Prishtinë,
KËRKESË PËR BARTJE TE KONTROLLIT
HULUMTIM / SHFRYTËZIM / LEJE PËR AKTIVITETE TE VEÇANTA
për
1 AUTORITETI
Në bazë Nenit 11 të Ligjit Nr.03/L-163, të shpallura më datën 27 Gusht 2010, si dhe nenit 8 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 Bartjen e Kontrollit.
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 (BARTËSIT TË LICENCËS)
(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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INFORMATAT E PERSONIT TE I CILI BËHET BARTJA E LICENCËS
(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

5

Dokumentacioni i kërkuar në bazë të Nenit 11 të Ligjit për Miniera dhe
Minerale Nr.03/L-163,

Çdo propozim për ndryshimin e një Pronari të Rëndësishëm të një Bartësi të Licencës ose Lejes
duhet te miratohet nga KPMM.

5.1. Një kopje e Licencës dhe/ose Lejes përkatëse, të marrëveshjes së propozuar për Bartje te
Kontrollit si dhe të gjitha dokumentet tjera përkatëse;
5.2. Një deklaratë nga Bartësi i Licencës ose Lejes që i parashtron arsyet për Bartjen e
Kontrollit;
5.3. Të dhënat që vërtetojnë se Bartësi i Ri i Licencës ose Lejes sipas këtij ligji do të kishte të
drejtë që të marrë Licencën ose Lejen në fjalë, nëse pranuesi i Bartjes do të kishte aplikuar për atë
Licencë ose Leje;
a) Certifikatën e Regjistrimit te Biznesit me emër te ri te Pronarit
b) Certifikatën qe nuk është nen Hetime nga Gjykata Komunale
c) Vendim nga Bordi i Kompanise me te cilin ndërrohet Bartësi i Licencës ose Lejes
5.4. Një deklaratë me shkrim nga ana e pranuesit të Bartësit te Ri të propozuar që i pranon
dhe do t’i përmbushë të gjitha detyrimet e mbetura të bartësit të Licencës ose Lejes –
pavarësisht nëse këto detyrime lindin nga Licenca, Leja, ky ligj ose ndonjë element tjetër
i Ligjit të Kosovës – nga data e hyrjes në fuqi te Bartësit.
5.5. Gjatë dorëzimit te kërkesës për miratim sipas nenit 11, KPMM mund te kërkojë
dorëzimin e te gjitha të dhënave te cilat me arsye konsiderohen te nevojshme.

Nënshkrimi i autorizuar:
Parashtruesi i Kërkesës

Datë:

