Liguri" sh.p.k. 

17.06.2010 16.06.2012 Lipjan 

43 957 70649217 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Vllëzërit Gashi" sh.p.k. 

20.07.2010 19.07.2012 Malishevë

44 952 70130201 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim N.P.T.SH."Getoari"Sh.p.k.

04.11.2010 03.11.2012 Suharekë 

45 964 70649217 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Vllëzërit Gashi" sh.p.k. 

03.09.2010 03.09.2012 Malishevë

46 951 70555107 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Ademaj Comm" sh.p.k. 

20.07.2010 19.07.2012 Prizren 

47 944 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

23.06.2010 22.06.2012 Shtime 

48 945 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

23.06.2010 22.06.2012 Suharekë 

49 947 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

23.06.2010 22.06.2012 Suharekë 

50 970 70350236 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
Miniera dhe Industria e 

Magnezitit "Golesh" 

06.09.2010 12.05.2012 Lipjan 

51 960 70155872 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
N.P.T.SH. " Vëllezërit e 

Bashkuar " Sh.p.k. 

02.12.2010 01.12.2012 Shtime 

52 959 70591073 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
"Mak Costruzion Srl"  

Dega në Kosovë 

31.08.2010 30.08.2012 Malishevë

53 961 70666081 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
"JOOS- Krasniqi Gurthyes" 

sh.p.k. 

31.08.2010 30.08.2012 Deçan 

54 975 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

17.11.2010 16.11.2012 Suharekë 

55 966 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

03.09.2010 02.09.2012 Prizren 

56 976 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

17.11.2010 16.11.2012 Suharekë 

57 965 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

03.09.2010 02.09.2012 Prizren 

58 977 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

17.11.2010 16.11.2012 Rahovec 

59 967 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

03.09.2010 02.09.2012 Gllogovc 
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60 978 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

17.11.2010 16.11.2012 Lipjan 

61 987 70106671 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Migjeni" sh.p.k. 

17.12.2010 16.12.2012 Gllogovc 

62 979 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

17.11.2010 16.11.2012 Suharekë 

63 980 70658755 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim Bechtel Enka -GP 

17.11.2010 16.11.2012 Gjakovë 

64 997 70434550 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim 
Innomatik Exploration 

Kosovo L.L.C. 

17.11.2010 16.11.2012 Prishtinë/ 
Novobërd/
Kamenicë 

 

65 998 70434550 
M-1 - Mineralet 

Metalike Hulumtim 
Innomatik Exploration 

Kosovo L.L.C. 

17.11.2010 16.11.2012 Mitrovicë 

66 1003 70075371 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim 
N.P.N. "Renelual Tahiri" 

Sh.p.k. 

23.12.2010 22.12.2012 Prizren 

67 999 70623315 
M-2 - Matriali 

industrial Hulumtim "Li-Kos"sh.p.k. 

26.11.2010 25.11.2012 Rahovec 

68 890 70129440 

K-2 - guri i forte, 
konstr. Mat., <40 

m³/d Hulumtim "Guri Company" Sh.p.k 

01.04.2010 31.03.2012 Gjilan 

 
 

Tabela  3: Numri i licencave sipas llojeve të lëndëve minerale 

K-3 - rërë dhe zhavorr 1 
K-2 - guri i forte 57 
M-1 - Minerale Metalike 7 
M-2 - Material industrial 3 
Totali 68 

 
 
 

3.1.2. Licencat e shfrytëzimit 

 

Me “Licencë për shfrytëzim” nënkupton licenca e lëshuar nga Komisioni i Pavarur për 
Miniera dhe Minerale në bazë të pjesës V të Ligjit Nr. 03/L-163. Licencat për shfrytëzim për 
të gjitha mineralet, përveç mineraleve energjetike mund të lëshohen me një afat deri në 25 
vite me mundësi vazhdimi deri në 25 vite të tjera, ndërsa për mineralet energjetike deri në 30 
vite me mundësi vazhdimi për 15 vite të tjera.  

Në tabelën e mëposhtme kemi pasqyruar të gjitha licencat për shfrytëzim të lëshuara nga 
KPMM gjatë vitit 2010.  
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Tabela  4: Licencat e shfrytëzimit të lëshuara në vitin 2010 
 

Nr. Nr. i 
Lic. NRB Përshkrimi i Vendit Lloji i Licencës Bartës i Apl./Licencës Data e 

Lëshimit 
Data e 

Skadimit Komuna 

1 866 70272379 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Albson"sh.p.k. 

15.04.2010 14.04.2017 Suharekë 

2 897 70441138 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim 
N.P.T.T "Fitimi Comerc" 

sh.p.k. 

01.04.2010 31.03.2034 Prizren 

3 902 70513544 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Shkëmbi - Gllareva"sh.p.k.

12.04.2010 11.04.2027 Klinë 

4 953 70429297 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Etem Trade" Sh.p.k. 

20.07.2010 19.07.2020 Prizren 

5 889 80580380 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim NTPPSH ORANA 

28.03.2010 28.03.2015 Ferizaj 

6 903 70366853 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Mendi -P " Sh.p.k 

12.04.2010 11.04.2019 Rahovec 

7 869 70034118 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim N.T.N."Gerguri" Sh.p.k 

10.02.2010 09.02.2010 Fushë Kosovë

8 895 70035387 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim N.P.P.,,Niti" Sh.p.k. 

01.04.2010 31.03.2021 Lipjan 

9 954 70355075 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Afrimi Company"sh.p.k. 

21.07.2010 20.07.2020 Novoberde 

10 886 70122761 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Kalaja"sh.p.k. 

26.02.2010 25.02.2020 Skenderaj 

11 915 70233118 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Bajraktari" sh.p.k. 

15.04.2010 14.04.2030 Mitrovicë 

12 949 70548860 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Festimi Company"sh.p.k. 

23.06.2010 22.06.2035 Kaçanik 

13 896 80232241 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Nëntë Vëllezërit" sh.p.k 

01.04.2010 31.03.2028 Prishtinë 

14 923 70080965 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim N.T.SH. " Dino " Sh.p.k. 

19.04.2010 18.04.2025 Lipjan 

15 929 70078442 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim N.Sh.P. "Geomatje"sh.p.k 

12.05.2010 11.05.2027 Kaçanik 

16 938 70036618 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim 
N.P.T.T." Bajgora Trans" 

Sh.p.k 

23.06.2010 22.06.1930 Vushtrri 

17 928 80035080 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim N.T.P. "R & R Maliqi" 

12.05.2010 11.05.2017 Prishtinë 

18 996 70435887 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Gerlica-Company" sh.p.k. 

22.11.2010 14.10.2013 Ferizaj 

19 955 70531119 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Xhani" Sh.p.k 

20.07.2010 19.07.2032 Lipjan 

20 969 70519550 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "TSB" sh.p.k. 

05.10.2010 04.10.2020 Malishevë 

21 956 70529971 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim "Sokoli Company" sh.p.k. 

21.07.2010 20.07.2028 Lipjan 

22 940 80028385 
K-2 - guri i forte, konstr. 

Mat., <40 m³/d Shfrytëzim 
Ndërmarrja Prodhuse 

Tregtare Private "Hashani "

18.06.2010 17.06.2025 Lipjan 

  18



 

Tabela  5: Numri i licencave për shfrytëzim sipas llojeve të lëndëve minerale 
 
K-3 - rërë dhe zhavorr 0 
K-2 - guri i forte 22 
M-1 - Minerale Metalike 0 
M-2 - Material industrial 0 
Totali 22 

 
 

3.1.3. Lejet për Aktivitetet e Veçanta 

Lëshohen sipas pjesës së VI të Ligjit Nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet. Kohëzgjatja 
dhe fushëveprimi i çdo Leje përcaktohet nga KPMM-ja, në mënyrë të arsyeshme dhe të 
drejtpërdrejt dhe racionale në lidhje me ushtrimin e aktiviteteve të veçanta të autorizuara me 
Lejen në fjalë.  

Në grupin e lejeve për Aktivitetet  e Veçanta përfshihen: 

(a) Punët kërkimore:  

- Shpimet,  

- Hapja e kanaleve,  

- Marrja e mostrave, duke përfshirë edhe mostrat e papërpunuara,  

- Vrojtimet gjeofizike, ku përfshihen matjet me anë të aeroplanëve ose metodave 
elektrike me tension të lartë,  

- Funksionimi i makinerisë ose pajimeve dhe  

- Çdo veprimtari e ndërlidhur e kryer për qëllime të kërkimit të cilat e ndryshojnë 
apo e çrregullojnë fizikisht sipërfaqen e tokës.  

(b) Përdorimi lëndëve plasëse për nevojat e sektorit minerar,  

(c) Punë në xehetari:  

- Përdorimi ose funksionimi i makinerisë apo i pajimeve ose  

- Veprimtaritë tjera që mund të caktohen nga KPMM 

(d) Përpunimi i lëndëve të para minerale:  

- Përdorimi ose funksionimi i makinerisë apo pajimeve,  

- Përdorimi i kemikateve ose reagjentëve të tjerë, ose   

- Veprimtaritë tjera që mund të caktohen nga KPMM 

 

Në tabelën e mëposhtme janë pasqyruar detajet e lejeve për aktivitetet e veçanta të lëshuara 
nga KPMM për vitin 2010. 
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Tabela  6: Lista e lejeve të veçanta te lëshuara gjate vitit 2010  

Nr. Nr. i 
Lejes NRB Kompania Aktuale Operuese Komuna Lloji i 

objektit 
Data e 

Lëshimit 
Data e 

Skadimit 

1 337 70038754 Company "Bejta Commerce" Sh.a. Gjilan baza e 
asfaltit 20.01.2010 19.01.2013 

2 388 70385373 Mineral L.L.C Grogovc baza e 
asfaltit 01.03.2010 28.02.2013 

3 392 70383438 "Lika-Trade" Sh.p.k Deçan baza e 
asfaltit 04.11.2010 03.11.2013 

4 265 70382651 "Fitorja"Sh.p.k. Prishtinë baza e 
betonit 23.06.2010 22.06.2013 

5 281 70080965 N.T.SH. " Dino " Sh.p.k. Prishtinë baza e 
betonit 14.04.2010 13.04.2013 

6 357 70075371 N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k. Prizren baza e 
betonit 01.03.2010 28.02.2013 

7 358 70075371 N.P.N. "Renelual Tahiri" Sh.p.k. Prizren baza e 
betonit 01.03.2010 28.02.2013 

8 369 70380534 "Egzoni" Sh.p.k. Prishtinë baza e 
betonit 04.11.2010 03.11.2013 

9 386 70155872 N.P.T.SH. " Vëllezërit e Bashkuar " 
Sh.p.k. Prizren baza e 

betonit 04.10.2010 03.10.2013 

10 397 70130417 N.SH.T. "Aqua - Drilling" Prishtinë humlumtim 23.06.2010 22.06.2013 

11 351 70376315 Enisi Sh.p.k Suharekë sortues 01.07.2010 30.06.2013 

12 371 70441138 N.P.T.T "Fitimi Comerc" sh.p.k. Prizren sortues 09.08.2010 08.08.2013 

13 387 70277309 CMA Crushed Stone -Klina L.L.C. Klinë sortues 14.04.2010 13.04.2013 

14 391 70038754 Company "Bejta Commerce" Sh.a. Lipjan sortues 13.05.2010 12.05.2011 

15 393 70035387 N.P.P.,,Niti" Sh.p.k. Lipjan sortues 17.05.2010 16.05.2013 

16 394 70035478 "Benita Company"Sh.p.k. Klinë sortues 01.03.2010 28.02.2013 

17 399 70419194 "Geo Mineral"sh.p.k. Malishevë sortues 01.03.2010 28.02.2013 

18 402 80020023 Famis CO  H.C. Suharekë sortues 19.10.2010 18.10.2013 

19 406 70454210 "Guri" SH.P.K. Viti sortues 19.10.2010 18.10.2013 

20 411 70155872 N.P.T.SH. " Vëllezërit e Bashkuar " 
Sh.p.k. Prizren sortues 06.09.2010 05.09.2013 

21 412 70524570 "Joos-Krasniqi Limited Construcion" 
sh.p.k Deçan sortues 19.10.2010 18.10.2013 

22 413 70034118 N.T.N."Gerguri" Sh.p.k Fushë 
Kosovë sortues 19.10.2010 18.10.2013 
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Më poshtë kemi paraqitur në mënyrë tabelore dhe grafike numrin e të gjitha licencave të 
lëshuara në vitin 2010 si dhe kemi bere krahasimin në formë grafike. 

 

Tabela  7: Lista e licencave të lëshuara 2010  
 

Sortues 12 
Hulumtim 1 
Baza e betonit 6 
Baza e asfaltit 3 
Total 22 
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Figura 3. Grafiku i licencave të lëshuara 2010 
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Tabela  8: Licencat/lejet e lëshuara nga KPMM gjatë periudhës 2005-2010 
 

Lloji i licencës/lejes 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Gjithsejtë
Licenca të  
hulumtimit 10 13 27 74 53 68 245 

Licenca të 
shfrytëzimit 33 49 54 38 26 22 222 

Leje për aktivitete të 
veçanta 10 15 37 33 20 22 137 

Gjithsejtë 53 77 118 145 99 112 604 

 

  22



 

 

4. PROJEKTET E KPMM 2010 
KPMM për të arritur misionin në sektorin e mineraleve dhe minierave ka vazhduar me 
zhvillimin e programeve teknike. Nga projektet zhvillimore për vitin 2010, janë realizuar këto 
programe: 

• Përpilimi katër plansheteve të hartës gjeologjike të Kosovës 1:25000, 
• Plani i menaxhimit të resurseve minerale të Kosovës-faza e dytë 
• Mbështetje KPMM-se për kryerjen e Analizave Gjeokimike-vazhdim nga viti 2009 

 
4.1. Përpilimi i Plansheteve të hartës Gjeologjike të Kosovës 

 
Rilevimi gjeologjik në shkallë 1 : 25 000 ka përfshi dy planshete 1:25 000 rajonin e 
Mitrovicës dhe dy planshete 1:25 000 rajonin e Gjilanin, gjithsejtë katër planshete të hartës 
gjeologjike 1 : 25 000 dhe sipas ndarjes në rajone planshetet ndahen në: Bajgorë-Kaqandoll, 
(Mitrovicë), K – 34- 43 – A – a,  Kaqandoll - Zhiti – Murgull (Mitrovicë), K - 34 - 31 – C – c, 
Gjilani Perëndimor, K – 34- 55 – D–b, Miresh, Gjilani Lindor, K - 34- 56 – C–a.  

Dy rajonet ndarazi të rilevuara paraqesin një nyje të rëndësishme në gjeologjinë e Kosovës 
dhe më gjerë. Në aspektin shkencor në këto rajone janë evidentuar fakte të terrenit me rëndësi 
thelbësore për trajtimet paleogjeografike dhe paleotektonike të zonave tektonike që mbulojnë.  

Gjatë rilevimit gjeologjik janë sqaruar në mënyrë të kënaqshme shumica e problemeve 
gjeologjike si në rajonin e Mitrovicës ashtu edhe në rajonin e Gjilanit. Marr në përgjithësi 
janë trajtuar probleme të stratigrafisë, tektonikës, magmatizmit e resurseve minerale, 
strukturore dhe të mineraleve dobishme. Për të dy rajonet e përfshira në studim janë përpiluar 
katër planshetet e hartës gjeologjike 1:25 000.  

KPMM planifikon që gjatë viti 2011 të vazhdojë me projektin e rilevimit të tërë territorit të 
Republikës së Kosovës në shkallë 1: 25 000.  
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Figura 4. Harta Gjeologjike 1:25000 
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4.2. Plani i Menaxhimit të Resurseve Minerale të Kosovës (PMRMK) 

 
Plani për menaxhimin e Resurseve Minerale është dokument bazë për mbrojtjen dhe 

menaxhimin e qëndrueshëm të resurseve minerale në Republikën e Kosovës, i cili përcakton 

synime afatgjate për ruajtjen dhe shfrytëzimin e resurseve minerale duke përfshirë mënyrën e 

zbatimit në harmoni me zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik, social dhe kulturor të 

Republikës së Kosovës. 

Qëllimi i këtij plani është: 

- Identifikimi dhe paraqitja sa më reale e rezervave të resurseve minerale 

- Zhvillimi i qëndrueshëm i bazuar në parimet e zhvillimit të qëndrueshëm në harmoni 

me standardet dhe direktivat e BE-së. 

- Krijimi i të hyrave nga resurset minerale  

Realizimi i këtij projekti ka ndihmuar në përcaktimin e objektivave për shfrytëzim të 

përgjithshëm, të bashkërenduar dhe të qëndrueshëm të resurseve minerale të Kosovës, duke 

marrë në konsideratë veçoritë specifike dhe kushtet e zonave të veçanta, vendburimet 

specifike të resurseve minerale dhe kërkesat për shfrytëzimin e tyre për përdorim komercial 

dhe industrial.  

 
Me ndihmën e këtij projekti të implementuar nga KPMM është arritur të bëhet identifikimi i 

aktiviteteve dhe projekteve kryesore të cilat do të ndërmerren për periudhën e ardhshme. 

Projekti parashikohet të kalojë në fazën e fundit përgatitore (Viti 2011), duke përfshirë 

konsultimet e nevojshme me institucionet e ndërlidhura me këto aktivitete dhe komunitetet 

me qëllim të përgatitjes së draftit për procedime të mëtejmë në Qeverinë dhe Parlamentin e 

Kosovës. 

 
4.3. Mbështetje KPMM-se për kryerjen e Analizave Gjeokimike. 

 

Ky projekt financohet nga Zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian ne vlerë prej rreth 1 
milion euro. Gjatë vitit 2009 janë kryer procedurat e publikimit të tenderit dhe zgjedhjes së 
kompanisë fituese. Të gjitha procedurat e prokurimit janë ushtruar nga Zyra ndërlidhëse e 
Komisionit Evropian, ndërsa implementimi i këtij projekti ka filluar në shkurt te vitit 2010 
dhe do të zgjat 2 vite. 

 



 

Gjatë vitit 2010 kompania implementuese e projektit në fjalë(Consortium abc-associated  
business consultants gmbh & Brenk Systemplanung GmbH),  ka realizuar marrjen e 1,700 
(4000 mostra janë të parapara për tërë projektin) sipas planifikimeve të aprovuara nga 
komiteti drejtues i projektit i përbërë nga përfaqësuesit e KPMM-së dhe Ministrisë së 
Zhvillimit Ekonomik (ish MEM). 

Detyra kryesore e projektit përbëhet nga marrja e mostrave gjeokimike e cila do të mbulojë së 
bashku me mostrat e grumbulluara më herët tërë Kosovën. Të dhënat e siguruara do të 
shërbejnë si një bazë për aktivitetet e hulumtimeve gjeologjike pasuese nga investuesit e 
ardhshëm në sektorin e resurseve minerale, dhe kështu projekti do të kontribuoj në 
rivitalizimin e ekonomisë së Kosovës. Përveç kësaj baza e të dhënave gjeokimike do të 
paraqes një mjet me vlerë për planifikim regjional, analizave mjedisore dhe agrare.  
Komponentet tjera të projektit përqendrohen në përmirësimin e kapaciteteve, funksionimin e 
KPMM-së, trajnimit të stafit teknik dhe ndihmës në aktivitete promovuese të resurseve 
minerale. Projekti si tërësi është e ndarë në pesë faza, gjatë të cilës do të ekzekutohen 17 
detyra. Detyrat janë qartë të definuara dhe rezultatet e tyre do të verifikohen përmes 
vlerësimeve.  
Trajnimi i stafit të KPMM-së do të sigurohet me bashkëpunimin e Konsultantit dhe 
Beneficuesit gjatë procesimit të dhënave të gjeneruara gjeokimike.  
KPMM ka kontribuar në realizimin e këtij projekti duke ofruar dy vetura terreni në funksion 
të marrjes së provave dhe stafin e nevojshëm për mbështetje në terren gjatë procesit të 
provëmarrjes.  
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5. AKTIVITETET E DEPARTAMENTIT TË INSPEKTORATIT 
Inspektorati i Minierave funksionon si Departament në kuadër të KPMM-së dhe ushtron 
funksionet e besuara në pajtim me ligjin nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet. Inspektorati 
i Minierave  edhe para hyrjes në fuqi të këtij ligji ka funksionuar si Departament brenda 
KPMM-së, mirëpo me miratimin e ligjit për Minierat dhe Mineralet është ndryshuar forma e 
zgjedhjes dhe e raportimit të Kryeinspektorit të minierave. 
 
Me Inspektoratin e Minierave udhëheqë Kryeinspektori i cili emërohet nga Qeveria e 
Republikës së Kosovës. 

Inspektorët e autorizuar të Minierave kanë kompetencën e përgjithshme për të inspektuar 
aktivitetet e hulumtimit, shfrytëzimit dhe aktivitetet e veçanta të cilit do person, për të 
konstatuar, nëse aktivitetet janë duke u ushtruar - kryer  në përputhje me Licencën ose Lejen 
përkatëse dhe rregulloret zbatuese të sigurisë në punë  dhe mbrojtjes  mjedisore të nxjerra nga 
Ministri në përputhje me ligjin e minierave. 

Inspektorati i minierave ka kompetencat Hetuese dhe është i autorizuar dhe ka përgjegjësinë 
që të kryejë një hetim të plotë për të gjetur shkaktarët në rast të aksidenteve dhe dëmeve 
materiale i cili me arsye besohet se ka ardhur si rezultat i shfrytëzimit, hulumtimit ose një 
Aktiviteti të Veçantë. 
 

5.1. Aktivitetet e Inspektoratit ne monitorimin e minimeve-përdorimi i 
eksplozivëve 

 
Gjate vitit 2010 Inspektorati i minierave ka Inspektuar 307 minime të realizuara në minierat 
sipërfaqësore dhe nëntokësore: 
 

 
 Lejet e lëshuara për minierat- minimet  sipërfaqësore.............................   244 
 Lejet e lëshuara për minierat nëntokësore...............................................     63 

 
5.2. Sasia e eksplozivit dhe e mjeteve inicuese të harxhuara gjatë vitit 2010 

 
5.2.1. Eksplozivi i harxhuar në miniera dhe rastet e minimeve speciale 

 
Në minierat për minerale ndërtimore,  gjatë vitit 2010 janë kryer gjithsej 244 minime dhe 11 
minime speciale. Sasia e eksplozivit të shpenzuar dhe materialeve inicuese për këtë vit është: 
 

 Ekploziv Amonit ..................................................................    402542 kg 
 Eksploziv Anfo     .................................................................    997045 kg 
 Fitil detonues     ...................................................................     252040  m 
 Nonel detonator ...................................................................     59610 copë 
 Nonel Connector .................................................................     20491 copë 
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 Ngadalësues milisekondar ....................................................     3557 copë 
 Nonel Dynoline ............................................................................     119100  m 

 
5.2.2. Eksplozivi i harxhuar në minierat  e “Trepçës” 

 
Në minierat me eksploatim nëntokësorë,  janë realizuar 63 zhvendosje të eksplozivit nga  
depot kryesore në depot ndihmëse .  
Në miniera është harxhuar kjo sasi e eksplozivit dhe materialeve inicuese: 
 

 Ekplozive Amonit ...............................................................................    176596 kg 
 Nonel (MS, LP) ................................................................................     118395 copë  
 Vegëza          .......................................................................................     10091 copë    
 Nonel Dynoline ..................................................................................      249000  m 
 Detonator Elektrik ...........................................................................      173098 copë   

   
 
Miniera “Trepça “ - Artanë: 

 
 Explosive Amonit ....................................................................................         10656 kg 
 Nonel (MS, LP) ....................................................................................         18550 copë 
 Buch Cord (Vegëza)   ............................................................................          1920 copë 
 Nonel Dynoline .....................................................................................           63000  m 

 
Miniera  “Trepça “ -  Stan Tërg: 

 
 Explosive Amonit ...................................................................................          52852 kg 
 Nonel (MS, LP) ...................................................................................          89090 copë 
 Buch Cord (Vegza)   .............................................................................          8835 copë 
 Nonel Dynoline ......................................................................................         186000  m 

 
Miniera  “Trepça “ - Cërnac: 

 
 Explosive Amonit ................................................................................          99624 kg  
 Detonator Elektrik .............................................................................          152098 copë 

 
Miniera  “Trepça “ - Bello Bërdo: 

 
 Explosive Amonit ...............................................................................           13464 kg  
 Detonator Elektrik ..............................................................................           21000 copë 
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5.3. Aktivitetet tjera 

Në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme (MPB)  dhe  KFOR-in, janë kryer 6 
inspektime të rregullta të depove të eksplozivit. Për koordinimin e punëve rreth aktiviteteve të 
minimeve janë realizuar 3 takime me KFOR-in dhe 28 takime të rregullta me MPB-në.  
Vlen të theksohet se kërkesat e kompanive për minime gjatë vitit 2010 kanë qenë shumë të 
mëdha sa që na ka detyruar të bëjmë lejimin e minimeve masive në dy lokalitete brenda një 
dite, çdo herë në bashkëpunim me KFOR-in dhe MPB-në.  
 
Të gjitha aktivitetet me eksplozive dhe materiale inicuese gjatë kësaj periudhe janë 
përfunduar sipas standardeve të sigurisë dhe mbrojtjes në punë dhe me sukses të plotë pa 
asnjë incident me pasoja në njerëz, apo dëme materiale.  
 

5.4. Minierat me eksploatim sipërfaqësor- Thëngjillit  

 
5.4.1. Korporata Energjetike e Kosovës 

 
  

 
 
Figura 5. Foto – Eskavatori i mihjes në KEK 
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Licencat e Shfrytëzimit për KEK - kushtet dhe afatet kohore 
 
KEK-u është i pajisur me Licenca Shfrytëzimi nga KPMM si në vijim: 

 
1) Licencë e Shfrytëzimit për Minierat ekzistuese Bardh-Mirash me afat deri në 

shterimin e rezervave të qymyrit i cili parashihet të ndodhë në vitin 2011. Gjithashtu 
në kuadër të minierave Bardh-Mirash, KEK-u ka hapur edhe fushën qymyrore të 
Sitnicës nga  cila fushë vetëm në vitin 2010 janë nxjerrë 924.129 tonë qymyr. 

2) Licencë e Shfrytëzimit të qymyrit në Minierën “Sibofc Jug –Perëndim”, e cila është 
lëshuar në formën: “Marrëveshje për Zhvillimin e Minierës” e cila marrëveshje duhet 
t’iu përmbahet të gjitha kushteve të parapara sipas Ligjit për Miniera dhe Minerale Nr. 
03/L-163. 

Licenca e formës “Marrëveshje për Zhvillimin e Minierës” për Minierën “ Sibofc Jug-
Perëndim” me nr. Prot.170/KPMM/04.02.2008 përfshinë zonën prej 02,150,369.04 m2 apo 
215 ha zonë e eksproprijuar nga KEK-u, ndërsa 248.12 ha është e mbuluar me vendimin e 
Qeverisë së Kosovës për Eksproprijim. 
Afati për këtë Licencë-Marrëveshje është 10 vjeçar prej datës 29.08.2007 deri më 
28.08.2017. 
 
Lejet për Aktivitetet e Veçanta 
 
KEK-u – Divizioni i Prodhimit të Qymyrit (DPQ) nuk posedon asnjë Leje për Punë të 
Posaçme / Leje për Aktivitetet e Veçanta për pajisjet xehetare në sistemet e djerrinës,  qymyrit 
dhe seperimit. KEK-u duhet të aplikojë në KPMM për tu pajisur me Leje për Aktivitetet e 
Veçanta për pajisjet, stabilimentet dhe teknologjinë e angazhuar në DPQ, respektivisht për 
ekskavatorët, konvejerët, palosësit, shiritat transportues dhe pajisjet e stabilimentet tjera 
përcjellëse.  
 
 
Aspektet e sigurisë në KEK për vitin 2010 

 
 
Në kuadër të kompetencave dhe detyrave, inspektorët e Inspektoratit të KPMM  kanë bërë 
inspektimin  e rasteve të lëndimeve të rënda në punë. 
Gjatë vitit 2010 është bërë inspektimi i rregullt vjetor në Departamentin  e Djerrinës dhe 
inspektimi i pajisjeve xehetare  me ç’rast janë dhënë vërejtjet në parregullsitë dhe afatet për 
evitimin e tyre.  
 

5.4.2. New Co Ferronikeli Complex L.L.C 

Minierat e nikelit “Gllavica” në Medvec të Lipjanit dhe “Çikatova e Vjetër” e Drenasit 
(vendburimet: “Dushkaja dhe Suka”)  janë privatizuar nga kompania ndërkombëtare 
“Alferon” në vitin 2007.  
 
Kjo kompani është pajisur me Licenca për shfrytëzim të nikelit për dy minierat : në Çikatovë 
të Vjetër (Dushkaja-faza e dytë) dhe në Medvec (vendburimi “Gllavica”).  
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Inspektorët e Inspektoratit në bazë të detyrave dhe kompetencave gjatë vitit 2010 e kanë bërë 
inspektimin e minierave të nikelit, stabilimenteve e  pajisjeve të nyjës xehetare me objektet 
përcjellëse si dhe transportin hekurudhor.  
 

5.4.3. Fabrika e Çimentos në Han të Elezit 

 
 “Sharr Beteiligungs” GmbH është pajisur me licenca të shfrytëzimit nga KPMM si në vijim: 

1. Licencë për shfrytëzim Nr. 536/KPMM/06 e datës 29.11.2010 për mergel me numër 
protokolli 3521. Zona e licencës përfshin një sipërfaqe prej 61304.13m². Afati i kësaj 
Licence është 8 vite, nga 07.06.2006 deri më 06.06.2014 

2. Licencë për shfrytëzim Nr. 544/KPMM/06 e datës 13.09.2006  për mergelës me nr. 
protokolli 3520. Zona e licencës përfshin një sipërfaqe prej 42.70.57 ha. Afati  i kësaj 
licence është 17 vite nga 07.09.2006 deri më 06.09.2023 

Në kuadër të kompetencave dhe detyrave, inspektorët e KPMM-së gjatë vitit 2010 e kanë bërë 
inspektimin e rregullt vjetorë të kompanisë “Sharr Beteiligungs” GmbH me ç’rast për 
mangësitë e identifikuara janë lëshuar vërejtjet me afatet për evitimin e tyre, të cilat 
monitorohen nga Inspektorati. 
 

5.5. Licencat Minierat me eksploatim nëntokësor  

 
Në kuadër të Trepçës janë aktive katër miniera dhe tri flotacione :  

 Miniera e Stan Tërgut me Flotacion - Tuneli i Parë 
 Miniera e Artanës me Flotacion - Kishnicë 
 Miniera Bello Bërdo dhe 
 Miniera Cërnac me Flotacion – Leposaviq 

 
5.5.1. Miniera me Flotacion  “Trepça “- Stan Tërg 

 
Krahasuar me vitin 2009 kur është prodhuar koncentrati i Pb në sasi prej 3718 t, ka rritje për 
192 t ose 4,91 %.  
Krahasuar me vitin 2009 kur është prodhuar koncentrati i Zn në sasi prej 5094 t, ka zvogëlim 
për 374 t ose 7,34 %. 
 
  

5.5.2. Miniera “Trepça” - Artanë 

 
Krahasuar me vitin 2009 kur është prodhuar koncentrati i Pb në sasi prej 645 t, ka rritje për 
85,19 t ose 11,66 %.  
Krahasuar me vitin 2009 kur është prodhuar koncentrati i Zn në sasi prej 1426 t, ka rritje për 
344,67 t ose 19,46%. 
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5.5.3. Miniera “Trepça”-   Cërnac  

Krahasuar me vitin 2009 kur prodhimtaria e xehes së Pb-Zn ka qenë 34,747 ton, gjatë vitit 
2010 prodhimtaria e xehes së Pb-Zn është rritur në 47,072 ton, ose 35.47% 
 

5.5.4. Miniera “Trepça”-   Bello Bërdo 

Krahasuar me vitin 2009 kur prodhimtaria e xehes së Pb-Zn ka qenë 3,635 ton, gjatë vitit 
2010 prodhimtaria e xehes së Pb-Zn është rritur në 11,894 ton, ose 327.21% 
 
 

5.5.5. Fabrikat e pasurimit të xehes - Flotacionet  

 
Në fund të vitit 2010 është kryer pranimi teknik i  fabrikës për pasurimin e kromit të 
kompanisë ”Ferromet  Kosova” J.S.C  në Vogovë – Gjakovë për tu pajisur me Leje për 
Aktivitete të Veçanta.  
 

5.6. Licencat e Shfrytëzimit / Lejet për Aktivitete e Veçanta  

 
Minierat me eksploatim nëntokësor janë  të pajisura me këto Licenca të Shfrytëzimit/ Leje për 
Aktivitet e Veçanta:  

 Licenca për Shfrytëzim Nr.1021/KPMM/2010 për Minerale Metalike për Minierën e 
Stan Tërgut me kohëzgjatje prej 24.12.2010 deri më 23.12.2012. 

 Licenca për Shfrytëzim Nr.1022/KPMM/2010 për Minerale Metalike për Minierën e  
Artanës me kohëzgjatje prej 24.12.2010 deri më 23.12.2012. 

 Vendimi i Bordit me Nr. Ref.001/2010 më 02.02.2010 për ushtrimin e të gjitha të 
drejtave të poseduesit të Licencës për Shfrytëzimin e Mineraleve Metalike për 
Minierën e Bello Bërdos për periudhën kohore prej një viti nga data e nxjerrjes së 
vendimit dhe Vendimi Nr. Ref.001/2011 më 01.02.2011  për vazhdimin e periudhës 
kohore edhe për gjashtë muaj. 

  Vendimi i Bordit me Nr. Ref.002/2010 më 02.02.2010 për ushtrimin e të gjitha të 
drejtave të poseduesit të Licencës për Shfrytëzimin e Mineraleve Metalike për 
Minierën e Cërnacit për periudhën kohore prej një viti nga data e nxjerrjes së vendimit 
dhe Vendimi Nr. Ref.002/2011 më 01.02.2011 për vazhdimin e periudhës kohore edhe 
për gjashtë muaj. 

Leja për Aktivitet e Veçanta Nr.214/KPMM /2010 më 21.10.2010 për të kryer punët e 
hidrombushjes  duke përfshirë mbushjen e hapësirave nga shfrytëzimi i xehes në Minierën e 
Bello-Bërdos për periudhën kohore  deri sa është i vlefshëm Vendimi Nr.Ref.001/2010 i datës 
01.10.2010. 
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5.7. Gjendja e Kompanive të Licencuara: 

 

Sa i përket përmbushjes të obligimeve të kompanive të licencuara për shfrytëzim dhe për punë 
të veçanta konstatojmë më sa vijon: 

Në aspektet ligjore, kompanitë e licencuara nga KPMM janë duke ju përmbajtur obligimeve 
ligjore por jo në nivelin e kërkuar për shkak se shumë kompani-gurore janë në fazën e hapjes 
dhe zhvillimit të kariereve. 

Kompanitë - operatorët e licencuar janë duke angazhuar inxhinierë përgjegjës adekuat nëpër 
kompanitë e tyre, të cilët po marrin përgjegjësitë e punëve në aspektet teknike dhe të sigurisë. 

Raportimet e punëve nga ana e kompanive janë duke u bërë në baza tre mujore dhe vjetore 
sipas Ligjit Nr. 03/ L-163 Për Minierat dhe Mineralet.  

Disa kompani nuk ju përmbahen kushteve të mbrojtjes së ambientit. Sistemi për largimin e 
pluhurit te gurëthyesit nuk është plotësisht funksional. Tek disa baza të asfaltit nuk bëhet 
ndërrimi i rregullt i filtrave kështu që Inspektorati i Minierave ka ndërmarrë masa, duke u 
lëshuar vërejtje për eliminimin e shkaktarëve për ndotjen e ambientit. 

Mbetet obligim i Inspektorëve të minierave që të mbikëqyrin për së afërmi zbatimin e 
kushteve e kritereve të licencave dhe verifikimin e vlerave-sasive të shfrytëzimit të raportuara 
nga ana e kompanive. 

Objektivat e Inspektoratit dhe KPMM janë duke u arritur në mënyrë graduale nga faza 
emergjente në fazën e menaxhimit të minierave. 

1. Në fazën emergjente qëllimi ishte që ti fusim në sistem kompanitë dhe ti licencojmë 
me qëllim të shfrytëzimit legal të mineraleve të dobishme dhe grumbullimit të rentave 
minerare. 

2. Ndërsa tani në fazën e menaxhimit të minierave gradualisht jemi duke i përmbushur 
objektivat. 

 
5.8. Veprimtaritë Ilegale 

Shfrytëzimi ilegal i resurseve natyrore ka vazhduar edhe gjatë vitit 2010 nga kompanitë ilegale 
dhe personat fizik. 
Gjatë viti 2010 janë regjistruar dhe inspektuar gjithsej 268 raste të veprimtarive ilegale 
(kompanitë dhe personat fizikë), prej tyre: 

• 117 janë në fushat e përpunimit 
• 151 janë shfrytëzim i lendes minerale.  

Për të gjitha rastet e inspektimeve të kompanive ilegale dhe personave fizikë janë bërë raportet 
dhe u janë lëshuar Urdhëresat për ndërprerjen e aktiviteteve ilegale, ndërsa disa kompanive u 
janë vendosur shiritat për ndërprerjen e aktiviteteve ilegale.  
Ndaj operuesve ilegalë janë parashtruar 170  kallëzime penale.  
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Figura 6. Foto me rastin e vendosjes se shiritit për operues ilegalë  
 
 
 
Parandalimi i veprimeve ilegale kërkon bashkëpunim dhe koordinim në mes të institucioneve 
tjera dhe KPMM-së. 
Me qëllim të parandalimit të veprimeve ilegale të shfrytëzimit dhe përpunimit të lëndëve 
minerare janë ndërmarr gjithsej njëzet e nëntë (29) aksione të koordinuara me Policinë e 
Kosovës dhe me Inspektorët e  Komunave. 
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5.9. Lëndimet gjatë aktiviteteve minerare 

 
Gjatë vitit 2010 në Inspektoratin e minierave janë lajmëruar katër (4) lëndime të rënda dhe një 
(1) lëndim me pasoja vdekjeprurëse. 
 

Tabela  9: Lëndimet e rënda dhe lëndimet vdekjeprurëse gjatë vitit 2010 
 
 
Nr. rend. Vendi ku ka ndodhur 

lëndimi 
Lëndime të rënda Lëndime 

vdekjeprurëse 
 
1 

KEK – Departamenti i 
Mirëmbajtjes – 
Eskavatori në riparim  
ES-8M Mirash  

1  

 
2 

Miniera Trepça Stan  
Tërg – Horizonti i X –
Punishtja 141 

 1 

 
3 

KEK – Departamenti i 
Serviseve – Konvejeri i 
vazhduar i stacionit 
kthyes 5/13 Mirash  

 
1 

 

   
4 

Miniera “Trepça” 
Artanë –Horizonti IV 
punishtja 798  

1  

 
5 

Kompania “Eskavatori“ 
–Sllovi Lipjan -  kamioni 
i tipit Dam për  

1  

 Gjithsej  4 1 
 
Gjatë viti 2009 numri i lëndimeve me pasoja vdekjeprurëse ka qenë dy (2) raste kurse me 
lëndime të rënda njëmbëdhjete (11) raste, përderisa gjatë vitit 2010 numri i lëndimeve me 
pasoja vdekjeprurëse ka qenë një (1) rast kurse me lëndime të rënda katër (4) raste. 
Inspektorati i minierave ka kryer hetimet detale për çdo rast dhe kanë përgatitur raporte të 
cilat janë dërguar në Zyrën Ligjore të KPMM-së për procedim në gjykata. 
 
Shkaktarët më të shpeshtë të aksidenteve dhe avarive në miniera dhe objektet përpunuese 
minerare radhiten si në vijim: 

 Gjendja jo e mirë teknike e pajisjeve dhe stabilimenteve tekniko – teknologjike dhe  
manipulimi jo adekuat me to,  

 Pakujdesia dhe neglizhenca e punëtorëve, 

 Përdorimi i pamjaftueshëm e pajisjeve personale mbrojtëse, 
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 Mungesa e njohurive dhe aftësimeve profesionale. 

Sa i përket gjendjes së sigurisë në punë tek kompanitë e licencuara si dhe a janë duke u kryer 
shfrytëzimet, përpunimet e operimet sipas projekteve të parapara, konstatojmë më sa vijon: 

• Të gjitha aktivitetet e minimeve inspektohen dhe kontrollohen nga ana e Inspektorëve  
të minierave si gjatë përgatitjes – shpimit të fushave minuese ashtu edhe  gjatë 
minimeve dhe pas minimeve. 

• Gjatë gjithë kohës të këtyre aktiviteteve me rigorizëm zbatohen masat e sigurisë dhe 
mbrojtjes në punë. 
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6. AKTIVITETET E DEPARTAMENTIT TË GJEOLOGJISË 
 
Departamenti i Gjeologjisë në kuadër të KPMM-së përveç tjerash ka edhe rolin e Shërbimit 
Gjeologjik të Kosovës dhe ka realizuar disa projekte që lidhen me krijimin e informacioneve 
gjeologjike bazë që duhet t’i ketë një shtet, si Hartat Gjeo-shkencore, matjet gjeofizike nga 
ajri, matjet gjeokimike (që janë bërë vetëm për një pjesë të vogël të territorit të Kosovës), etj.  

Përveç kësaj, përmes Departamentit të Gjeologjisë janë proceduar kërkesat për licenca 
hulumtimi dhe shfrytëzimi, si dhe është mbajtur baza e të dhënave mbi shfrytëzimin e 
resurseve minerale në Kosovë. 

Duke u bazuar ne raportimet e rregullta te kompanive minerare posedues te licencave të 
shfrytëzimit, si dhe verifikimeve që bëhen nga departamentet përkatëse, sektori i resurseve 
minerale mban shënime te rregullta mbi sasitë e shfrytëzimit të lëndëve te para minerale.  

Më poshtë janë paraqitur në formë tabelore dhe grafike sasitë e shfrytëzuara sipas lëndëve të 
para minerale1: minerale ndërtimore, minerale metalike dhe linjiti.  

Tabela vijuese paraqet rezervat e shfrytëzuara nga kompanitë, sipas llojeve të resurseve 
minerale,  gjatë TM1, TM2, TM3, TM4  2010 

 

Tabela  10: Rezervat e shfrytëzuara nga kompanitë – gjatë TM1, TM2, TM3, TM4  2010 
 

Nr. 
rendor. 

Lënda minerale për 
shfrytëzim E planifikuar E realizuar Ndryshimi Realizimi në 

% 
Njësia 
matëse 

1 Gëlqeror 4,892,787 2,616,849 2,275,937 53.48% m3 
2 Rërë dhe Zhavorr 172,758 18,533 154,225 10.73% m3 
3 Mergel 975,048 302,630 672,418 31.04% m3 
4 Andezite 250,000 41,812 208,188 16.72% m3 
5 Proluvion 4,129 4,129 0 100.00% m3 
6 Argjilë 123,279 34,425 88,854 27.92% m3 
7 Rëra kuarcore 61,000 17,333 43,667 28.41% m3 
8 Andezite-Bazalte 100,000 9,400 90,600 9.40% m3 
9 Dunite 8,621 11,166 -2,545 129,52% m3 
10 Harcburgiti 8,621 11,166 -4,700 129.52% m3 

 

                                                 
1 Për gëlqerorë dhe andezite të dhënat janë nga raportet e minimit, kurse për resurset tjera nga raportimi i kompanive 
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Rezervat e shfrytëzuara nga kompanitë - Material ndërtimor dhe industrial gjat TM1, TM2 dhe TM3 2010
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Figura 7. Prodhimtaria e mineraleve ndërtimore dhe industriale për vitin 2010 

 
 
 

Tabela  11: Prodhimtaria e mineraleve ndërtimore dhe industriale 2005 - 2010 

Mineralet industriale dhe ndërtimore   

Rezervat e shfrytëzuara nga kompanitë  për periudhën 2005-2010  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010  
1 Gëlqeror 629,612 777,491 879,797 1,917,196 2,164,589 2,616,849 m3 

2 
Rërë dhe 
Zhavorr 14,894 35,650 41,621 45,463 46,085 18,533 m3 

3 Mergel 264,814 254,386 260,707 322,007 291,829 302,630 m3 
6 Andezite 0 19,940 36,321 45,005 58,778 41,812 m3 
7 Proluvion 4,515 3,800 2,610 3,121 2,620 4,129 m3 
9 Argjilë 0 0 27,614 35,382 78,813 34,425 m3 

12 
Rëra 
kuarcore 0 0 26,800 27,325 20,181 17,333 m3 

13 
Andezite-
Bazalte 0 0 0 0 7,194 9,400 m3 

  Dunite 0 0 0 0 0 11,166 m3 
14 Harcburgite 0 0 0 0 8,788 4000 m3 
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Figura 8. Paraqitja grafike e prodhimtarisë së mineraleve ndërtimore 2005 - 2010 
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Figura 9. Prodhimi i gëlqerorëve sipas viteve 2005 – 2010 

 
 

Tabela  12: Planifikimi dhe realizimi i prodhimit për gëlqerorë 2005 – 2010 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lënda 
minerale Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi 

Gëlqeror 
m3 2,879,858 629,612 3,554,518 777,491 2,888,558 879,797 4,475,713 1,917,196 4,956,127 2,164,589 4,892,787 2,616,849
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Figura 10. Prodhimi i rërës dhe zhavorrit sipas viteve 2005 – 2010 

 

 

Tabela  13: Planifikimi dhe realizimi i prodhimit për rërë dhe zhavorr 2005 – 2010 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lënda 
minerale Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi Planifikimi Realizimi

Rërë dhe 
Zhavorr 

m3 
18,500 14,894 185,536 35,650 212,518 41,621 225,034 45,463 195,340 46,085 172,758 18,533 

 

 

Siç vërehet nga grafikët, kemi një mospërputhje të konsiderueshme në mes të sasisë së 
planifikuar (projektuar) të shfrytëzimit dhe sasisë së realizuar. Arsyeja kryesore është se 
kompanitë e licencuara kanë një konkurrencë jolojale në treg për shkak të aktiviteteve ilegale 
të shfrytëzimit. Kjo ka rezultuar që kompanitë e licencuara të reduktojnë prodhimin. 
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Prodhimi i xehes së Ni në (ton) 2006 - 2010
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Figura 11. Prodhimi i xehes së Nikelit 2006 - 2010 
 
 

 
Prodhimi i xehes së Pb-Zn në (ton) 2005 - 2010
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Figura 12. Prodhimtaria e xehes së Pb-Zn 2005 – 2010 
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Prodhimi i lignitit sipas viteve në (t)
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Figura 13. Prodhimi i linjitit 2005 – 2010 
 

 

6.1. Arkivi 

Në kuadër të Departamentit të Gjeologjisë ekziston edhe Arkivi i KPMM-së, në të cilin hyn 
dhe Arkiva gjeologjike. Arkiva Gjeologjike ofron shërbime përveç KPMM-se edhe 
kompanive të interesuara për investime në sektorin minerare në Kosovë si dhe institucioneve 
tjera të cilave ju nevojiten të dhënat gjeologjike për të përgatitur planet zhvillimore lokale dhe 
qendrore. Vlen të përmendet se KPMM ka një arkiv të digjitalizuar dhe të gjitha procedurat e 
arkivimit janë të digjitalizuara.  
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7. FINANCAT 
Buxheti i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale në tabelën e mëposhtme është 
prezantuar nga viti 2005 deri në vitin 2010. Ky buxhet është prezantuar në 5 linja buxhetore. 
 
Tabela  14: Buxheti i aprovuar për vitet 2005-2010 

 
Nr. 
Ren. Përshkrimi Viti 2005 Viti 2006 Viti 2007 Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010

1 Paga dhe Mëditje 169,000        167,039        249,782        312,948     586,148        562,507      

2 Mallra dhe Shërbime 796,000        489,753        456,390        368,885     491,447        523,095      

3 Komunali 30,000          30,000          30,000       36,000          36,000        

4 Subvencione -                -                -             36,000          20,000        

5 Projekte Kapitale 1,000,000     1,115,000     1,167,000     120,000     370,500        317,729      
1,965,000     1,801,792   1,903,172   831,833   1,520,095     1,459,331   Total

 
Buxheti i Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale për vitin 2010 ka qenë i ndarë në 
këto 5 (pesë) linja buxhetore si me poshtë. 
 
Tabela  15: Aprovimi i buxhetit në fillim të vitit 2010 
 
Nr. Ren. Përshkrimi Viti 2010
1 Paga dhe Mëditje 491,447.00 €         
2 Mallra dhe Shërbime 602,148.00 €         
3 Komunali 36,000.00 €           
4 Subvencione dhe Transfere 20,000.00 €           
5 Projekte Kapitale 325,000.00 €         

Totali i Aprovuar 1,474,595.00 €          
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Figura 14. Grafiku i buxhetit të aprovuar fillestar për vitin 2010 
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Duke e pasur parasysh ndryshimet që kanë qenë pas ndarjes se buxhetit fillestar, ne tabelën e 
me poshtme është prezantuar buxheti final për vitin 2010. 
 
1. Me 19.02.2010 me një vendim të MEF-it janë marr buxhet nga kategoria ekonomike mallra 
dhe shërbime në vlerë prej 19,053.00 €, pra buxheti ka rënë nga 602,148.00 € në  583,095.00 
€ 
 
2. Ndryshimi i dytë ka ndodhe ne kategorinë ekonomike paga dhe mëditje, në emër të rritjes 
për paga nga 30 € në muaj për punëtorë. KPMM-ja nga kjo rritje ka përfituar buxhet shtesë 
16,560.00 €, me ç’rast buxheti është rritur nga 491,447.00 € ne 508,007.00 €. 
 
3. Ne fund te vitit me vendim te Qeverisë (me 05.11.2010), janë bërë disa ndryshime ne 
buxhetin e KPMM-së: 
3.1 Prej projekteve kapitale janë marr 7,217.00 €, 
3.2 Prej kategorisë ekonomike mallra dhe shërbime janë marr 60,000.00 €, 
3.3 Nga Agjencia Kosovare e Inteligjencës, nga kategoria ekonomike P&M janë bartë ne 
KPMM ne kategorinë ekonomike P&M 54,500.00 € 
Ne tabelën e me poshtme është paraqit buxheti përfundimtar për KPMM-në. 
 
Tabela  16: Aprovimi i buxhetit përfundimtar në vitin 2010 
 

Nr. Ren. Përshkrimi Viti 2010
1 Paga dhe Mëditje 562,507.00 €  
2 Mallra dhe Shërbime 523,095.00 €  
3 Komunali 36,000.00 €    
4 Subvencione 20,000.00 €    
5 Projekte Kapitale 317,729.00 €  

Totali i Aprovuar 1,459,331.00 €  
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Figura 15. Grafiku i buxhetit të aprovuar përfundimtar për vitin 2010 
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Ne tabelën e me poshtme kemi prezantuar buxhetin e aprovuar dhe te shpenzuar.  
 
Tabela  17: Buxheti i aprovuar dhe i shpenzuar në vitin 2010 
 
Nr. Ren. Përshkrimi Aprovuar Shpenzuar Ndryshimi Ne %
1 Paga dhe Mëditje 562,507.00 €    558,594.93 €       3,912.07 €      99.30       

2 Mallra dhe Shërbime 523,095.00 €    500,635.19 €       22,459.81 €    95.71       

3 Komunali 36,000.00 €      28,652.26 €         7,347.74 €      79.59       

4 Subvencione 20,000.00 €      19,749.00 €         251.00 €         98.75       

5 Projekte Kapitale 317,729.00 €    290,970.24 €       26,758.76 €    91.58       

Totali i Aprovuar 1,459,331.00 €   
Totali i Shpenzuar 1,398,601.62 €    
Totali  në % 95.84        
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Figura 16. Grafiku i buxhetit të aprovuar dhe shpenzuar gjatë vitit 2010 
 
Ne tabelën e me poshtme janë prezantuar Shpenzimet për paga dhe mëditje, Pagat neto, 
tatimi, dhe pensionet e punëtorit dhe punëdhënësit. 
 
Tabela  18: Buxheti i aprovuar dhe i shpenzuar për paga në vitin 2010 
 
Nr. Ren. Pershkrimi Aprovuar Shpenzuar Diferenca Ne  %

1 Pagat Neto 476,507.00   474,124.79   2,382.21  99.5
2 Tatimi ne Paga 32,000.00     31,268.68     731.32     97.7
3 Kontributi i Punëtorëve 27,000.00     26,600.73     399.27     98.5
4 Kontributi i Punëdhensit 27,000.00     26,600.73     399.27     98.5

Total 562,507.00  558,594.93 3,912.07 99.3  
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Figura 17. Grafiku i buxhetit të aprovuar dhe shpenzuar për paga gjatë vitit 2010 
 
Ne tabelën e me poshtme është paraqitur buxheti i aprovuar, shpenzuar, diferenca dhe është 
prezantuar në %, për kategorinë ekonomike Komunali 
 
Tabela  19: buxheti i aprovuar dhe i shpenzuar për komunali në vitin 2010 
 
Nr. Ren. Pershkrimi Te Planifikuara Te Shpenzuara Diferenca Ne %

1 Rryma 15,000.00 €        13,540.45 €     1,459.55 €     90.27
2 Telefoni dhe faksi 19,500.00 €        13,178.87 €     6,321.13 €     67.58
3 Shpenzimet e Ujit 1,500.00 €          1,717.94 €       217.94 €-        114.53
4 Vendime Gjyqësore -  €                   215.00 €          215.00 €-        #DIV/0!

Totali 36,000.00 €       28,652.26 €   7,562.74 €   79.59  
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Figura 18. Grafiku i buxhetit të aprovuar dhe shpenzuar për komunali gjatë vitit 2010 
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Ne vazhdim është prezantuar tabela e subvencioneve dhe transfereve 
 
Tabela  20: Buxheti i aprovuar dhe i shpenzuar për Subvencione në vitin 2010 
Nr. Ren. Pershkrimi Te Planifikuara Te Shpenzuara Diferenca Ne %

1 Subvencione dhe Transfere 20,000.00 €     19,749.00 €     251.00 €       0.99
Totali 20,000.00 €     19,749.00 €     251.00 €       0.99  
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Figura 19. Grafiku i buxhetit për subvencione dhe transfere gjatë vitit 2010 
 
Ne vazhdim është prezantuar tabela e projekteve  kapitale 
 
Tabela  21: Buxheti i aprovuar dhe i shpenzuar për projekte kapitale në vitin 2010 
Nr. Ren Pershkrimi Te Planifikuara Te Shpenzuara Diferenca Ne %

2 Ndertimi i planshetave te Harts Gje 140,500.00 €   136,200.00 €    4,300.00 €      96.9
3 Menaxhimi i Resurseve Minerale 128,479.00 €   115,600.00 €    12,879.00 €    90.0
4 Blerja e  dy veturave 39,500.00 €     29,980.01 €      9,519.99 €      75.9
5 Server 9,250.00 €       9,190.23 €        59.77 €           99.4

Totali 317,729.00 € 290,970.24 €  26,758.76 €   91.6
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Figura 20. Grafiku i buxhetit për projekte kapitale gjatë vitit 2010 
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Vlera e obligimeve financiare të realizuara gjatë vitit 2010 e të papaguara, të bartura në vitin 
2011 është 13,539.45€. 
 
 
Realizimi i te Hyrave ne vitin 2010 

Ne tabelën e me poshtme është prezantuar inkasimi i te hyrave gjatë vitit 2010 

Tabela  22: Inkasimi i të hyrave gjatë vitit 2010 

Pershkrimi
Kodi 

ekonomik
Total

 faturuar 2010
Inkasim për
 vitin 2010

Borxh
2010

Inkasim për
 vitin 2007

Inkasim për
 vitin 2008

Inkasim për
 vitin 2009

Inkasim për
 vitin 2010

Total
2010

a b c d e=c-d f g h i j=f+g+h+i
Taksa Admin 50019        321,665.20        191,210.52      130,455           4,000           8,463.13           35,208.07         191,210.52       238,881.73 
Gjoba Admin 50107            2,750.00               750.00          2,000                     -              3,700.00               750.00           4,450.00 
Faturimi 50203     4,975,130.94      4,391,058.16      584,073        176,771     1,002,859.95      2,646,516.54      4,391,058.16     8,217,205.51 

                -                     -                         - 
Totali 5,299,546.14 4,583,019      716,527   180,771    1,011,323.08 2,685,424.61 4,583,018.68    8,460,537.24 

 

Tabela  23: Faturimi dhe inkasimi gjatë vitit 2010 
Nr. Rend. Përshkrimi Faturimi 2010 Inkasimi 2010 Bilanci

1 Taksa Administrative 321,665.20                238,881.73             82,783.47            
2 Gjoba Administrative 2,750.00                    4,450.00                 1,700.00-              
3 Renta Minerare 4,975,130.94             8,217,205.51          3,242,074.57-       

Totali 5,299,546.14           8,460,537.24        3,160,991.10-       
 

Pra siç shihet ne tabelën e me sipërme janë inkasuar me shumë se sa janë faturuar për 
3,160,991.10 €, arsye për këtë është inkasimi i obligimeve nga vitet paraprake. 
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Figura 21. Grafiku i faturimit dhe inkasimit gjatë vitit 2010 
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Sa i përket sqarimeve, siç shihet ne grafik ne mes te faturimit dhe inkasimit për vitin 2010, 
janë te shpalosura ne tabelën e mësipërme. 

 
Në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm janë të paraqitura të hyrat që ka realizuar KPMM gjatë 
periudhës kohore 2005-2010. 
 
 Tabela  24: Të hyrat e realizuara gjatë periudhës 2005-2010 
 
Viti 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Të hyrat 29,962.13 € 2,630,052.67 € 2,029,092.64 € 5,021,236.48 € 4,465,259.68 € 8,460,537.24 €
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Figura 22. Të hyrat e realizuara gjatë periudhës 2005-2010 
 

Vërejtje: Minierat e Trepçës nuk i kanë kryer obligimet financiare ndaj KPMM-së për 
pagesën e rentës minerare: 

- Miniera e Trepçës në Stantërg 820,738.29€ 

- Miniera e Trepçës në Artanë 252,967.27€ 

- Miniera e Trepçës në Cërrnac 379,717.62€ 

- Miniera e Trepçës në Bellë Bërdë 53,840.09€ 

Borxhi total i minierave të Trepçës është: 1,507,263.27€ 
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8. AKTIVITETET E TJERA 
 

8.1. GIS-i (Gjeo-databaza e të dhënave)  

Ne baze te nenit 56 të Ligjit Nr 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, KPMM është përgjegjës 
edhe për themelimin dhe mirëmbajtjen e një kadastre të minierave dhe një baze të të dhënave 
GIS që përmban të dhëna gjeologjike dhe të dhëna të tjera relevante ekonomike si dhe të 
gjithë titujt ekzistues të mineraleve dhe të drejtave minerare.  
Për të përmbushur këtë funksion Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) ka 
Sistemin Informativ të Menaxhimit (SIM), Geo-Databazën e Kosovës (SIM, GDK) si 
Kadastër e minierave të Kosovës. GDK përkrah disa procese të punëve të KPMM-së, 
përfshirë menaxhimin dhe lëshimin e Licencave për Hulumtim, Shfrytëzim si dhe Lejeve për 
Aktivitete të Veçanta.  

Përveç kësaj, GDK menaxhon të gjitha të dhënat e KPMM-së të ruajtura në mënyrë 
elektronike (siç janë dokumentet dhe raportet, hartat gjeoshkencore, të dhënat e vendburimit 
mineral, arkivin dhe të tjera). 

SIM- GDK përbëhet nga disa module që bashkëveprojnë me njëra-tjetrën. Komponentët 
kryesorë të sistemit janë: databaza Microsoft SQL Server 2000 me ArcSDE v 8.3, moduli për 
menaxhimin e të dhënave të ambientit, GUI që përbëhet nga VB. Basic. NET Rrjet 
gjithëpërfshirës, dhe ESRI ArcMap v 8.3 i rregulluar dhe aplikimi i objekteve të hartës ESRI.  

Sektori mineral luan një rol kyç në rindërtimin e ekonomisë në Kosovë dhe perspektivat e të 
ardhmes së vendit. Një SIM i ri dhe që funksionon mirë, i cili u jep investitorëve qasje direkte 
në të dhënat e sektorit minerar, është një parakusht për mbarëvajtjen e mëtutjeshme të 
zhvillimit të sektorit minerar në Republikën e Kosovës.  

SIM bën menaxhimin e ndryshimeve të kushteve të brendshme dhe të jashtme, siç janë 
strukturat administrative, legjislacioni, teknologjitë e zhvillimit të shpejtë të softuerit dhe 
harduerit, si dhe sasia e rritur shpejtë si të dhënave edhe të përdoruesve. 

Përmes GIS-it, KPMM përveç që e përdor për nevoja të licencimit dhe të ofrimit të 
informatave investitorëve të interesuar, iu ofron informata edhe ministrive dhe komunave të 
Kosovës, siç janë MZHE, MMPH etj., me të cilat u ndihmon në hartimin e politikave 
zhvillimore dhe planifikimeve hapësinore. 

Departamenti i GIS-it gjatë vitit 2010 ka arritur të përpilojë një numër te hartave tematike 
sipas kërkesave te parashtruara nga kompanitë private, vendore dhe ndërkombëtare, si dhe 
nga institucionet e ndryshme:  Ministrit, komunat, KFOR etj.  
Gjithsej, harta te përgatitura gjatë vitit 2010 janë: 160 sosh 
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Figura 23. Pamje nga Gjeo-databaza e KPMM-se 
 

8.2. GJEODEZIA 

 

Departamenti i Gjeodezisë gjatë vitit 2010 ka bërë: shqyrtimin i aplikacioneve, verifikimin e 
tyre duke përfshire vizitat në terren më qëllim të konstatimit të korrektësisë së aplikacioneve, 
raportet për secilin  aplikacion te shqyrtuar veç e veç, verifikimin e koordinatave para çdo 
minimi, matjet për qëllime të kalkulimit të saktë të sasive të shfrytëzuara. 
Për çdo aplikacion që dorëzohet në KPMM me kërkesë për licencë hulumtimi, shfrytëzimi 
apo leje të veçantë. Ky raport përqendrohet kryesisht në studimin rreth fletës poseduese, 
kopjes së planit, pëlqimit komunal, pëlqimit të ambientit, pëlqimit të pylltarisë, dhe situacionit 
duke përfshirë rrjetin gjeodezik.  
Pas shqyrtimit detal të aplikacioneve, në rast se të gjitha parakushtet janë plotësuar, atëherë 
vazhdohet më verifikimin e lokacionit. Ky verifikim zakonisht behet në terren ku 
kontrollohen së paku katër pika.  
 
Gjatë vitit 2010 nga Departamenti i Gjeodezisë në bashkëpunim me departamentet e tjera ka 
kryer matjet gjeodezike te operatorët të cilat shfrytëzimin e lëndëve të para minerale e kanë 
bërë në mënyrë ilegale. 
 
Shuma e materialit te shfrytëzuar nga operatorët ilegalë është 1,524,673.00 m³ 
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8.3. DEPARTAMENTI LIGJOR 

 

Gjatë vitit 2010 Departamenti Ligjor i KPMM-se ka kryer punë dhe detyra të cilat janë të 
parapara sipas ligjeve në fuqi, siç janë pranimi i aplikacioneve për licenca hulumtimi, 
shfrytëzimi si dhe leje për aktivitete të veçanta. Po ashtu janë hartuar një numër i udhëzimeve 
administrative dhe rregulloreve në përputhje me ligjet në fuqi, veçanërisht me Ligjin Nr. 
03/L-163 për Minierat dhe Mineralet. 
Departamenti Ligjor në vitin 2010 e ka avancuar shumë rolin e KPMM-së në realizimin e 
detyrave në përgjithësi, si dhe denoncimeve penale në veçanti për operuesit ilegalë. 
KPMM si institucion mund të bëjë vetëm kallëzime penale, kurse ndjekjen penale e bën 
Prokuroria Publike në bazë të autorizimeve ligjore dhe kushtetuese. 
KPMM ka arritur që të avancojë bashkëpunimin me prokurorinë, si dhe institucionet tjera 
relevante. 
 
Numri i kallëzimeve penale të paraqitura gjatë vitit 2010 është si vijon: 
 
Tabela  25: Kallëzimet penale gjatë vitit 2010 
 
Regjioni Prishtinës 57 
Regjioni Pejës 61 
Regjioni Prizrenit 35 
Regjioni i Gjilanit 13 
Regjioni Mitrovicës  4 
Gjithsejtë 170 
 
 
Prej numrit të lartcekur të cilat KPMM i ka paraqitur në prokurori, vetëm 6 raste janë dënuar 
nga Gjykatat, dhe atë: 2 raste janë gjykuar në Gjykatën Komunale Deçan, dhe 4 raste janë 
gjykuar në Gjykatën Komunale në Pejë. 
Të gjitha këto aktgjykime nuk e kanë dënimin e merituar në raport me veprën penale, ngase 
veprat penale janë dukshëm me dëme më të mëdha materiale në krahasim me dënimin e 
shqiptuar.  
KPMM nuk mund të ushtrojë ankesë për veprat penale për të cilat ne i kemi paraqitur dhe për 
të cilat po gjykatat kanë dhënë aktgjykimet. Kodi i Procedurës Penale i lejon prokurorit publik 
dhe të dëmtuarit me paraqit ankesë vetëm në disa raste të parashikuar shprehimisht me KPPK.  
 
Pas hyrjes ne fuqi te Ligjit Nr.03/L-163 per Minierat dhe Mineralet, duke u bazuar ne nenin 
24.10 dhe 34.7 janë dërguar njoftimet te të  gjitha kompanitë  e licencuara për hulumtim dhe 
shfrytëzim, ku gjithsejtë kanë qenë 294 njoftime me te cilat  janë njoftuar kompanitë se duhet 
te kthejnë ne KPMM licencat, ku më pastaj Departamenti Ligjor i ka përgatitur licencat e reja.  
 
Po ashtu KPMM ka bërë shqyrtimin e ankesave - lëndeve te kompanive te cilat shqyrtohen 
nga Komisioni Shqyrtues dhe te cilat pas shqyrtimit dhe marrjes se vendimeve nga Bordi, nga 
Departamenti Ligjor janë përgatitur gjithsej 33 vendime. 
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Po ashtu janë përgatitur edhe këto vendime si më poshtë: 
- 24 vendime për operime ilegale te cilave u është shqiptuar gjobe administrative, 
- 30 vendime për mospërputhshmëri me kriteret e licencës te cilave u është shqiptuar 

gjobe administrative, 
- 60 vendime për mospërputhshmëri me kushtet e licence se hulumtimit.  

 
Në KPMM janë pranuar gjithsej 6549 dokumente, kurse  dokumente qe kanë dalë nga KPMM 
janë 3990. 
 
Ne bashkëpunim me departamentet tjera është bere identifikimi i operatorëve të licencuar që 
nuk e kanë paguar rentën minerare dhe që nuk kanë raportuar ashtu si parashihet ne licence  
është bere procedimi i tyre sipas nenit 9 e ne lidhje me nenin  53.1 
Ku janë përgatitur Aktvendime me Urdhëresa për pezullim te licencave te cilat kompani nuk i 
janë përmbajtur kushteve te licencimit Hulumtim dhe Shfrytëzim. 
 
Janë dërguar shumë shkresa me qellim te bashkëpunimit ndërinstitucional te KPMM-se dhe 
institucioneve tjera te Republikës se Kosovës.  

 
8.4. ADMINISTRATA 

Departamenti i Administratës në vete përmban Divizionin e Transportit dhe Logjistikës, 
Sektorin e Personelit si dhe Sektorin Gjuhësor. Sikurse viteve të mëparshme, edhe gjatë vitit 
2010, Departamenti i Administratës është angazhuar qe t’u japë përkrahjen administrative 
departamenteve tjera si dhe KPMM-së në tërësi, në mënyrë që punët profesionale të kryhen 
sipas planit të punës.   
Vlen të theksohet se KPMM ka një personel me kuadër mjaft të kualifikuar, siç mund të 
shihet edhe në grafikun e mëposhtëm. 

 
 
Figura 24. Grafiku i kualifikimeve të stafit të KPMM gjatë vitit 2010 
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8.5. TEKNOLOGJIA INFORMATIVE 

 
KPMM ka një strukture te veçante dhe të pavarur te Teknologjisë Informative. Ne kuadër te 
kësaj infrastrukture janë te gjitha shërbimet dhe informatat qe nevojiten ti ketë një institucion. 
Departamenti i Teknologjisë Informative gjate vitit 2010 e ka mirëmbajtur tërë sistemin duke 
e bërë atë funksional për te ruajtur te dhënat dhe projektet qe ndërlidhen ne lëmin e minierave 
dhe mineraleve si dhe duke e pasuruar me informata shumë te rëndësishme për kompanitë që 
janë te interesuara për te investuar ne Kosove. 
 
DTI ka mirëmbajtur këtë sistem i cili përfshin këto shërbime që janë te ndërlidhura ngushtë 
me njëra tjetrën siç janë: Sistemin Informativ Gjeografik - GIS, Gjeodatabazën, Ueb faqen 
www.kosovo-mining.org, Sistemin e Email-ave (Exchange), Sistemin për monitorimin e 
thirrjeve telefonike, Sistemin për monitorimin e vijimit të punëtorëve në punë, si dhe punët 
tjera të nevojshme për mbarëvajtjen e sistemit informativ në KPMM. 
 

8.6. PROKURIMI 

Departamenti i Prokurimit i KPMM-së është themeluar ne bazë të ligjit mbi prokurimin 
publik të Kosovës si dhe kryen aktivitetet e prokurimit në harmoni me ketë ligj.  
 
Gjatë vitit 2010 departamenti i Prokurimit ka kryer gjithsejtë 76 aktivitete të prokurimit të 
cilat kanë rezultuar me nënshkrime të kontratave ndërsa vlera e shpenzimeve te këtyre 
kontratave është gjithsejtë 488,631.9€. Nga aktivitetet e prokurimit vlen të përmenden 
projektet kapitale zhvillimore si mposhtë: 
 

1. Përpilimi i Katër Plansheteve të Hartës Gjeologjike të Kosovës 
2. Plani i Menaxhimit të Resurseve Minerale të Kosovës 

 
 

8.7. NJËSIA E AUDITIMIT TË BRENDSHËM 

 
NjAB, funksionon ne bazë të Ligjit Nr. 03/L-128 Për Auditimin e Brendshëm. Ne përbërjen e 
vetë njësia përmban një auditor te vetëm, njëkohësisht auditori ka edhe funksionin e 
Udhëheqësit të Njësisë se Auditimit të Brendshëm. 
 
Gjatë kësaj periudhe janë përfunduar apo janë në proces këto aktivitete: Lejet për Aktivitet e 
Veçanta, Menaxhimi i Automjeteve, Burimet Njerëzore. Poashtu janë dërguar raportet e 
rregullta tremujore dhe raporti vjetor 2010, për Njësinë Qendrore Harmonizuese të Auditimit 
të brendshëm (NjQHAB) nga Njësia e Auditimit të Brendshëm në KPMM. 
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9. PROBLEMET NË SEKTORIN MINERAR 
 
Aktivitetin e KPMM-së gjatë vitit 2010 e kanë shoqëruar disa vështirësi të cilat kanë ndikuar 
në efikasitetin e këtij institucioni mjaftë të rëndësishëm për ekonominë e Kosovës. Problemet 
e identifikuara gjatë punës së KPMM-së janë: 
 

a. Numri i madh i kërkesave dhe ankesave 
 
Prej muajit korrik të vitit 2009, Bordi i KPMM-së ka qenë jo funksional sepse ishte vetëm me 
dy anëtar aktiv për çka ka qenë e pa mundshme – jo ligjore marrja e vendimeve dhe shqyrtimi 
i Kërkesave dhe ankesave të parashtruara. 
Në fund të muajit Janar 2010 Kuvendi i Republikës së Kosovës bëri emërimin e katër 
anëtarëve të Bordit dhe me 1 shkurt 2010 Bordi i KPMM –së ishte i kompletuar. 
Prandaj me fillimin e punës gjatë vitit 2010, Bordit i është dashur që të merret me shqyrtimin 
e shumë punëve – apo kërkesave  dhe ankesave të grumbulluara prej vitit paraprak. Numri i 
Kërkesave për  licencim ishte më tepër se 150, kurse numri i ankesave ishte mbi 30. Nga kjo 
shihet se Bordit i është dashur një punën  e shtuar për me i shqyrtuar të gjitha këto lëndë të 
grumbulluara dhe shqyrtimin  e atyre që janë paraqit gjatë vitit 2010. 
 

b. Shfrytëzimet ilegale dhe mosrespektimi i standardeve ambientale 
 
Një prej shqetësimeve kryesore që është trashëguar nga vitet e mëparshme, për KPMM gjatë 
vitit 2010 kanë qenë edhe operimet ilegale të mineraleve ndërtimore dhe mosrespektimi i 
standardeve ambientale nga ana e kompanive të licencuara. 
Operimet ilegale - Mund të konstatojmë se një prej problemeve më të mëdha që po e 
rëndojnë punën dhe aktivitetin minerar në Kosovë janë operimet ilegale. Me një angazhim 
maksimal që është bërë gjatë vitit 2010, po shihet se pjesa më e madhe e operatorëve ilegal 
çdo ditë e më tepër po e kuptojnë se duhet t`iu nënshtrohen rregullave dhe respektimit të 
Ligjeve. 
Inspektorati i KPMM-së vazhdimisht ka lëshuar dhe është duke lëshuar urdhëresa për 
ndërprerje të këtyre operimeve ilegale, mirëpo duke munguar fuqia ekzekutive e këtyre 
urdhëresave, disa prej operatorëve ilegalë vazhdojnë operimin pa ndonjë shqetësim.  
Efektet negative që janë duke shkaktuar operuesit ilegalë janë të shumëfishta, duke filluar 
nga: 
- shkatërrimi i ambientit, 
- ikja nga tatimi,  
- ikja nga pagesa e rentës minerare,  
- konkurrenca jo lojale ndaj kompanive të licencuara të cilat i kryejnë të gjitha 
obligimet ndaj shtetit të Kosovës, 
- ofrimi i kualitetit të dobët dhe të pakontrolluar të materialeve për asfaltimin e rrugëve 
dhe ndërtimtarisë në përgjithësi, 
- si pasojë e kualitetit të dobët të materialit  të ofruar krijohen  shpenzime të 
panevojshme të buxhetit të Kosovës në riasfaltim të rrugëve dhe mirëmbajtje të tyre, etj.  
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Në bazë të Rregullores 2005/3, dhe me miratimin e Ligjit për Minierat dhe Mineralet Nr. 
03/L-163 është bërë lëshimi apo shqiptimi i gjobave administrative mbi veprimet ilegale, 
mirëpo këto gjoba nuk mund të ekzekutohen në mungesë të një pune më aktive dhe efikase të 
Prokurorive dhe Gjykatave. 
 

c. Mungesa e legjislacionit për sektorin minerar 
 
Mungesa e legjislacionit sekondar për sektorin minerar është edhe një problem tjetër i cili 
KPMM-së vazhdimisht i shkakton vështirësi në kryerjen e punëve: 

- Rregullorja për siguri dhe mbrojtje në punë 
- Rregullorja për klasifikimin dhe verifikimin e rezervave gjeologjike 
- Rregullorja për pranimin teknik të objekteve minerare, etj. 

KPMM ka vërejtje edhe në Ligjin për Minierat dhe Mineralet, dhe në një moment të 
përshtatshëm do t’i dërgojë ndarazi institucioneve kompetente komentet e saja lidhur me 
vështirësitë me të cilat ballafaqohet në punët e përditshme gjatë implementimit të këtij ligji.  
 

d. Koordinimi ndërinstitucional 
 
Siç e kemi cekur edhe tek operimet ilegale, koordinimi ndërinstitucional është çelës për 
krijimin e rendit dhe implementimin e ligjit në sektorin minerar. Mungesa e një koordinimi të 
mirë po vështirëson ndalimin e operimeve ilegale dhe implementimin e standardeve 
ndërkombëtare për mbrojtje të ambientit,  Të gjitha këto po i inkurajojnë me të madhe 
aktivitetet e shkelësve të ligjit. Me kërkesë të inspektorëve, Policia e Kosovës nuk po mund të 
jetë inplementuese e ligjit për miniera, për arsye se i pengon mangësia e infrastrukturës 
ligjore, e nevojshme për ta mbështetur kërkesat e KPMM-së në teren.  
 

e. Mungesa e objektit të përhershëm 
 
KPMM vazhdimisht ka komunikuar me shkrim dhe verbalist me të gjitha institucionet 
relevante për gjetjen e mundësisë së vendosjes në një objekt shtetëror, i cili do të na 
mundësonte vendosje afatgjate. Me gjithë faktin e angazhimit tonë vazhdojmë të jemi një ndër 
institucionet e pakta që nuk na është bërë zgjedhje në këtë aspekt. 
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10. SYNIMET PËR TË ARDHMEN 
 

a. Ndalimi i operimeve ilegale dhe ngritja e kualitetit të punës te kompanitë e 
licencuara 
 
Një ndër synimet kryesore të KPMM-së, në vazhdimësi edhe për vitin 2011 është ndalimi i 
operuesve ilegalë në sektorin minerar. Edhe pse gjatë vitit 2010 janë arritur rezultate të mira, 
KPMM në bashkëpunim me institucionet të tjera, do të vazhdojë që të pamundësojë operimet 
ilegale në Kosovë. 
 

b. Rritja e koordinimit ndërinstitucional 
 
Rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional është e domosdoshme për të arritur respektimin dhe 
zbatimin e ligjeve dhe standardeve tjera ndërkombëtare. Bashkëpunimi duhet të rritet 
kryesisht ndërmjet KPMM-së,  prokurorive -MD, policisë- MPB-së MMPH-së si dhe  
komunave, etj. 
 

c. Përafrimi i standardeve teknike me ato evropiane 
 
Edhe pse funksionimi i sektorit minerar në Kosovë shoqërohet me një siguri të mirë, prapë se 
prapë KPMM është e angazhuar që në bashkëpunim me institucionet relevante të përvetësojë 
standardet teknike të cilat zbatohen në shtetet e BE-së. 
 

d. Rritja e inkasimit të të hyrave nga renta minerare 
 
Edhe përkundër rritjes së inkasimit të të hyrave gjatë vitit 2010, KPMM do të vazhdojë 
trendin e rritjes edhe për vitin 2011. 
 

e. Ngritja e  nivelit te shërbimeve për palët te treta 
 
Synim i KPMM-se është që në vazhdimësi ti ngrit nivelin e shërbimeve ndaj palëve te treta, 
duke azhurnuar UEB faqen e KPMM-së me të gjitha kërkesat dhe shpjegimet e nevojshme për 
klientët. Për të arritur këtë synim KPMM synon në vazhdimësi të ngrit kapacitetet 
profesionale te stafit.  
 

f. Ofrimi i asistencës teknike dhe profesionale  
 
Me kërkesë të Qeverisë, KPMM ofron asistencë teknike në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë 
me minierat dhe mineralet në Kosovë. KPMM organizon prezantime lidhur me potencialin 
mineral të Kosovës për investitorët e interesuar 

 

 

Me Fat! 
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