Prishtinë,
KËRKESË PËR LICENCË TË HULUMTIMIT
për
1 AUTORITETI
Në bazë të Nenit 5,23 dhe 56 të Ligjit Nr.03/L-163, të shpallur më datën 27 Gusht
2010, si dhe nenit 16, 18 te Ligjit me nr.04/L-158 për Ndryshimin dhe Plotësimin e
Ligjit Nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, Bordi i Komisionit të Pavarur për
Miniera dhe Minerale (KPMM) ka autoritetin e përgjithshëm për të aprovuar Licencat për
Hulumtim.
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
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4 PARAQITJA E KËRKESËS
Dokumentacioni i kërkuar në bazë të Ligjit për Miniera dhe Minerale Nr.03/L-163,
Neni 22, si dhe nenit 16, 18 te Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit
Nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet
Personi i cili dëshiron të kryej aktivitete të hulumtimit në Kosovë duhet t’i paraqesë KPMM-së
një kërkesë të plotësuar për dhënien e Licencës për hulumtim të grupit përkatës të Mineraleve
brenda zonës së specifikuar. Kërkesa e tillë bëhet në formën e paraparë së bashku me pagesën e
taksës së paraparë, dhe do të bashkëngjiten:
4.1. Formularin e Kërkesës të kompletuar dhe të nënshkruar
4.2. emrat dhe adresat e pronarëve të rëndësishëm dhe drejtorëve të aplikuesit, nëse ka të tillë
4.3. Certifikata e paraqitësit të kërkesës nga gjykata kompetente qe nuk është vërtetuar se ka
kryer vepër penale në bazë të nenit 6 të këtij ligji
4.4. adresën zyrtare të regjistruar të aplikuesit në Kosovë (Çertifikata e Regjistrimit te Biznesit)
4.5. një përshkrim të aftësive teknike, profesionale dhe menaxheriale të personelit që është
kryesisht përgjegjës për zbatimin e Programit të Hulumtimit, duke përfshirë edhe kopjet të CVve (biografive) të tyre dhe, nëse kërkohet më arsye nga KPMM të gjitha diplomat, licencat dhe
certifikatat përkatëse;
4.6. një ose më shumë harta që tregojnë:
4.6.1. zonën për të cilën paraqitet kërkesa, e definuar me koordinata,
4.6.2. lokacionin e çdo ndërtese, infrastrukture, aktiviteti bujqësor, apo të çdo
përmirësimi domethënës artificial apo veçorie sipërfaqësore në atë zonë, ose që është
brenda një kilometri distancë nga kufijtë e saj,
4.6.3. hyrja në këtë zonë e propozuar nga aplikuesi; dhe
4.6.4. kufijtë e secilës Komunë përkatëse,
4.7. përshkrim i hollësishëm i programit për hulumtim që është propozuar nga aplikuesi, duke
përfshirë këtu:
4.7.1. një përshkrim të grupit të resurseve Minerale që duhet të përfshihet nga Licenca,
së bashku me të gjitha raportet gjeologjike ose të tjera ose dëshmi tjera,
4.7.2. një përshkrim teknik të metodës së hulumtimit dhe pajisjeve që do të përdoren;
dhe
4.7.3. dokumente ose informata të tjera të cilat kërkohen me arsye nga KPMM-ja.
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5

KRITERET PËR DHËNIEN E LICENCËS

5.1. Përveç nëse nuk është paraparë ndryshe në nenin 18 të këtij ligji, KPMM-ja i lëshon
aplikuesit përkatës një Licencë për hulumtimin e resursit Mineral në zonën e Licencës nëse:
5.2. janë përmbushur kërkesat e nenit 22, paragrafi 1 të këtij ligji;
5.3. programi për hulumtim i propozuar nga aplikuesi bazohet në praktikat e mira të
hulumtimit, shfrytëzimit, dhe mbrojtjes së mjedisit;
5.4. zona për të cilën kërkohet Licenca dhe kohëzgjatja e propozuar e Licencës nuk janë më të
mëdha se zona dhe kohëzgjatja e cila është e nevojshme për zbatimin e programit të
hulumtimit;
5.5. aplikuesi:
5.5.1. i ka burimet financiare që në masë të arsyeshme kërkohen për ta zbatuar
programin e propozuar për hulumtim; dhe
5.5.2. nuk përjashtohet sipas nenit 6 të këtij ligji;
5.6. kërkesa dhe aplikuesi janë në përputhshmëri me të gjitha dispozitat e këtij ligji; dhe
5.7. dhënia e licencës brenda periudhës tre (3) mujore menjëherë pas datës së paraqitjes së
kërkesës është në përputhshmëri me zbatimin e Strategjisë Minerare.
5.8. Brenda tre (3) muajve nga pranimi i kërkesës së plotë nga një aplikues i kualifikuar,
KPMM-ja ose e lëshon Licencën e kërkuar ose i dërgon aplikuesit:
5.8.1. vendimin e KPMM-së për refuzimin e lëshimit të Licencës,
5.8.2. një shpjegim me shkrim për arsyet e marrjes së këtij vendimi nga KPMM, dhe
5.8.3. një njoftim me shkrim mbi të drejtën e aplikuesit të kërkesës për ankesë dhe për
t’iu drejtuar organeve gjyqësore lidhur me vendimin.
5.9. Nëse KPMM-së i nevojitet më shumë kohë për shqyrtimin e kërkesës, KPMM, para
skadimit të periudhës së përcaktuar tre (3) mujore, do t’i dërgojë aplikuesit të kërkesës një
njoftim me të cilin informohet mbi nevojën e KPMM-së për më shumë kohë; në raste të këtilla,
KPMM ka dy (2) muaj shtesë që ose ta lëshojë Licencën ose t’i dërgojë aplikuesit të kërkesës
vendimin e saj për refuzimin e kërkesës për licencë, së bashku me shpjegimin dhe njoftimin e
kërkuar sipas paragrafit 2 të nenit 23.
5.10. Në rast se dy (2) ose më tepër kërkesa që janë në përputhshmëri sipas paragrafit 1 të nenit
23 janë paraqitur nga persona të ndryshëm për dhënien e një Licence për hulumtimin e të njëjtit
mineral dhe zonën e njëjtë, kërkesa e aplikuesit e cila është regjistruar e para nga KPMM-ja ka
prioritet.
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6 DEKLARATA E PARASHTRUESIT TË KËRKESËS
Parashtruesi i kërkesës siguron që dokumentacioni i dorëzuar të jetë i kompletuar dhe i
vërtetë. Ai gjithashtu deklaron me nënshkrimin e tij se është informuar rreth kritereve të
kualifikimit të nenit 6 të Ligjit Nr.03/L-163. Dorëzimi dhe/ose përdorimi i dokumenteve
false dhe deklaratat çorientuese paraqet shkelje në bazë të Kodit Penal të Kosovës dhe do të
rezultojë në përndjekje penale nga autoritetet kompetente.

Nënshkrimi i autorizuar:

Parashtruesi i kërkesës

Datë:
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