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FORMULARI PËR CAKTIMIN E PERSONIT PËRGJEGJËS  
  

Në pajtim me Nenet 22.1.3, 31.1.3 dhe 38.1.4,  të Ligjit 03/ L-163 për Minierat dhe Minerale 
dhe Udhëzimi Administrativë nr.02/2019 për caktimin e kritereve për personat përgjegjës ne 
kompanitë e licencuara ne KPMM. 

 

 
Emri i Kompanisë   _____________________________ 
 
Nr. Licencës Lejes të KPMM-së  _____________________________ 
 
Nr. Regjistrimit të Biznesit  _____________________________ 
 
Lloji i Biznesit     _____________________________ 
 
Me këtë rast paraqes kërkesë për aprovim nga KPMM për të caktuar 
 
Emri     _____________________________ 
 
Si Person Përgjegjës për të udhëhequr aspektet teknike të funksionit si në vijim në 
subjektin e lartpërmendur deri në një njoftim të mëtutjeshëm 
 
Pozita e Përgjegjësisë  _____________________________ 
 
Bartësi i Licencës kupton dhe pajtohet se nominimi i kërkuar për të shërbyer si 
Person Përgjegjës nuk e liron Bartësin e Licencës nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij 
në bazë të Licencës, dhe se është plotësisht përgjegjës për të qenë në 
përputhshmëri me kushtet dhe afatet në bazë të  Ligjit për Miniera dhe Minerale 
Si person i autorizuar për ekzekutimin e kësaj Kërkese në emër të Bartësit të 
Licencës, me anë të kësaj unë deklaroj se shënimet e cekura më lart janë të vërteta 
dhe të sakta 
 
Emri i Bartësit të Licencës  _______________________________ 
 
Të plotësohet nga Personi Përgjegjës i emëruar 
Unë pranoj të udhëheq aspektet teknike të Licencës/Lejes nën mbikëqyrjen e 
Bartësit të Licencës 
Bashkëngjitur me këtë kërkesë janë hollësitë rreth arsimimit tim dhe përvoja e 
punës relevante. Me anë të kësaj unë deklaroj se informatat e dorëzuara me këtë 
kërkesë janë të vërteta dhe të sakta. 
 
Emri/Nënshkrimi     __________________________________ 
Adresa     __________________________________ 
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