Prishtinë,
KËRKESË PËR LICENCË TË SHFRYTËZIMIT
për
1 AUTORITETI
Në bazë Nenit 5, 33, dhe 56 të Ligjit Nr.03/L-163, të shpallura më datën 27 Gusht 2010, si
dhe nenet 24, 25, 26, 27 dhe 28 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
Shfrytëzim.

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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PARAQITJA E KËRKESËS
Dokumentacioni i kërkuar në bazë të Ligjit për Miniera dhe Minerale
Nr. 03/L-163, Neni 31 si dhe nenet 24, 25, 26, 27 dhe 28 te Ligjit për Ndryshimin dhe
Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet
Personi i cili dëshiron të ndërmarrë aktivitete të shfrytëzimit ose eksploatimit të burimeve
Minerale në Kosovë duhet t’i paraqesë KPMM-së një kërkesë të plotë për dhënien e Licencës
për shfrytëzimin e resursit përkatës Mineral dhe brenda zonës përkatëse. Kërkesa e tillë
dorëzohet në formën e paraparë dhe pagesën e taksës përkatëse, dhe bashkangjitur duhet të
ketë:
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 te kërkesës nga gjykatë kompetente që 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 kryesisht
përgjegjës për zbatimin e Programit të minierave, duke përfshirë edhe kopje të CV-ve të tyre
dhe nëse kërkohet me 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 (në letër dhe CD)
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;
4.6.4. kufijtë e secilës Komunë kadastrale (nëse janë dy komuna e më tepër)
4.6.5. Gjendja faktike e terrenit ( Situacioni) me shënimet e matjeve të punuara në
formatin DWG në letër dhe CD.
4.6.6. Fleta poseduese jo më e vjetër se 6 muaj
4.6.7. Kopja e planit jo më e vjetër se 6 muaj
4.6.8. Rrjeti gjeodezik (minimum dy pika te stabilizuara)
4.7. Të gjithë dokumentacionin kadastral të caktuar nga KPMM-ja
4.8. Pëlqimin mjedisor të lëshuar nga MMPH, pëlqimin Komunal dhe pëlqimin nga APK (nëse
prona është në administrim të APK-së.) dhe çfarëdo miratimi nga Autoritete tjera Publike të
cilat kërkohen sipas ligjit të Kosovës dhe që specifikohen nga KPMM-ja.
4.9. Marrëveshje(t) mbi të drejtat sipërfaqësore, që kanë kohëzgjatje jo më të shkurtër se të
Licencës së propozuar për shfrytëzim, mes aplikuesit dhe çdo pale të tretë që disponon mbi një
të drejtë pronësore të regjistruar në mënyrë të ligjshme mbi sipërfaqen tokësore të cilën
aplikuesi propozon të shfrytëzojë gjatë kryerjes së aktiviteteve përkatëse shfrytëzuese; ose
dëshmi që pala e tillë e tretë ka refuzuar ose në mënyrë tjetër nuk ka pranuar të lidhë një
marrëveshje të tillë, edhe pse kjo e fundit ka qenë në baza të arsyeshme
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4.10. Programi për shfrytëzim që propozohet të zbatohet nga aplikuesi, duhet të përfshij
4.10.1. Një vlerësim të aktualizuar të burimeve Minerale për të cilën do të vlejë Licenca
si dhe një vlerësim të jetë zgjatjes së minierës, duke u bazuar në rezultatet e aktiviteteve
hulumtuese të kryera në bazë të Licencës për hulumtim dhe të dhënave dhe raporteve të
tjera përkatëse që mund të kërkohen nga KPMM-ja
4.10.2. Një përshkrim të minierës dhe të aktiviteteve të planifikuara për zhvillimin e saj;
të gjitha aktivitetet e tjera zhvillimore të planifikuara, nëse ka të tilla
4.10.3. Një përshkrim të lokacionit të propozuar, përmasave dhe kohëzgjatjes së
aktiviteteve të shfrytëzimit pas dorëzimit të minierës dhe ushtrimit të aktiviteteve
zhvillimore, duke përfshirë edhe metodat, teknikën dhe pajisjet që do të shfrytëzohen,
lokacionet e propozuara të aktiviteteve shfrytëzuese, një vlerësim të prodhimit vjetor të
paraparë gjatë periudhës së Licencës dhe aranzhmane marketingu dhe përfaqësimi, nëse
ka të tilla; dhe
4.10.4. Një vlerësim i vlerës së skontuar të rrjedhjes së parave të gatshme gjatë
kohëzgjatjes së Licencës që përcakton konstatimin e aftësisë jetësore financiare dhe
ekonomike të programit të shfrytëzimit.
4.11. Një plan të mbylljes së Minierës dhe një program për rehabilitim të përgatitur në çdo rast
nga ekspertë të kualifikuar dhe me përvojë, duke përfshirë edhe vlerësimin e kostos për
implementimin e këtij plani
4.12. Nëse kërkohet nga Strategjia Minerare e Kosovës dhe duke marrë në konsideratë sasinë
dhe vlerën e burimeve minerale, gjithashtu edhe një studim të implikimeve sociale të programit
të propozuar të shfrytëzimit, të përgatitur nga ekspertë të kualifikuar dhe me përvojë
4.13. Garancinë për përmbushjen e detyrimeve në formën e përcaktuar nga KPMM, që garanton
fonde të mjaftueshme për realizimin, në kohën dhe sipas nevojës, të planit për mbylljen e
minierës dhe programin e rehabilitimit, garancia në fjalë duhet të jetë i barabartë ose më e
madhe se çmimi i përllogaritur i programeve dhe planeve në fjalë, duke përfshirë edhe
shpenzimet e paparashikuara
4.14. Një kopje të Licencës për Hulumtim dhe, nëse është e aplikueshme, Licencës për
Mbajtjen e të Drejtave në posedim të aplikuesit; dhe
4.15. Dokumente ose të dhëna të tjera që kërkohen me arsye nga KPMM-ja.
5 SHQYRTIMI I KËRKESËS
5.1. Pas pranimit të kërkesës për Licencën për Shfrytëzim nga një aplikues i kualifikuar,
KPMM menjëherë do ta shqyrtojë kërkesën në përputhje me dispozitat e këtij ligji.
5.2. Brenda tre (3) muajve nga pranimi i kërkesës së plotë për Licencën e shfrytëzimit nga një
aplikues i kualifikuar, KPMM-ja ose do ta lëshojë Licencën në fjalë ose t’i dërgojë aplikuesit:
5.2.1. vendimin e KPMM-së për refuzimin e licencës për shfrytëzim,
5.2.2. një shpjegim me shkrim mbi arsyet për marrjen e këtij vendimi, dhe
5.2.3.. një njoftim me shkrim me anë të të cilit njoftohet aplikuesi i kërkesës mbi të
drejtën e tij për ankesë dhe shqyrtim gjyqësor të vendimit.
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5.3. Nëse KPMM-së i nevojitet më shumë kohë për shqyrtimin e kërkesës, KPMM, para
skadimit të periudhës së përcaktuar tre mujore në paragrafin 2 të këtij neni, 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 një (1) 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 këtij neni.

6

KRITERET E DHËNIES SË LICENCËS

6.1. KPMM e lëshon Licencën për shfrytëzim nëse kriteret në vijim janë plotësuar:
6.1.1. kushtet sipas paragrafit 1 të nenit 31 janë përmbushur
6.1.2. aplikuesi paraqet fakte të arsyeshme se ka rezerva të mjaftueshme të mineraleve
për justifikimin e programit të propozuar të shfrytëzimit
6.1.3. programi i propozuar i shfrytëzimit, është i bazuar në praktikat më të mira të
shfrytëzimit dhe mbrojtjes së mjedisit, dhe siguron përdorimin efikas dhe fitimprurës të
burimeve Minerale të zonës për të cilën kërkohet Licenca
6.1.4. zona për të cilën kërkohet Licenca si dhe kohëzgjatja e propozuar e Licencës nuk
janë më të mëdha se zona dhe kohëzgjatja e cila me arsye nevojitet për realizimin e
programit të shfrytëzimit të propozuar nga aplikuesi
6.1.5. aplikuesi:
6.1.5.1. ka dëshmuar se i posedon burimet e arsyeshme financiare të nevojshme
për realizimin e programit të shfrytëzimit, dhe
6.1.5.2. nuk është i përjashtuar në bazë të nenit 6 të këtij ligji
6.1.6. kërkesa dhe aplikuesi janë në pajtim me dispozitat e këtij Ligji
6.1.7. lëshimi i Licencës brenda katër (4) muajve pas datës së paraqitjes së kërkesës
është në përputhje me zbatimin e Strategjisë Minerare
6.1.8. lëshimi i licencës nuk është i ndaluar sipas paragrafit 9 të nenit 18 të këtij ligji
6.1.9. secili autoritet publik nga i cili kërkohet lëshimi i një miratimi sipas ligjit të
aplikueshëm në Kosovë ose e ka lëshuar miratimin në fjalë ose afati për lëshimin e tij ka
skaduar dhe autoriteti publik nuk ka ndërmarrë veprimin e nevojshëm
6.1.10. të drejtat sipërfaqësore që nuk mbulohen nga marrëveshje mbi të drejtat
sipërfaqësore janë përvetësuar nga aplikuesi ose janë shpronësuar ligjërisht dhe i janë
bartur aplikuesit në përputhje me paragrafin 2 të këtij neni.
6.2. Nëse, sipas paragrafit 1, nën-paragrafit 1.7 të nenit 31 të këtij ligji, parashtruesi i kërkesës
ka siguruar dëshmi se një palë e tretë ka refuzuar ose ka dështuar të hyn në një Marrëveshje mbi
të Drejtat Sipërfaqësore e cila mbulon të drejtat sipërfaqësore që në mënyrë të arsyeshme
kërkohen nga parashtruesi i kërkesës për të ushtruar Programin e vet të Shfrytëzimit, KPMM i
parashtron kërkesë – në pajtim me dispozitat e ligjit të aplikueshëm mbi shpronësimin –
Qeverisë për shpronësimin e të drejtave të kërkuara sipërfaqësore dhe Qeveria do t’i
shpronësojë këto të drejta. Pas përfundimit të procesit të shpronësimit, Qeveria ia bart të drejtat
sipërfaqësore parashtruesit të kërkesës për Licencë kur parashtruesi i kërkesës të ketë paguar
shpenzimet e shpronësimit.
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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 të Kodit Penal të Kosovës dhe do të rezultojë
në përndjekje penale nga autoritetet kompetente.

Nënshkrimi i autorizuar:
Parashtruesi i Kërkesës

Datë:

