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dh) të njoftojë jo më pak se 90 ditë kalendarike më parë, nëse kërkon ta pezullojë 
përkohësisht veprimtarinë e shfrytëzimit në zonën e lejuar; 

e) të njoftojë jo më pak se 30 ditë kalendarike më parë, nëse kërkon ta zvogëlojë më shumë 
se 20 për qind sasinë e prodhimit, të parashikuar në planin e miratuar të prodhimit, pjesë e lejes 
përkatëse; 

ë) t'i raportojë strukturës përgjegjëse, në përfundim të afatit të së drejtës së shfrytëzimit, me 
një informacion të hollësishëm, siç përshkruhet në aktet nënligjore, të miratuara nga ministri, për 
investimet e realizuara gjatë shfrytëzimit, për punimet minerare të kryera në zonën e tij të lejuar, 
shoqëruar me vizatimet inxhinierike. 

2. Njoftimi, sipas shkronjave “d”, “dh” dhe “e” të pikës 1 të këtij neni, duhet të përmbajë 
një informacion të hollësishëm për arsyet e pushimit, pezullimit apo uljes së prodhimit. 

3. Pas miratimit nga ministri të ndalimit, pezullimit, uljes së prodhimit, sipas shkronjave 
“d”, “dh” dhe “e” të pikës 1 të këtij neni, zotëruesit i kthehet garancia vjetore për realizimin e 
investimit, sipas përcaktimeve të dhëna në njoftimin e tij. 

 
SEKSIONI I TRETË 

SHFRYTËZIMI I GRUPIT TË MINERALEVE NDËRTIMORE  
DHE LEJET 

 
Neni 19 

Leja e kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimore 
 
1. Leja e kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimore i jep zotëruesit të saj të 

drejtën ekskluzive të kërkojë dhe/apo të zbulojë një ose më shumë nga mineralet e këtij grupi, të 
përcaktuara në leje, por brenda zonës së lejuar. 

2. Leja e kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimore jepet për një zonë të lejuar, që 
është një e tërë, jo më e vogël se vlera e përcaktuar në tabelën e miratuar me vlerat minimale të 
sipërfaqeve të lejeve minerare, sipas programit të veprimit dhe jo më e madhe se 10 km2. 

3. Leja e kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimore nuk mund të jepet për një 
zonë të lejuar, që është objekt i një lejeje kërkim-zbulimi apo shfrytëzimi, të vlefshme sipas këtij 
ligji, që zotërohet nga një subjekt tjetër. 

4. Leja e kërkim-zbulimit ka afat vlefshmërie 1 vit nga hyrja në fuqi e saj. 
5. Subjekti mund të përfitojë më shumë se një leje kërkim-zbulimi për zona të ndryshme, të 

lejuara njëkohësisht. 
6. Të drejtat e kërkim-zbulimit brenda zonës së lejuar për grupin e mineraleve ndërtimore 

janë të njëjta me ato të përcaktuara në nenin 12 të këtij ligji. 
 

Neni 20 
Detyrimet e zotëruesit të lejes së kërkim-zbulimit për grupin  

e mineraleve ndërtimore 
 
1. Zotëruesi i lejes së kërkimit-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimore ka këto 

detyrime: 
a)  të realizojë programin minimal të punës, të përcaktuar në projektin e zhvillimit të 

veprimtarisë minerare; 
b) t'i raportojë strukturës përgjegjëse për punën e bërë në zonën e tij të kërkim-zbulimit, për 

shpenzimet dhe rezultatet e arritura, çdo 3 muaj, jo më vonë se data 15 e muajit që vijon pas 
tremujorit përkatës; 

c) t'i raportojë strukturës përgjegjëse, në përfundim të afatit të së drejtës së kërkim-zbulimit, 
përmes një informacioni të hollësishëm, për investimet e realizuara gjatë kërkim-zbulimit, për 
punimet e kryera në zonën e tij të lejuar, shoqëruar me vizatimet inxhinierike dhe për rezultatet e të 
gjitha provave të marra;  
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ç) të marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar dhe për të zbutur ndikimet 
negative në mjedis, peizazh, dëmtimin e bimësisë ose pasurive të tjera;  

d) të rehabilitojë të gjitha dëmtimet e sipërfaqes së tokës, të bëra gjatë zbulimit. 
2. Mosparaqitja e raportit përfundimtar, sipas shkronjës “c” të pikës 1 të këtij neni, brenda 

3 muajve nga përfundimi i afatit të së drejtës minerare, çon menjëherë (ope legis) në humbjen e së 
drejtës për t'u pajisur, në të ardhmen, me çfarëdolloj leje minerare, për zonën e tij të lejuar të 
kërkim-zbulimit. 

3. Format e raportimit përshkruhen në aktet nënligjore që miratohen nga ministri. 
 

Neni 21 
Shfrytëzimi i grupit të mineraleve ndërtimore 

 
1. Shfrytëzimi me karrierë i mineraleve ndërtimore kryhet në bazë të njërës prej lejeve të 

shfrytëzimit, të përcaktuara në nenet 23 e 24 të këtij ligji. 
2. Përjashtimisht, shfrytëzimi i grupit të mineraleve ndërtimore është i lirë, në rastet kur: 
a) autoritetet vendore dhe qendrore ose persona të tjerë të autorizuar prej tyre, të përfshira 

në ndërtimin e rrugëve publike ose në ndërtime të tjera publike, përdorin mbeturinat nga gërmimet e 
nevojshme; 

b) zotëruesi i lejes së shfrytëzimit minerar merr minerale ndërtimore prej zonës së lejuar dhe 
i përdor në operacionet e veta minerare; 

c) subjekte të tjera, të përfshira në ndërtimin e veprave, të shpallura me interes publik, 
përdorin minerale ndërtimore të  nxjerra  nga gërmimet   apo punimet e nevojshme për realizimin e 
këtyre veprave, sipas projekteve të miratuara të ndërtimit. 

3. Çdo mosmarrëveshje, që lidhet me shkronjat “a”, “b” e “c” të pikës 2 të këtij neni, 
zgjidhet me vendim të ministrit, vendimi i të cilit është përfundimtar. 

4. Leja e shfrytëzimit të karrierave, në asnjë rast nuk jepet për sipërfaqe toke bujqësore të 
kategorisë I deri në IV të bonitetit. 

 
Neni 22 

Karrierat për qëllime publike vendore 
 
1. Njësitë e qeverisjes vendore mund t'i propozojnë ministrit miratimin e zonave minerare-

karriera, për t'u shfrytëzuar për qëllime publike vendore, në sipërfaqet në pronësi të njësisë 
përkatëse. 

2. Ministri shqyrton propozimin dhe vendos, në bazë të programit vjetor të zbatimit të 
strategjisë, brenda 60 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së kërkesës. 

3. Shfrytëzimi i karrierave për qëllime publike vendore, sipas përcaktimeve të nenit 23 të 
këtij ligji, mund të bëhet vetëm nga subjekti i krijuar nga njësia e qeverisjes vendore, në pronësi dhe 
në juridiksionin e së cilës ndodhet karriera, por vetëm pas pajisjes së saj me leje shfrytëzimi, sipas 
procedurave të këtij ligji. 

 
Neni 23 

Leja e shfrytëzimit të karrierave për qëllime publike vendore 
 
1. Leja e shfrytëzimit të karrierave për qëllime publike vendore i jep subjektit të krijuar nga 

njësia përkatëse  e  qeverisjes vendore të drejtën t'i  shfrytëzojë mineralet ndërtimore nga karriera 
publike për qëllime vendore. 

2. Leja e shfrytëzimit të karrierave për qëllime publike vendore jepet për një zonë të lejuar, 
që është një e tërë e jo më e madhe se 1 km2, e përcaktuar në hapësirë, sipas koordinatave shtetërore 
të përcaktuara në planin horizontal. 

3. Subjekti i njësisë së qeverisjes vendore mund të përfitojë më shumë se një leje shfrytëzimi 
për zona të ndryshme të lejuara, por nuk mund të zotërojë më shumë se 2 leje shfrytëzimi 
njëkohësisht. 




