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RREGULLORE 

“PËR MËNYRËN E SHQYRTIMIT, MIRATIMIN E MODELEVE TË PROJEKTIT TË 
ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE PËR LEJE MINERARE KËRKIM - 

ZBULIMI / SHTYRJE AFATI TË LEJES, NDRYSHIMIT TË PUNIMEVE NË PROJEKT, 
RAPORTIT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR / PJESOR, AKTIT TË VERIFIKIMIT, 

OPONENCËS TEKNIKE, PROGRAMIT VJETOR TË PUNËS, INFORMACIONIT 
VJETOR TË PUNËS PËR LEJET MINERARE TË KËRKIM - ZBULIMIT”. 

Në zbatim të: 

- Ligjit Nr. 111/2015, datë 15.10.2015 “Për Shërbimin Gjeologjik Shqiptar (Sh.Gj.Sh), neni 6, pika 
“g” dhe neni 11; 

- Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar; Vendimeve të Këshillit të Ministrave (VKM), Urdhrave dhe Udhëzimeve të Ministrit 
të miratuara në zbatim të tij; 

- Rregullores “Për funksionimin e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar”, neni 20, pika “g”; 

- Vendimit të Këshillit Teknik Shkencor Nr. 16, datë 30.09.2021 “Për miratimin e modelit të 
oponencave teknike që bëhen nga Shërbimi Gjeologjik Shqiptar në fushën e gjeoshkencave”, 
(Modeli i Oponencave Teknike, pika 8); 

Miratohet: 

A- Mënyra e shqyrtimit dhe miratimit në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar të projektit të zhvillimit 
të veprimtarisë minerare për leje minerare kërkim-zbulimi / shtyrje afati të lejes, ndryshimit të 
punimeve në projekt, raportit gjeologjik përfundimtar / pjesor, aktit të verifikimit, oponencës 
teknike, programit vjetor të punës, informacionit vjetor të punës, për të gjithë grupet e 
mineraleve, bëhet sipas përcaktimeve në pikat e mëposhtme: 

1. Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i hartuar nga një subjekt / 
shoqëri për një zonë minerare të hapur apo konkuruese, që ka aplikuar për t’u pajisur me leje 
minerare kërkim-zbulimi / shtyrje afati të lejes, shqyrtohet në Drejtorinë e Burimeve 
Minerale, miratohet nga Këshillin Teknik Shkencor të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. 

2. Ndryshimi i punimeve gjeologjike të miratuar në projektin zhvillimit të veprimtarisë minerare 
të kërkim-zbulimit i kërkuar nga një subjekt / shoqëri, zotërues i një leje minerare kërkim-
zbulimi, shqyrtohet në Drejtorinë e Burimeve Minerale, miratohet nga Këshillin Teknik 
Shkencor të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. 

3. Raporti gjeologjik përfundimtar apo pjesor mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të 
kryer nga një subjekt / shoqëri zotërues i një leje minerare kërkim-zbulimi, shqyrtohet në 
Drejtorinë e Burimeve Minerale, miratohet nga Këshillin Teknik Shkencor të Shërbimit 
Gjeologjik Shqiptar. 

4. Akt-Verifikimi në terren për pajisje me leje minerare kërkim-zbulimi / shtyrje afati të lejes, 
kryhet nga grupi i punës së Drejtorisë së Burimeve Minerale i përbërë nga të paktën dy 
specialiste gjeologe. 

5. Verifikimi në terren pas dorëzimit të një raporti gjeologjik përfundimtar apo pjesor nga një 
subjekt / shoqëri, zotërues i një leje minerare kërkim-zbulimi, kryhet nga grupi i punës së 
Drejtorisë së Burimeve Minerale, i përbërë nga të paktën dy specialiste gjeologe. 
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6. Oponenca teknike e projektit të kërkim-zbulimit për leje të re minerare kërkim-zbulimi / 
shtyrje afati të lejes, ndryshim të punimeve gjeologjike, të një raporti gjeologjik përfundimtar 
apo pjesor, programit vjetor të punës, informacionit vjetor, kryhet nga grupi i punës së 
Drejtorisë së Burimeve Minerale, i përbërë nga të paktën dy specialiste gjeologe. 

7. Programet vjetore të punës dhe informacionet vjetore të dorëzuar nga një subjekt / shoqëri 
zotërues i një leje minerare kërkim-zbulimi, shqyrtohen e miratohen nga Drejtoria e Burimeve 
Minerale. 

B- Modelet e projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare për leje minerare kërkim-zbulimi / 
shtyrje afati të lejes; ndryshimit të punimeve në projekt; raportit gjeologjik përfundimtar / 
pjesor; aktit të verifikimit; oponencës teknike; programit vjetor të punës; informacionit vjetor 
të punës, për të gjithë grupet e mineraleve, bëhet sipas përcaktimeve në anekset e mëposhtme: 

ANEKSI I: Modeli i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit për grupin e 
mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë  
(Për leje të re minerare). 

ANEKSI II: Modeli i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit për grupin e 
mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë 
(Shtyrje Afati). 

ANEKSI III: Modeli i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit për grupin 
e mineraleve ndërtimorë (Për leje të re minerare). 

ANEKSI IV: Modeli i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit për grupin 
e mineraleve ndërtimorë (Shtyrje Afati). 

ANEKSI V: Modeli i raportit gjeologjik përfundimtar / pjesor mbi veprimtarinë minerare të kërkim - 
zbulimit të kryer nga zotëruesi i lejes që dorëzohet në shërbimin gjeologjik shqiptar 
(Grupi i mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / Grupi i mineraleve 
radioaktivë). 

ANEKSI VI: Modeli i raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim - 
zbulimit të kryer nga zotëruesi i lejes që dorëzohet në shërbimin gjeologjik shqiptar 
(Grupi i mineraleve ndërtimorë). 

ANEKSI VII:  Modeli i oponencës së projektit të kërkim – zbulimit për grupin e mineraleve metalorë, 
jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë (Për leje të re 
minerare). 

ANEKSI VIII: Modeli i oponencës së projektit të kërkim - zbulimit për grupin e mineraleve metalorë, 
jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë (Shtyrje Afati). 

ANEKSI IX:  Modeli i oponencës së projektit të kërkim - zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimorë 
(Për leje të re minerare). 

ANEKSI X: Modeli i oponencës së projektit të kërkim - zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimorë 
(Shtyrje Afati). 

ANEKSI XI: Modeli i akt-verifikimit mbi punimet gjeologjike të kryera nga zotëruesi i lejes minerare 
të kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / 
grupin e mineraleve radioaktivë. 

ANEKSI XII: Modeli i akt-verifikimit mbi punimet gjeologjike të kryera nga zotëruesi i lejes 
minerare të kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimorë. 

ANEKSI XIII: Modeli i oponencës së raportit gjeologjik përfundimtar të kërkim - zbulimit për grupin 
e mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve 
radioaktivë. 
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ANEKSI XIV: Modeli i oponencës së raportit gjeologjik përfundimtar  të kërkim - zbulimit për   
grupin e mineraleve ndërtimorë. 

ANEKSI XV: Modeli i oponencës së programit vjetor të punës për veprimtarinë minerare që 
dorëzohet në Sh.Gj.Sh nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim - zbulimit për grupin e 
mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë. 

ANEKSI XVI: Modeli i oponencës së programit vjetor të punës për veprimtarinë minerare që 
dorëzohet në Sh.Gj.Sh nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim - zbulimit për grupin e 
mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë. 

ANEKSI XVII: Modeli i informacionit vjetor për veprimtarinë minerare që dorëzohet në Sh.Gj.Sh 
nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim - zbulimit për grupin e mineraleve metalorë, 
jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve radioaktivë. 

ANEKSI XVIII: Modeli i oponencës së informacioni vjetor mbi veprimtarinë minerare që dorëzohet 
në Sh.Gj.Sh nga zotëruesi i lejes minerare të kërkim - zbulimit për grupin e 
mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret e bitumet / grupin e mineraleve 
radioaktivë. 

C- Ndryshimet e akteve ligjore e nënligjore në fushën e veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit. 

Çdo ndryshim i akteve ligjore, nënligjore, urdhrave dhe Udhëzimeve të Ministrit në fushën e 
veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit, të reflektohet në këtë rregullore. 

D- Zbatimi i Rregullores. 

Për zbatimin e kësaj rregulloreje ngarkohet Drejtoria e Burimeve Minerale të Shërbimit 
Gjeologjik Shqiptar. 
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ANEKSI I 
MODELI I PROJEKTIT TË ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE  

TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, 
QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 

(PËR LEJE TË RE MINERARE) 

Projekt i zhvillimit të veprimtarisë minerare për lejet e kërkim-zbulimit është një plan i hollësishëm 
me afate për zhvillimin e veprimtarisë minerare, në bazë të kërkesave të legjislacionit minerar në fuqi 
dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. Ky plan përfshin tërësinë e dokumentacionit teknik, 
ekonomik, financiar, social, mjedisor, si dhe vlerën e garancisë financiare për realizimin e programit 
minimal të punës, dhe rehabilitimit të mjedisit, duke garantuar financimin për realizimin e tij. 

Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit që paraqitet për shqyrtim e miratim 
në Sh.Gj.Sh nga subjekti / shoqëria për pajisje me leje të re minerare kërkim - zbulimi, ka 
përmbajtjen e mëposhtme: 

I. TEKSTI I PROJEKTIT TË KËRKIM-ZBULIMIT. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për marrje leje minerare. 

 i. Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

ii. Zona minerare Nr............ për të cilën kërkohet leja minerare e kërkim-zbulimit përfshihet 
në planin vjetor minerar të vitit :............. . 

iii. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin kërkohet leja: ............................ . 

iv. Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

v. Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

vi. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

vii. Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e kërkuar: ..................., .................... . 

viii. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

ix. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 

4.2. Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. 

 i. Kapacitetet teknike të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

 i. Curriculum e stafit të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

ii. Përshkrimi i eksperiencës së mëparshme në fushën minerare (nëse ka). 

5. Baza ligjore mbi të cilën është hartuar projekti. 

i. Niveli i parashikuar i investimit për sipërfaqen e zonës së lejuar për programin minimal të 
punës (i ndarë në faza: fazë kërkimi, fazë zbulimi / vetëm me fazë zbulimi) sipas VKM Nr. 
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364, datë 4.05.2011 / në zbatim të vlerave të përcaktuara në njoftimin për fitues të shpallur 
nga MIE, shkresa Nr.____Prot, datë ___/___/___. 

ii. Formati përshkrues i zonës minerare për leje kërkim - zbulimi sipas akteve nënligjore të Ligjit 
Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 
Koordinatat e zonës së kërkuar për leje minerare kërkim-zbulimi, azhornuar në hartën 
topografike në shkallë 1: 25000 ka sipërfaqe ......... km2, të projektuara në planin horizontal të 
pikave kufizuese jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat
X Y 

1 ................ ................
2 ................ ................
3 ................ ................
4 ................ ................
n ................ ................

iii. Burimi i të dhënave gjeologjike të përdorura subjekti / shoqëria për hartimin e projektit të 
zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit; 

6. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike 
e objektit. 

i.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

7. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së kërkuar dhe objekteve e 
vendburimeve të njohura. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës (llojet, stratigrafia, mosha e shkëmbinjve). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës. 

iii. Të dhëna të shkurtra mbi mineralet e dobishme të rajonit, historiku i studimeve dhe punimet e 
kryera, rezultatet e tyre. 

iv. Mineralet e dobishme të zonës nga të dhënat arkivore, përshkrim i plotë për mineralin / 
mineralet që kërkohet leja. 

v. Vendburimet dhe objektet e njohura (nëse ka). 

vi. Vendburimet e shfrytëzuara apo në shfrytëzim (nëse ka). 

vii. Të dhëna mbi mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave xeherorë. 

viii. Rezervat e njohura sipas vendburime dhe objekteve, sasia dhe cilësia e tyre (nëse ka). 

ix. Punimet gjeologjike të kryera më parë dhe volumet e tyre (nëse ka). 

8. Mënyra e propozuar e kërkim-zbulimit të mineralit / mineraleve të zonës. 

i. Fazat e zhvillimit të programit të punës (faza e kërkimit, faza e zbulimit / faza e zbulimit): 

a. Faza e parë (faza e kërkimit); 

b. Faza e dytë (faza e zbulimit); 

ii. Lloji i punimeve gjeologjike të projektuara sipas fazave: 

- Marshuta rikonjicioni (në km); 

- Rilevim topografik (në km2); 

- Rilevim gjeologjik (në km2); 

- Punime gjeofizike; 

- Punime sipërfaqësore si: pastrime, kanale, gërmime, karriera (në m3); 

- Punime minerare nëntokësore si: galeri, ringritje galerie, puse, pusëza (në ml); 
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- Punime shpimi (në ml). 

- Etj.............................. (në .....). 

9. Përshkrimi i programit të kërkim-zbulimit të propozuar. 

i. Studimet gjeologjike dhe punimet e projektuara në zonën e kërkuar për leje kërkim-zbulimi; 

ii. Studimet hidrogjeologjike (nëse ka); 

iii. Studime teknologjike; 

iv. Fazat e kryerjes së punimeve sipas afateve (punime kërkimi, punime zbulimi); 

v. Punimet gjeologjike të projektuara për secilin shesh, vendburim, objekt të zonës: 

- Përshkrimi në mënyrë të detajuar i punimeve të projektuara për secilin shesh, vendburim, 
objekt të zonës, shoqëruar me materialin grafik në shkallën e duhur (Harta gjeologjike, 
planimetria e punimeve, projeksionet, profilet, etj.). 

- Argumentimi i punimeve të projektuara, rezultatet e pritshme. 

- Lloji i punimeve të projektuara dhe vëllimi i tyre. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
 Marshuta gjeologjike         ............... km 
 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                            ................ ml 
 Karriera                                                                        ................ m3 
 Analiza kimike       ................ copë 
 Testime teknologjike      ................ copë 
 ...................................        .................      

10. Programi i minimal i punës së kërkim-zbulimit. 

i. Vlera minimale e investimit për punimet gjeologjike sipas viteve që kërkohet leja (sipas 
akteve nënligjore të miratuara). 

ii.  Vlera e përgjithshme e investimit sipas viteve që kërkohet leja (sipas akteve nënligjore të 
miratuara). 

Periudhat e punës sipas viteve  
të punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../...... 
Viti i parë 

Kërkim .............................. .............................. 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../...... 
Viti i dytë 

Kërkim .............................. .............................. 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../...... 
Viti i tretë 

Zbulim 

Investimet të planifikohen në zbatim të VKM-së Nr. 
364, datë 04.05.2011, “Për përcaktimin e kritereve, 
të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar 
minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të 

prodhimit për një leje minerare”.

Totali Kërkim-Zbulim .............................. .............................. 

iii. Shpenzimet e programuara për programin minimal të punës dhe në tërësi (sipas zërave). 
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Tabela e investimeve për programin minimal të punës, totalit të investimit dhe grafiku i kryerjes së 
tyre për dy vitet e para të lejes. 

Tabela e investimeve të planifikuara për punimet gjeologjike dhe në total, volumet, kosto e tyre për 
dy vitet e para të lejes. 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 

 (në 000/lekë) 
Totali i investimit  

(në 000/lekë) 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ........ ........ ........ 
2 Marshuta shkallë .......... km ........ ........ ........ 
3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
6 Kanale gjeologjike m3 ........ ........ ........ 
7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ........ ........ ........ 
8 Punime shpimi ml ........ ........ ........ 
9 Puse, pusëza ml ........ ........ ........

10 
Galeri, Ringritje galerie, 
oxhaqe, etj 

ml ........ ........ ........ 

11 Analiza kimike copë ........ ........ ........ 
12 Testime teknologjike copë ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Investime për punime ndihmëse Lekë ........ ........ ........

Nr 
 

Investimet 
Vlera  

(në 000/lekë)  
Viti I 

Vlera  
(në 000/lekë ) 

Viti II 

Vlera totale e 
investimeve  

(në 000/lekë)  

1 Studim, projektim, vlerësim .............. .............. .............. 
2 Marshuta shkallë .......... .............. .............. .............. 
3 Rilevim topografik shkallë .......... .............. .............. .............. 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... .............. .............. .............. 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... .............. .............. .............. 
6 Kanale gjeologjike .............. .............. .............. 
7 Pastrime, gërmime, karriera .............. .............. .............. 
8 Punime shpimi .............. .............. .............. 

9 Puse, pusëza .............. .............. .............. 

10 Galeri, Ringritje galerie, oxhaqe, etj .............. .............. .............. 

11 Analiza kimike .............. .............. .............. 

12 Testime teknologjike .............. .............. .............. 

... .......................... .............. .............. .............. 

n 
Totali i investimeve për punime 
gjeologjike 

.............. .............. .............. 

... 
Investime për punime ndihmëse (hapje 
rrugësh, sheshesh, etj) 

.............. .............. .............. 

... Ngritje kantieri .............. .............. .............. 

... Makineri, pajisje .............. .............. .............. 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

.............. .............. .............. 

... .......................... .............. .............. .............. 

... Totali i investimeve. .............. .............. .............. 
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(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
 Ngritje kantieri. ........ ........ ........

... Makineri, pajisje. Lekë ........ ........ ........

... 
Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

   ........ ........ ........ 
... .......................... .......... ........ ........ ........ 
... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit për punimet gjeologjike e planifikuar ................. lekë. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. lekë. 

-Për vitin e tretë të lejes, në bazë të sipërfaqes së mbajtur, subjekti paraqet për shqyrtim dhe miratim 
në Sh.Gj.Sh projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit, në të cilin vlera e investimeve 
për punimet gjeologjike planifikohet në zbatim të VKM-së Nr. 364, datë 04.05.2011, “Për 
përcaktimin e kritereve, të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës 
minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare”. 

iv. Përcaktimi i vlerës së garancisë financiare për programin minimal të punës: 

- Llogaritet vlera e garancisë financiare për programin minimal të punës (sipas kërkesave 
nenit 31, pika 2 të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010, të ndryshuar, që është 10 % e vlerës së 
programit minimal të punës). 

v. Përcaktimi i vlerës së garancisë financiare të përgjithshme dhe vjetore për rehabilitimin e 
mjedisit; 

vi. Përcaktohet vlera e përgjithshme e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit (sipas 
Udhëzimit të Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011). 

- Përcaktimi i vlerës vjetore të garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit (vlera e 
përgjithshme e ndarë në vitet e lejes). 

vii. Koordinatat e punimeve të projektuara (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të projektuar (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

viii. Vlerësimi dhe rivlerësimi i rezervave minerare: 

-Të dhëna për sasinë dhe cilësinë e rezervave ekzistuese (nëse ka). 

- Mënyra e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

- Llogaritja e rezervave të pritshme për mineralin / mineralet brenda zonës. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

11. Përshkrimi i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e projektit të zhvillimit të 
veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit. 

i. Rrugë automjetesh për realizimin e punimeve të zbulimit; 

ii. Sheshet e punimeve të kërkim zbulimit; 

iii. Ngritja e kantierit (zyra, pajisje orendi dhe ambiente të tjera si: banja, gardërobë, fjetore, 
mense, magazine materialesh, kabina elektrike, gjenerator, stacion pompimi, depo e lëndës 
plasëse, etj.). 
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12. Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. 

i. Jepen të dhëna të plota mbi punësimin e shtetasve shqiptare që subjekti / shoqëria do të 
punësojë gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

13. Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve minerare. 

i. Dëmtimi i sipërfaqes së tokës, erozioni, etj., gjatë hapjes së punimeve; 

ii. Dëmtimi i florës, faunës dhe bimët e ujit dhe masat parandaluese e rehabilituese; 

iii. Shkarkimet e ujërave, pluhurat gjatë procesit të punës, zhurmat, emetimi i gazrave nga 
pajisjet, mjeteve motorike dhe makineritë, ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve plasëse 
dhe masat përkatëse; 

iv. Masat për rigjenerimin e peizazhit; 

v. Ndikimi në infrastrukturën e zonës dhe masat përkatëse; 

vi. Ndikim në shëndetin e njerëzve që punojnë dhe në jetën e banorëve për rreth, qarkullimin 
transportin dhe masat përkatëse; 

vii. Plani i monitorimit të mjedisit. 

viii. Tabela e shpenzimeve për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas zërave të punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit). 

14. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

II. PJESA TABELORE. 

1-Tabela përmbledhëse e investimeve dhe grafiku i kryerjes për dy vitet e para të lejes. 

Nr Investime 
Vlera 

(në 000/lekë) 
Viti I 

Vlera 
(në 000/lekë ) 

Viti II 

Vlera e plotë 
(në 000/lekë) 

1 Studim, Projektim, vlerësim. ......... ......... ......... 

2 
Punime gjeologjike sipërfaqësore (kanale, karriera, 
etj.) nëntokësore (galeri, etj), shpime, etj. 

......... ......... ......... 

3 Testime kimike, teknologjike. ......... ......... ......... 

4 .......................... ......... ......... ......... 

5 Totali i investimeve për punime gjeologjike ......... ......... ......... 

6 
Investime për punime ndihmëse (hapje rrugësh dhe 
sheshesh). 

......... ......... ......... 

7 Ngritje kantieri. ......... ......... ......... 

8 Makineri, pajisje.    

9 
Investime për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin 
e mbetjeve 

......... ......... ......... 

10 Totali i investimeve ......... ......... ......... 
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2- Tabela e detajuar për zërat e investimeve për vitin e parë. (e njëjta tabelë parashikohet për 
vitin e dytë).           (në 000/lekë). 

 

Nr Investimet 

Tremujori i 

I-rë 

Tremujori i 

II-të 

Tremujori i 

III-të 

Tremujori i 

IV-të 

Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 

1 Studim, projektim, vlerësim ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
2 Marshuta shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
3 Rilevim topografik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
6 Kanale gjeologjike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
7 Pastrime, gërmime, karriera ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
8 Punime shpimi ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
9 Puse, pusëza ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, 
etj 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

11 Analiza kimike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

12 Testime teknologjike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

n Totali i investimeve për punime 
gjeologjike 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj) 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Ngritje kantieri ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Makineri, pajisje ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Totali i investimeve. ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
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3-Tabela përmbledhëse e investimeve për programin minimal të punës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Investimet 
Viti I-rë  Viti i II-të Totali për dy vitet 

Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

2 Marshuta shkallë .......... km ....... ......... km ....... ......... km ....... ......... 

3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 
6 Kanale gjeologjike m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... 
7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... 
8 Punime shpimi ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

9 Puse, pusëza ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, etj ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

11 Analiza kimike copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

12 Testime teknologjike copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

... .......................... ....... ....... ......... ....... ....... ......... ....... ....... ......... 

n Totali i investimeve për programin minimal të punës Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... 

... Vlera e garancisë financiare për programin minimal të punës Lekë 
Vlera e garancisë financiare për programin minimal të punës është 
10 % e vlerës së totalit të investimit për programin minimal të punës
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4-Tabela përmbledhëse e investimeve për programin minimal të punës për vitin e parë. 

 

 

 

 

 

 

Nr Investimet 
Tremujori i I-rë  Tremujori i II-të Tremujori i III-të Tremujori i IV 

Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

2 Marshuta shkallë .......... km ....... ......... km ....... ......... km ....... ......... km ....... ......... 

3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 

4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 

5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 

6 Kanale gjeologjike m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... 

7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... 

8 Punime shpimi ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

9 Puse, pusëza ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, etj ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

11 Analiza kimike copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

12 Testime teknologjike copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

... .......................... ....... ....... ......... ....... ....... ......... ....... ....... ......... ....... ....... ......... 

n Totali i investimeve për programin minimal të punës Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... 
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5-Tabela përmbledhëse e investimeve për programin minimal të punës për vitin e dytë. 

 

Për vitin e tretë: Në bazë të sipërfaqes së mbajtur në vitin e tretë, subjekti paraqet për shqyrtim dhe miratim në Sh.Gj.Sh projektin e zhvillimit të 
veprimtarisë minerare të zbulimit, në të cilin vlera e investimeve për punimet gjeologjike planifikohet në zbatim të VKM-së Nr. 
364, datë 04.05.2011, “Për përcaktimin e kritereve, të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës 
minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare”, në zbatim të të cilëve plotësohen tabelat e investimeve.

Nr Investimet 
Tremujori i I-rë  Tremujori i II-të Tremujori i III-të Tremujori i IV 

Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë Njësia Sasia Lekë 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

2 Marshuta shkallë .......... km ....... ......... km ....... ......... km ....... ......... km ....... ......... 

3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 

4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 

5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... km2 ....... ......... 

6 Kanale gjeologjike m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... 

7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... m3 ....... ......... 

8 Punime shpimi ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

9 Puse, pusëza ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, etj ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... ml ....... ......... 

11 Analiza kimike copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

12 Testime teknologjike copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... copë ....... ......... 

... .......................... ....... ....... ......... ....... ....... ......... ....... ....... ......... ....... ....... ......... 

n Totali i investimeve për programin minimal të punës Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... Lekë ....... ......... 
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6-Të dhëna për fuqinë punëtore. 

 
7- Personeli administrues dhe inxhiniero-teknik për veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit. 

Nr 
Emërtimi i funksionit për veprimtarinë 
minerare të kërkim-zbulimit 

Specialiteti Numri 
Angazhimi 

Plotë Pjesor 
1 Administrator .................. ....... ....... ....... 
2 Drejtues teknik Ing/Gjeolog ....... ....... ....... 
4 Inxhinier Topograf Ing/Topograf ....... ....... ....... 
5 Inxhinier Shpimi Ing/Shpimi ....... ....... ....... 
6 Ekonomist Ekonomist ....... ....... ....... 
7 Punëtor për punime sipërfaqësore Punëtor ....... ....... ....... 
8 Punëtor për punime nëntokësore Minator ....... ....... ....... 
9 ................................................ .................. ....... ....... ....... 

 

III. PJESA GRAFIKE. 

Materiali grafik, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, 
datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika C, sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse 1:25000 

2 
Harta topografike me zonën e kërkuar me infrastrukturën që do të ngrihet për 
realizimin e projektit 

1:5000 - 1:10000 

4 Harta gjeologjike e zonës 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara (me kanale, puse, galeri, shpime, etj) 1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve  1:1000 - 1:5000 

7 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
pritshëm 

1:1000 - 1:2000 

... ................................................ .................. 

 
 

 

 

 

 

 

Nr Investime 
Tremujori i 

I-rë 
Tremujori i 

II-të 
Tremujori i 

III-të 
Tremujori i 

IV-të 
Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 

1 Numri i personelit inxhiniero-teknik ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
2 Numri total i punonjësve ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
3 Pagesa e punonjësve (paga) ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
4 Pagesa për sigurimet shoqërore ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
5 Pagesa për sigurimin e jetës ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
6 Totali i pagesave ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 



16 

1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 

I ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE TË KËRKIM - ZBULIMIT 

PËR MINERALIN / MINERALET ....................., ZONA MINERARE NR. ........, 

OBJEKTI.................., BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E PROJEKTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi)     ....................................... 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji ......., Viti....... . 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i projektit të kërkim-zbulimit.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për marrje leje minerare. Faqe ... 

4.2 Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. Faqe ... 

5 Baza ligjore mbi të cilën është hartuar projekti. Faqe ... 

6 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe 
topografike e objektit. 

Faqe ... 

7 Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së kërkuar dhe 
objekteve e vendburimeve të njohura. 

Faqe ... 

8 Mënyra e propozuar e kërkim-zbulimit të mineralit / mineraleve të zonës. Faqe ... 

9 Përshkrimi i programit të kërkim-zbulimit të propozuar. Faqe ... 

10 Programi i minimal i punës së kërkim-zbulimit. Faqe ... 

11 Përshkrimi i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e projektit të zhvillimit 
të veprimtarisë minerare të kërkim – zbulimit. 

Faqe ... 

12 Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. Faqe ... 

13 Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve 
minerare. 

Faqe ... 

14 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI II 
MODELI I PROJEKTIT TË ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE  

TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, 
QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 

(SHTYRJE AFATI) 

Projekt i zhvillimit të veprimtarisë minerare për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes së kërkim-zbulimit 
është një plan i hollësishëm me afate për zhvillimin e veprimtarisë minerare, në bazë të kërkesave të 
legjislacionit minerar në fuqi dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. Ky plan përfshin tërësinë 
e dokumentacionit teknik, ekonomik, financiar, social, mjedisor, si dhe vlerën e garancisë financiare 
për rehabilitimin e mjedisit, duke garantuar financimin për realizimin e tij. 

Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes së kërkim-zbulimit që 
paraqitet për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh nga subjekti / shoqëria ka përmbajtjen e mëposhtme: 

I -TEKSTI I PROJEKTIT TË ZBULIMIT. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për shtyrje afati të lejes minerare. 

 i. Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

ii. Leja minerare Nr........, datë ........ për të cilën kërkohet shtyrje afati. 

iii. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin kërkohet leja: ............................ . 

iv. Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

v. Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

vi. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

vii. Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e kërkuar: ..................., .................... . 

viii. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

ix. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 

4.2. Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. 

 i. Kapacitetet teknike të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

 i. Curriculum e stafit të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

ii. Përshkrimi i eksperiencës së mëparshme në fushën minerare. 

5. Plotësimi i kushteve ligjore për shtyrje së afatit 1-vjeçar të lejes. 

i. Niveli i parashikuar i investimit për sipërfaqen e zonës së kërkuar për shtyrje afati për 
punimet e zbulimit sipas VKM Nr. 364, datë 4.05.2011. 
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ii. Sipërfaqja e kërkuar për shtyrje afati të lejes prej .......... km2, është në zbatim të nenit 13, pika 
4, germa “b” e ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar. 

iii. Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-
zbulimit për periudhën 3- vjeçare të lejes, ka plotësuar kërkesat e nenit 13 të ligjit Nr. 10304, 
datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

iv. Kryerja e pagesave për garancitë financiare për programin minimal të punës, rehabilitimit të 
mjedisit dhe sipërfaqen e mbajtur gjatë vitit të tretë të lejes. 

6. Koordinatat e lejes minerare sipas akt-miratimit të Ministrit dhe të kërkuara për 
shtyrje afati. 

i. Koordinatat e miratuara të lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., të projektuara në 
planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
5 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

ii. Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes së kërkim-zbulimit 
Nr..........., datë........., të projektuara në planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat
X Y 

1 ................ ................
2 ................ ................
3 ................ ................
4 ................ ................
n ................ ................

Sipërfaqja  .......... km2. 

7. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike 
e zonës së lejes. 

i.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

8. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës së lejes (llojet, stratigrafia, mosha e shkëmbinjve). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Mineralet e dobishme të zonës së lejes, përshkrim i plotë për mineralin / mineralet që 
kërkohet shtyrja e afatit. 

iv. Të dhëna mbi mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave xeherorë 
brenda sipërfaqes që kërkohet shtyrja e afatit. 

9. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim           ............. copë            
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- Marshuta gjeologjike       ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.     ............. km2 
- Kanale          .............. m3 
- Puse, pusëza       .............. ml 
- Pastrime, gërmime           .............. m3 
- Shpime         .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie      .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike       ............. copë 
- Testime teknologjike      ............. copë 
- n...................................        .................... 

10. Punimet gjeologjike të kryera për periudhën 3-vjeçare të lejes dhe analiza e tyre. 

i. Punimet gjeologjike të kryera gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
- Studim, projektim, vlerësim     .............. copë 
- Marshuta gjeologjike       ............... km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. .............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.    ............... km2 
- Kanale          ............... m3 
- Puse, pusëza       ............... ml 
- Pastrime, gërmime         ............... m3 
- Shpime        ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie                          ................ ml 
- Karriera                                                                           ................. m3 
- Analiza kimike               ............... copë 
- Testime teknologjike              ............... copë 
- ...................................              .................      

ii. Analiza e punimeve gjeologjike të kryera gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes. 

- Rezultatet e arritura. 

- Rezervat e zbuluara gjatë aktivitetit 3-vjeçar të lejes, sasia dhe cilësia e tyre. 

11. Investimet për punimet gjeologjike dhe në total të realizuara për 3 vitet e lejes. 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për periudhën 3- vjeçare të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 Rilevime e redaktime gjeologjike në km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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shkallë 1:10000, etj. 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

12. Programi i propozuar i punimeve të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së 
afatit. 

i. Punimet e projektuara për secilin shesh brenda sipërfaqes së zonës së lejes për periudhën 1-
vjeçare të shtyrjes së afatit; (Përshkrimi në mënyrë të detajuar i punimeve të projektuara, 
shoqëruar me materialin grafik në shkallën e duhur (Harta gjeologjike, planimetria e 
punimeve, projeksionet, profilet, etj.). 

ii. Investimet për punimet gjeologjike të planifikuara dhe në total për periudhën 1-vjeçare të 
shtyrjes së afatit të lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../....... . 

Vlerat e investimit për punimet gjeologjike dhe në total e planifikuar nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit, 
për sipërfaqen prej ......... km2, janë sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit 
për shtyrje afati 

(në 000/lekë) 
1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........ 
2 Kanale. m3 ........ ........ ........ 
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ 
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ 
5 Shpime. ml ........ ........ ........ 
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ 
7 Karriera. m3 ........ ........ ........ 
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........ 
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........ 
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... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

a. Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
b. Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

iii. Lloji i punimeve të projektuara për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit, vëllimi i tyre. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                            ................ ml 
 Karriera                                                                        ................ m3 
 Analiza kimike       ................ copë 
 Testime teknologjike      ................ copë 
 ...................................        .................      

iv. Argumentimi i punimeve të projektuara, rezultatet e pritshme. 

v. Përcaktimi i vlerës vjetore së garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit; 

-Përcaktohet vlera vjetore e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit (sipas Udhëzimit 
të Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011). 

vi. Koordinatat e punimeve të projektuara (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të projektuar (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

vii. Vlerësimi i rezervave të pritshme: 

- Llogaritja e rezervave të pritshme për mineralin / mineralet brenda sipërfaqes së kërkuar për 
shtyrje afati të lejes. 

- Mënyra e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të pritshme. 
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13. Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. 

i. Jepen të dhëna të plota mbi punësimin e shtetasve shqiptare që subjekti / shoqëria do të 
punësojë gjatë periudhës 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

14. Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve minerare. 

i. Dëmtimi i sipërfaqes së tokës, erozioni, etj., gjatë hapjes së punimeve; 

ii. Dëmtimi i florës, faunës dhe bimët e ujit dhe masat parandaluese e rehabilituese; 

iii. Shkarkimet e ujërave, pluhurat gjatë procesit të punës, zhurmat, emetimi i gazrave nga 
pajisjet, mjeteve motorike dhe makineritë, ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve plasëse 
dhe masat përkatëse; 

iv. Masat për rigjenerimin e peizazhit; 

v. Ndikimi në infrastrukturën e zonës dhe masat përkatëse; 

vi. Ndikim në shëndetin e njerëzve që punojnë dhe në jetën e banorëve për rreth, qarkullimin 
transportin dhe masat përkatëse; 

vii. Plani i monitorimit të mjedisit. 

viii. Tabela e shpenzimeve për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas zërave të punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit). 

15. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

II. Pjesa Tabelore. 

1-Tabela përmbledhëse e investimeve për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

Nr Investime 
Vlera  

(në 000/lekë) 

1 Studim, Projektim, vlerësim. ......... 

2 
Punime gjeologjike sipërfaqësore (kanale, karriera, etj.) nëntokësore 
(galeri, etj), shpime, etj. 

......... 

3 Testime kimike, teknologjike. ......... 

4 .......................... ......... 

5 Totali i investimeve për punime gjeologjike ......... 

6 Investime për punime ndihmëse (hapje rrugësh dhe sheshesh). ......... 

7 Ngritje kantieri. ......... 

8 Makineri, pajisje.  

9 Investime për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve ......... 

10 Totali i investimeve ......... 

2- Tabela e detajuar për zërat e investimeve për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit 
           (në 000/lekë). 

Nr Investimet 

Tremujori i 

I-rë 

Tremujori i 

II-të 

Tremujori i 

III-të 

Tremujori i 

IV-të 

Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 
1 Studim, projektim, vlerësim ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
2 Marshuta shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
3 Rilevim topografik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
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3-Të dhëna për fuqinë punëtore. 

 
4- Personeli administrues dhe inxhiniero-teknik për veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit. 

Nr 
Emërtimi i funksionit për veprimtarinë 
minerare të kërkim-zbulimit 

Specialiteti Numri 
Angazhimi 

Plotë Pjesor 
1 Administrator .................. ....... ....... ....... 
2 Drejtues teknik Ing/Gjeolog ....... ....... ....... 
4 Inxhinier Topograf Ing/Topograf ....... ....... ....... 
5 Inxhinier Shpimi Ing/Shpimi ....... ....... ....... 
6 Ekonomist Ekonomist ....... ....... ....... 
7 Punëtor për punime sipërfaqësore Punëtor ....... ....... ....... 
8 Punëtor për punime nëntokësore Minator ....... ....... ....... 
9 ................................................ .................. ....... ....... ....... 

 

 

 

6 Kanale gjeologjike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
7 Pastrime, gërmime, karriera ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
8 Punime shpimi ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
9 Puse, pusëza ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, 
etj 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

11 Analiza kimike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

12 Testime teknologjike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

n Totali i investimeve për punime 
gjeologjike 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj) 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Ngritje kantieri ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Makineri, pajisje ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Totali i investimeve. ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

Nr Investime 
Tremujori i 

I-rë 
Tremujori i 

II-të 
Tremujori i 

III-të 
Tremujori i 

IV-të 
Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 

1 Numri i personelit inxhiniero-teknik ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
2 Numri total i punonjësve ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
3 Pagesa e punonjësve (paga) ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
4 Pagesa për sigurimet shoqërore ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
5 Pagesa për sigurimin e jetës ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
6 Totali i pagesave ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 



25 

III- Pjesa Grafike. 

Materiali grafik, pjesë e projektit të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit sipas 
kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika C, sipas tabelës së 
mëposhtme: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse 1:25000 

2 
Harta topografike me zonën e kërkuar me infrastrukturën që do të ngrihet për 
realizimin e projektit 

1:5000 - 1:10000 

4 Harta gjeologjike e zonës 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara (me kanale, puse, galeri, shpime, etj) 1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve  1:1000 - 1:5000 

7 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
pritshëm 

1:1000 - 1:2000 

... ................................................ .................. 
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2. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 

I ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE TË ZBULIMIT PËR 

SHTYRJE AFATI, PERIUDHA ...../....../....... -  ...../....../......., LEJA MINERARE 

NR. ........, DATË ...... ...../....../......., MINERALI ............., OBJEKTI.................., 

BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E PROJEKTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi)     ....................................... 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji ......., Viti....... . 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i projektit të kërkim-zbulimit.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për shtyrje afati të lejes 
minerare. 

Faqe ... 

4.2 Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. Faqe ... 

5 Plotësimi i kushteve ligjore për shtyrje së afatit 1-vjeçar të lejes. Faqe ... 

6 Koordinatat e lejes minerare sipas akt-miratimit të Ministrit dhe të kërkuara për 
shtyrje afati. 

Faqe ... 

7 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe 
topografike e zonës së lejes. 

Faqe ... 

8 Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. Faqe ... 

9 Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. Faqe ... 

10 Investimet për punimet gjeologjike dhe në total të realizuara për 3 vitet e lejes. Faqe ... 

11 Punimet gjeologjike të kryera për periudhën 3-vjeçare të lejes dhe analiza e tyre. Faqe ... 

12 Programi i propozuar i punimeve të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes 
së afatit. 

Faqe ... 

13 Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. Faqe ... 

14 Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve 
minerare. 

Faqe ... 

15 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI III 
MODELI I PROJEKTIT TË ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE  
TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE NDËRTIMORË 

(PËR LEJE TË RE MINERARE) 

Projekt i zhvillimit të veprimtarisë minerare për lejet e kërkim-zbulimit është një plan i hollësishëm 
me afate për zhvillimin e veprimtarisë minerare, në bazë të kërkesave të legjislacionit minerar në fuqi 
dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare, i cili përfshin tërësinë e dokumentacionit teknik, 
ekonomik, financiar, social, mjedisor, si dhe vlerën e garancisë financiare për realizimin e programit 
minimal të punës e rehabilitimit të mjedisit, duke garantuar financimin për realizimin e tij. 

Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit për grupin e mineraleve ndërtimorë 
që paraqitet për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh nga subjekti / shoqëria për pajisje me leje të re 
minerare kërkim - zbulimi, ka përmbajtjen e mëposhtme: 

I-TEKSTI I PROJEKTIT TË KËRKIM-ZBULIMIT. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për marrje leje minerare. 

 i. Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

ii. Zona minerare Nr............ për të cilën kërkohet leja minerare e kërkim-zbulimit përfshihet 
në planin vjetor minerar të vitit :............. . 

iii. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin kërkohet leja: ............................ . 

iv. Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

v. Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

vi. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

vii. Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e kërkuar: ..................., .................... . 

viii. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

ix. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 

4.2. Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. 

 i. Kapacitetet teknike të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

 i. Curriculum e stafit të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

ii. Përshkrimi i eksperiencës së mëparshme në fushën minerare (nëse ka). 

5. Baza ligjore mbi të cilën është hartuar projekti. 

i. Niveli i parashikuar i investimit për sipërfaqen e zonës së lejuar për programin minimal të 
punës (i ndarë në faza: fazë kërkimi, fazë zbulimi / vetëm me fazë zbulimi) sipas VKM Nr. 
364, datë 4.05.2011 / në zbatim të vlerave të përcaktuara në njoftimin për fitues të shpallur 
nga MIE, shkresa Nr.____Prot, datë ___/___/___. 
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ii. Formati përshkrues i zonës minerare për leje kërkim - zbulimi sipas akteve nënligjore të Ligjit 
Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

-Koordinatat e zonës së kërkuar për leje minerare kërkim-zbulimi, azhornuar në hartën 
topografike në shkallë 1: 25000 ka sipërfaqe ......... km2, të projektuara në planin horizontal të 
pikave kufizuese jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat
X Y

1 ................ ................
2 ................ ................
3 ................ ................
4 ................ ................
... ................ ................

iii. Burimi i të dhënave gjeologjike të përdorura subjekti / shoqëria për hartimin e projektit të 
zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit; 

6. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike 
e objektit. 

iv.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

v. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

vi. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

vii. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

7. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së kërkuar dhe objekteve e 
vendburimeve të njohura. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës (llojet, stratigrafia, mosha e shkëmbinjve). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës. 

iii. Të dhëna të shkurtra mbi mineralet e dobishme të rajonit, historiku i studimeve dhe punimet e 
kryera, rezultatet e tyre. 

iv. Mineralet e dobishme të zonës nga të dhënat arkivore, përshkrim i plotë për mineralin / 
mineralet që kërkohet leja. 

v. Vendburimet dhe objektet e njohura (nëse ka). 

vi. Vendburimet e shfrytëzuara apo në shfrytëzim (nëse ka). 

vii. Rezervat e njohura sipas vendburime dhe objekteve, sasia dhe cilësia e tyre (nëse ka). 

viii. Punimet gjeologjike të kryera më parë dhe volumet e tyre (nëse ka). 

8. Mënyra e propozuar e kërkim-zbulimit të mineralit / mineraleve të zonës. 

i. Fazat e zhvillimit të programit të punës (faza e kërkimit, faza e zbulimit / faza e zbulimit): 

c. Faza e parë (faza e kërkimit); 

d. Faza e dytë (faza e zbulimit); 

ii. Lloji i punimeve gjeologjike të projektuara sipas fazave: 

1. Marshuta rikonjicioni (në km); 

2. Rilevim topografik (në km2); 

3. Rilevim gjeologjik (në km2); 

4. Punime gjeofizike; 

5. Punime sipërfaqësore si: pastrime, kanale, gërmime, karriera (në m3); 

6. Punime minerare nëntokësore si: galeri, ringritje galerie, puse, pusëza (në ml); 

7. Punime shpimi (në ml). 

8. Etj.............................. (në .....). 
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9. Programi i kërkim-zbulimit të propozuar. 

i. Studime gjeologjike dhe punimet e projektuara në zonën e kërkuar për leje kërkim-zbulimi; 

ii. Studimet hidrogjeologjike, teknologjike, etj. (nëse ka propozuar); 

iii. Fazat e kryerjes së punimeve sipas afateve (punime kërkimi, punime zbulimi); 

iv. Punimet gjeologjike të projektuara për secilin shesh, vendburim, objekt të zonës: 

- Përshkrimi në mënyrë të detajuar i punimeve të projektuara për secilin shesh, vendburim, 
objekt të zonës, shoqëruar me materialin grafik në shkallën e duhur (Hata gjeologjike, 
planimetria e punimeve, projeksionet, profilet, etj.). 

- Argumentimi i punimeve të projektuara, rezultatet e pritshme. 

- Lloji i punimeve të projektuara dhe vëllimi i tyre. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
 Marshuta gjeologjike         ............... km 
 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                            ................ ml 
 Karriera                                                                        ................ m3 
 Analiza kimike       ................ copë 
 Testime teknologjike      ................ copë 
 ...................................        .................      

10. Programi i minimal i punës i propozuar për kërkim-zbulim. 

i. Vlera minimale e investimit për punimet gjeologjike (sipas akteve nënligjore të miratuara). 

ii.  Vlera e përgjithshme e investimit (sipas akteve nënligjore të miratuara). 

iii. Shpenzimet e programuara për programin minimal të punës dhe në tërësi (sipas zërave). 

Tabela e investimeve të planifikuara për punimet gjeologjike dhe në total, volumet, kosto e tyre. 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 

 (në 000/lekë) 
Totali i investimit 

(në 000/lekë) 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ........ ........ ........ 
2 Marshuta shkallë .......... km ........ ........ ........ 
3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
6 Kanale gjeologjike m3 ........ ........ ........ 
7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ........ ........ ........ 
8 Punime shpimi ml ........ ........ ........ 
9 Puse, pusëza ml ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie, oxhaqe, etj ml ........ ........ ........ 
11 Analiza kimike copë ........ ........ ........ 
12 Testime teknologjike copë ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ 

... 
Investime për punime ndihmëse (hapje 
rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

 Ngritje kantieri.  ........ ........ ........ 
... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ 
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... 
Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit për punimet gjeologjike e planifikuar ................. lekë. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. lekë. 

iv. Përcaktimi i vlerës së garancisë financiare për programin minimal të punës: 

Llogaritet vlera e garancisë financiare për programin minimal të punës (sipas kërkesave nenit 31, 
pika 2 të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010, të ndryshuar, që është 10 % e vlerës së programit 
minimal të punës). 

v. Përcaktimi i vlerës së garancisë financiare të përgjithshme dhe vjetore për rehabilitimin e 
mjedisit; 

vi. Vlera e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit llogaritet sipas Udhëzimit të Ministrit 
Nr. 718, datë 03.10.2011. 

vii. Koordinatat e punimeve të projektuara (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të projektuar (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

viii. Vlerësimi dhe rivlerësimi i rezervave minerare: 
-Të dhëna për sasinë dhe cilësinë e rezervave ekzistuese (nëse ka). 
- Mënyra e llogaritjes së rezervave të pritshme. 
- Llogaritja e rezervave të pritshme për mineralin / mineralet brenda zonës. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

11. Përshkrimi i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e projektit të zhvillimit të 
veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit. 

i. Rrugë automjetesh për realizimin e punimeve të zbulimit; 

ii. Sheshet e punimeve të kërkim zbulimit; 

iii. Ngritja e kantierit (zyra, pajisje orendi dhe ambiente të tjera si: banja, gardërobë, fjetore, 
mense, magazine materialesh, kabina elektrike, gjenerator, stacion pompimi, depo e lëndës 
plasëse, etj.). 

12. Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. 

i. Jepen të dhëna të plota mbi punësimin e shtetasve shqiptare që subjekti / shoqëria do të 
punësojë gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

13. Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve minerare. 

i. Dëmtimi i sipërfaqes së tokës, erozioni, etj., gjatë hapjes së punimeve; 

ii. Dëmtimi i florës, faunës dhe bimët e ujit dhe masat parandaluese e rehabilituese; 

iii. Shkarkimet e ujërave, pluhurat gjatë procesit të punës, zhurmat, emetimi i gazrave nga 
pajisjet, mjeteve motorike dhe makineritë, ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve plasëse 
dhe masat përkatëse; 

iv. Masat për rigjenerimin e peizazhit; 

v. Ndikimi në infrastrukturën e zonës dhe masat përkatëse; 
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vi. Ndikim në shëndetin e njerëzve që punojnë dhe në jetën e banorëve për rreth, qarkullimin 
transportin dhe masat përkatëse; 

vii. Plani i monitorimit të mjedisit; 

viii. Tabela e shpenzimeve për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas zërave të punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit). 

14. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

b. Pjesa Tabelore. 

1-Tabela përmbledhëse e investimeve. 

Nr Investime 
Vlera 

(në 000/lekë) 
Viti I 

Vlera e plotë 
(në 000/lekë) 

1 Studim, Projektim, vlerësim. ......... ......... 

2 
Punime gjeologjike sipërfaqësore (kanale, karriera, etj.) 
nëntokësore (galeri, etj), shpime, etj. 

......... ......... 

3 Testime kimike, teknologjike. ......... ......... 

4 .......................... ......... ......... 

5 Totali i investimeve për punime gjeologjike ......... ......... 

6 Investime për punime ndihmëse (hapje rrugësh dhe sheshesh). ......... ......... 

7 Ngritje kantieri. ......... ......... 

8 Makineri, pajisje.   

9 Investime për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve ......... ......... 

10 Totali i investimeve ......... ......... 

2- Tabela e detajuar për zërat e investimeve.             (në 000/lekë). 

Nr Investimet Njësia
Tremujori i 

I-rë 
Tremujori i 

II-të 
Tremujori i 

III-të 
Tremujori i 

IV-të 
Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
2 Marshuta shkallë .......... km2 ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
6 Kanale gjeologjike m3 ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
8 Punime shpimi ml ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

9 Puse, pusëza ml ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, etj ml ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

11 Analiza kimike copë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

12 Testime teknologjike copë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

n 
Totali i investimeve për punime 
gjeologjike 

lekë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... 
Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj) 

lekë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
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3-Të dhëna për fuqinë punëtore. 

4- Personeli administrues dhe inxhiniero-teknik për veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit. 

Nr 
Emërtimi i funksionit për veprimtarinë 
minerare të kërkim-zbulimit 

Specialiteti Numri 
Angazhimi 

Plotë Pjesor 
1 Administrator .................. ....... ....... ....... 
2 Drejtues teknik Ing/Gjeolog ....... ....... ....... 
4 Inxhinier Topograf Ing/Topograf ....... ....... ....... 
5 Inxhinier Shpimi Ing/Shpimi ....... ....... ....... 
6 Ekonomist Ekonomist ....... ....... ....... 
7 Punëtor për punime sipërfaqësore Punëtor ....... ....... ....... 
8 Punëtor për punime nëntokësore Minator ....... ....... ....... 
9 ................................................ .................. ....... ....... ....... 

c. Pjesa Grafike. 

Materiali grafik, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, 
datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika C, sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse 1:25000 

2 
Harta topografike me zonën e kërkuar me infrastrukturën që do të ngrihet për 
realizimin e projektit 

1:5000 - 1:10000 

4 Harta gjeologjike e zonës 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara (me kanale, puse, galeri, shpime, etj) 1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve  1:1000 - 1:5000 

7 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
pritshëm 

1:1000 - 1:2000 

... ................................................ .................. 

 

 

 

 

... Ngritje kantieri lekë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Makineri, pajisje lekë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

lekë ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ...... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Totali i investimeve.  ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

Nr Investime 
Tremujori i 

I-rë 
Tremujori i 

II-të 
Tremujori i 

III-të 
Tremujori i 

IV-të 
Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 

1 Numri i personelit inxhiniero-teknik ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
2 Numri total i punonjësve ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
3 Pagesa e punonjësve (paga) ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
4 Pagesa për sigurimet shoqërore ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
5 Pagesa për sigurimin e jetës ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
6 Totali i pagesave ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
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1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 

I ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE TË KËRKIM - ZBULIMIT 

PËR MINERALIN / MINERALET ....................., ZONA MINERARE NR. ........, 

OBJEKTI.................., BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E PROJEKTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi)     ....................................... 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji ......., Viti....... . 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i projektit të kërkim-zbulimit.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për marrje leje minerare. Faqe ... 

4.2 Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. Faqe ... 

5 Baza ligjore mbi të cilën është hartuar projekti. Faqe ... 

6 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe 
topografike e objektit. 

Faqe ... 

7 Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së kërkuar dhe 
objekteve e vendburimeve të njohura. 

Faqe ... 

8 Mënyra e propozuar e kërkim-zbulimit të mineralit / mineraleve të zonës. Faqe ... 

9 Përshkrimi i kërkim-zbulimit të propozuar. Faqe ... 

10 Programi i minimal i punës i propozuar për kërkim-zbulim. Faqe ... 

11 Përshkrimi i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e projektit të zhvillimit 
të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit. 

Faqe ... 

12 Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. Faqe ... 

13 Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve 
minerare. 

Faqe ... 

14 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI IV 
MODELI I PROJEKTIT TË ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE  
TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE NDËRTIMORË 

(SHTYRJE AFATI) 

Projekt i zhvillimit të veprimtarisë minerare për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes së kërkim-zbulimit 
është një plan i hollësishëm me afate për zhvillimin e veprimtarisë minerare, në bazë të kërkesave të 
legjislacionit minerar në fuqi dhe të praktikave më të mira ndërkombëtare. Ky plan përfshin tërësinë 
e dokumentacionit teknik, ekonomik, financiar, social, mjedisor, si dhe vlerën e garancisë financiare 
për rehabilitimin e mjedisit, duke garantuar financimin për realizimin e tij. 

Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes së kërkim-zbulimit për 
grupin e mineraleve ndërtimorë që paraqitet për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh nga subjekti / 
shoqëria ka përmbajtjen e mëposhtme: 

I- TEKSTI I PROJEKTIT TË KËRKIM-ZBULIMIT. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për shtyrje afati të lejes minerare. 

 i. Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

ii. Zona minerare Nr............ për të cilën kërkohet leja minerare e kërkim-zbulimit përfshihet 
në planin vjetor minerar të vitit :............. . 

iii. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin kërkohet leja: ............................ . 

iv. Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

v. Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

vi. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

vii. Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e kërkuar: ..................., .................... . 

viii. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

ix. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 

4.2. Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. 

 i. Kapacitetet teknike të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

 ii. Curriculum e stafit të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

iii. Përshkrimi i eksperiencës së mëparshme në fushën minerare (nëse ka). 

5. Plotësimi i kushteve ligjore për shtyrje së afatit 1-vjeçar të lejes. 

i. Niveli i parashikuar i investimit për sipërfaqen e zonës së kërkuar për shtyrje afati për 
punimet e zbulimit sipas VKM Nr. 364, datë 4.05.2011. 
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ii. Sipërfaqja e kërkuar për shtyrje afati për periudhën 1-vjeçare prej .... km2, është në zbatim të 
nenit 19, pika 4, e ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar. 

iii. Kryerja e pagesave për garancitë financiare për programin minimal të punës dhe rehabilitimit 
të mjedisit. 

6. Koordinatat e lejes minerare sipas akt-miratimit të Ministrit dhe koordinatat e sipërfaqes 
së kërkuar për shtyrje afati. 

i. Koordinatat e miratuara të lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., të projektuara në 
planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. Y X 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
5 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

ii.Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes së kërkim-zbulimit 
Nr..........., datë........., të projektuara në planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat
X Y 

1 ................ ................
2 ................ ................
3 ................ ................
4 ................ ................
n ................ ................

Sipërfaqja  .......... km2. 

7. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike 
e zonës së lejes. 

i. Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

8. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës së lejes (llojet, stratigrafia, mosha e shkëmbinjve). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Mineralet e dobishme të zonës së lejes, përshkrim i plotë për mineralin / mineralet që 
kërkohet shtyrja e afatit. 

iv. Të dhëna mbi mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave xeherorë 
brenda sipërfaqes që kërkohet shtyrja e afatit. 

9. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 1- vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim           ............. copë            
- Marshuta gjeologjike       ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.     ............. km2 
- Kanale          .............. m3 
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- Puse, pusëza       .............. ml 
- Pastrime, gërmime           .............. m3 
- Shpime         .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie      .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike       ............. copë 
- Testime teknologjike      ............. copë 
- n...................................        .................... 

10. Punimet gjeologjike të kryera për periudhën 1-vjeçare të lejes dhe analiza e tyre. 

i. Punimet gjeologjike të kryera gjatë periudhës 1-vjeçare të lejes. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
- Studim, projektim, vlerësim     .............. copë 
- Marshuta gjeologjike       ............... km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. .............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.    ............... km2 
- Kanale          ............... m3 
- Puse, pusëza       ............... ml 
- Pastrime, gërmime         ............... m3 
- Shpime        ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie                          ................ ml 
- Karriera                                                                           ................. m3 
- Analiza kimike               ............... copë 
- Testime teknologjike              ............... copë 
- ...................................              .................      

ii. Analiza e punimeve gjeologjike të kryera gjatë periudhës 1-vjeçare të lejes. 

- Rezultatet e arritura. 
- Rezervat e zbuluara gjatë aktivitetit 3-vjeçar të lejes, sasia dhe cilësia e tyre. 

11. Investimet për punimet gjeologjike dhe në total të realizuara gjatë periudhës 1-vjeçare të 
lejes. 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar 1-vjeçar të kërkim-
zbulimit të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

12. Programi i propozuar i punimeve të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së 
afatit. 

i. Punimet e projektuara për secilin shesh brenda sipërfaqes së zonës së lejes për periudhën 1-
vjeçare të shtyrjes së afatit; (Përshkrimi në mënyrë të detajuar i punimeve të projektuara, 
shoqëruar me materialin grafik në shkallën e duhur (Hata gjeologjike, planimetria e 
punimeve, projeksionet, profilet, etj.). 

ii. Investimet për punimet gjeologjike të planifikuara dhe në total për periudhën 1-vjeçare të 
shtyrjes së afatit të lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../....... . 
Vlerat e investimit për punimet gjeologjike dhe në total e planifikuar nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit, 
për sipërfaqen prej ......... km2, janë sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit 
për shtyrje afati 

(në 000/lekë) 
1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........ 
2 Kanale. m3 ........ ........ ........ 
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ 
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ 
5 Shpime. ml ........ ........ ........ 
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ 
7 Karriera. m3 ........ ........ ........ 
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........ 
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë ........ ........ ........

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 
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- Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

iii. Lloji i punimeve të projektuara për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit, vëllimi i tyre. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                            ................ ml 
 Karriera                                                                        ................ m3 
 Analiza kimike       ................ copë 
 Testime teknologjike      ................ copë 
 ...................................        .................      

iv. Argumentimi i punimeve të projektuara, rezultatet e pritshme. 

v. Përcaktimi i vlerës vjetore së garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit: 

-Përcaktohet vlera vjetore e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit (sipas Udhëzimit 
të Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011). 

vi. Koordinatat e punimeve të projektuara (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të projektuar (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

vii. Vlerësimi i rezervave të pritshme: 

- Llogaritja e rezervave të pritshme për mineralin / mineralet brenda sipërfaqes së kërkuar për 
shtyrje afati të lejes. 

- Mënyra e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

13. Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. 

i. Jepen të dhëna të plota mbi punësimin e shtetasve shqiptare që subjekti / shoqëria do të 
punësojë gjatë periudhës 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

14. Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve minerare. 

i. Dëmtimi i sipërfaqes së tokës, erozioni, etj., gjatë hapjes së punimeve; 

ii. Dëmtimi i florës, faunës dhe bimët e ujit dhe masat parandaluese e rehabilituese; 

iii. Shkarkimet e ujërave, pluhurat gjatë procesit të punës, zhurmat, emetimi i gazrave nga 
pajisjet, mjeteve motorike dhe makineritë, ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve plasëse 
dhe masat përkatëse; 

iv. Masat për rigjenerimin e peizazhit; 

v. Ndikimi në infrastrukturën e zonës dhe masat përkatëse; 
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vi. Ndikim në shëndetin e njerëzve që punojnë dhe në jetën e banorëve për rreth, qarkullimin 
transportin dhe masat përkatëse; 

vii. Plani i monitorimit të mjedisit; 

viii. Tabela e shpenzimeve për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas zërave të punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit). 

15. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

II- Pjesa Tabelore. 

1-Tabela përmbledhëse e investimeve për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

Nr Investime 
Vlera  

(në 000/lekë) 

1 Studim, Projektim, vlerësim. ......... 

2 
Punime gjeologjike sipërfaqësore (kanale, karriera, etj.) nëntokësore 
(galeri, etj), shpime, etj. 

......... 

3 Testime kimike, teknologjike. ......... 

4 .......................... ......... 

5 Totali i investimeve për punime gjeologjike ......... 

6 Investime për punime ndihmëse (hapje rrugësh dhe sheshesh). ......... 

7 Ngritje kantieri. ......... 

8 Makineri, pajisje.  

9 Investime për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve ......... 

10 Totali i investimeve ......... 

2- Tabela e detajuar për zërat e investimeve për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit 
           (në 000/lekë). 

Nr Investimet 

Tremujori i 

I-rë 

Tremujori i 

II-të 

Tremujori i 

III-të 

Tremujori i 

IV-të 

Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 
1 Studim, projektim, vlerësim ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
2 Marshuta shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
3 Rilevim topografik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
6 Kanale gjeologjike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
7 Pastrime, gërmime, karriera ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
8 Punime shpimi ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
9 Puse, pusëza ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

10 Galeri, ringritje galerie, oxhaqe, 
etj 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

11 Analiza kimike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

12 Testime teknologjike ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

n Totali i investimeve për punime 
gjeologjike 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 
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3-Të dhëna për fuqinë punëtore. 

 
4- Personeli administrues dhe inxhiniero-teknik për veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit. 

Nr 
Emërtimi i funksionit për veprimtarinë 
minerare të kërkim-zbulimit 

Specialiteti Numri 
Angazhimi 

Plotë Pjesor 
1 Administrator .................. ....... ....... ....... 
2 Drejtues teknik Ing/Gjeolog ....... ....... ....... 
4 Inxhinier Topograf Ing/Topograf ....... ....... ....... 
5 Inxhinier Shpimi Ing/Shpimi ....... ....... ....... 
6 Ekonomist Ekonomist ....... ....... ....... 
7 Punëtor për punime sipërfaqësore Punëtor ....... ....... ....... 
8 Punëtor për punime nëntokësore Minator ....... ....... ....... 
9 ................................................ .................. ....... ....... ....... 

III- Pjesa Grafike. 

Materiali grafik, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, 
datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika C, sipas tabelës së mëposhtme: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse 1:25000 

2 
Harta topografike me zonën e kërkuar me infrastrukturën që do të ngrihet për 
realizimin e projektit 

1:5000 - 1:10000 

4 Harta gjeologjike e zonës 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara (me kanale, puse, galeri, shpime, etj) 1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve  1:1000 - 1:5000 

7 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
pritshëm 

1:1000 - 1:2000 

... ................................................ .................. 

 

 

... Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj) 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Ngritje kantieri ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Makineri, pajisje ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... .......................... ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

... Totali i investimeve. ....... ......... ....... ......... ....... ......... ....... ......... 

Nr Investime 
Tremujori i 

I-rë 
Tremujori i 

II-të 
Tremujori i 

III-të 
Tremujori i 

IV-të 
Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë Sasi Lekë 

1 Numri i personelit inxhiniero-teknik ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
2 Numri total i punonjësve ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
3 Pagesa e punonjësve (paga) ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
4 Pagesa për sigurimet shoqërore ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
5 Pagesa për sigurimin e jetës ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
6 Totali i pagesave ...... ......... ...... ......... ...... ......... ...... ......... 
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1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 

I ZHVILLIMIT TË VEPRIMTARISË MINERARE TË ZBULIMIT PËR 

SHTYRJE AFATI, PERIUDHA ...../....../....... -  ...../....../......., LEJA MINERARE 

NR. ........, DATË ...... ...../....../......., MINERALI ............., OBJEKTI.................., 

BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E PROJEKTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi)     ....................................... 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji ......., Viti....... . 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i projektit të kërkim-zbulimit.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë që ka aplikuar për shtyrje afati të lejes 
minerare. 

Faqe ... 

4.2 Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të kërkuesit të lejes minerare. Faqe ... 

5 Plotësimi i kushteve ligjore për shtyrje së afatit 1-vjeçar të lejes. Faqe ... 

6 Koordinatat e lejes minerare sipas akt-miratimit të Ministrit dhe koordinatat e 
sipërfaqes së kërkuar për shtyrje afati. 

Faqe ... 

7 Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 1- vjeçare të lejes. Faqe ... 

8 Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. Faqe ... 

9 Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 1- vjeçare të lejes. Faqe ... 

10 Punimet gjeologjike të kryera për periudhën 1-vjeçare të lejes dhe analiza e tyre. Faqe ... 

11 Investimet për punimet gjeologjike dhe në total të realizuara gjatë periudhës 1-
vjeçare të lejes. 

Faqe ... 

12 Programi i propozuar i punimeve të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes 
së afatit. 

Faqe ... 

13 Të dhëna lidhur me punësimin dhe specializimin e shtetasve shqiptarë. Faqe ... 

14 Të dhëna mbi identifikimin e ndikimeve në mjedis gjatë hapjes së punimeve 
minerare 

Faqe ... 

15 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI V 

MODELI I RAPORTIT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR / PJESOR MBI 
VEPRIMTARINË MINERARE TË KËRKIM - ZBULIMIT TË KRYER NGA ZOTËRUESI I 

LEJES QË DORËZOHET NË SHËRBIMIN GJEOLOGJIK SHQIPTAR 

(GRUPI I MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E BITUMET / GRUPI 
I MINERALEVE RADIOAKTIVË) 

Raporti gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit përfshin tërësinë e 
dokumentacionit teknik, ekonomik e financiar që dorëzohet nga zotëruesi i lejes minerare për 
shqyrtim e miratim në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar në përfundim të afatit të vlefshmërisë së lejes. 
Raporti gjeologjik përfundimtar është një informacion i detajuar mbi investimet e realizuara për 
programin minimal të punës totalit të investimit, punimeve gjeologjike të kryera në zonën e tij të 
lejuar, rezultateve të provave të marra, të dhënave për sasinë dhe cilësinë e mineralit të zbuluar, gjatë 
veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit, operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe 
menaxhimin e mbetjeve minerare, në përputhje me projektin e miratuar, shoqëruar me vizatimet 
inxhinierike. 

Raporti gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit që dorëzohet në 
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar për shqyrtim e miratim ka përmbajtjen e mëposhtme: 

I- TEKSTI I RAPORTIT. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 

b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 

c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 

d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 

e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 

f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

4.2. Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë.......... . 

-Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., sipas Akt-Miratimit të Ministrit, të 
projektuara në planin horizontal janë: 
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NR. X Y 
1 .................... .................... 
2 .................... .................... 
3 .................... .................... 
4 .................... .................... 
n .................... .................... 

Sipërfaqja  .......... km2. 

5. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative e zonës së lejes. 

i.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

6. Ndërtimi gjeologjik tektonika, mineralet e dobishme brenda zonës së lejes, objektet e 
vendburimet e njohura. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës së lejes (stratigrafia, litologjia, magmatizmi, etj.). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Të dhëna të shkurtra mbi mineralet e dobishme të rajonit, historiku i studimeve dhe punimet e 
kryera, rezultatet e tyre. 

iv. Mineralet e dobishme të zonës nga të dhënat arkivore, përshkrim i plotë për mineralin / 
mineralet që është dhënë leja. 

v. Vendburimet dhe objektet e njohura më parë (nëse ka). 

vi. Vendburimet e shfrytëzuara apo në shfrytëzim (nëse ka). 

7. Ndërtimi gjeologjik i vendburimit / objektit, mineralet e dobishme të zbuluara brenda zonës 
së lejes. 

i. Ndërtimi gjeologjik i vendburimit / objektit. 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Mineralizimi, morfologjia, tekstura, struktura e trupit / trupave xeherorë të zbuluar. 

iv. Rezervat e njohura më parë për vendburimet, objektet, sasia dhe cilësia e tyre brenda zonës së 
lejes (nëse ka). 

8. Punimet gjeologo - zbuluese të planifikuara dhe të kryera për kërkim - zbulimin e mineralit 
/ mineraleve në zonën e lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../........ 

i. Punimet gjeologjike të kryera më parë dhe volumet e tyre (nëse ka). 

ii. Lloji  dhe vëllimi i punimeve gjeologjike të planifikuara sipas projektit të miratuar të lejes. 

a) Marshuta rikonjicioni (në km); 

b) Rilevim topografik (në km2); 

c) Rilevim gjeologjik (në km2); 

d) Punime gjeofizike; 

e) Punime sipërfaqësore si: pastrime, kanale, gërmime, karriera (në m3); 

f) Punime minerare nëntokësore si: galeri, ringritje galerie, puse, pusëza (në ml); 

g) Punime shpimi (në ml). 

h) Etj.............................. (në .....). 

iii. Lloji  dhe vëllimi i punimeve gjeologjike të kryera gjatë kohës efektive të lejes. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 

 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
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 Marshuta gjeologjike         ............... km 
 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                             ................ ml 
 Karriera                                                                           ................ m3 
 Analiza kimike       ................ copë 
 Testime teknologjike      ................ copë 
 ...................................        .................    

iv.Koordinatat e punimeve të kryera (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të kryera (për çdo shesh) në zonën e lejes minerare Nr..........., datë.......... 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

v.Sasia e provave të marra brenda zonës së lejes dhe rezultatet e tyre. 

9. Programi i minimal i punës së kërkim - zbulimit i planifikuar dhe realizuar për kohën 
efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

i. Vlera minimale të investimit për punimet gjeologjike dhe në total të miratuara në Akt-
Miratimin e Ministrit, leja Nr..........., datë......... . 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë  

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim  ................ lekë  ................ lekë  

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

ii. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total për kohën efektive të lejes, 
periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit, 
për periudhën...../...../...... - ...../...../...... ka realizuar këto investime: 
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Nr Emërtimi Njësia 
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10. Plotësimi i detyrimeve ligjore nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të lejes. 

i. Realizimi i programit minimal të punës dhe totalit të investime në vlerë dhe përqindje. 

-Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 

-Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike (programi minimal)    ........ %. 
-Vlera totale e investimit të planifikuar      ................. Lekë. 
-Vlera totale e investimit të realizuar      ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të totalit të investimit                  ........ %. 

ii. Kryerja e pagesave për garancitë financiare për programin minimal të punës dhe rehabilitimit 
të mjedisit. 

iii. Kryerja e pagesës së sipërfaqes për vitin e tretë / dhe shtyrjen e afatit sipas ligjit minerar. 

11. Të dhëna të plota mbi sasinë dhe cilësinë e rezervave të zbuluara gjatë aktivitetit minerar 
të kërkim - zbulimit brenda zonës së lejes. 

-Të dhëna për sasinë dhe cilësinë e rezervave ekzistuese (nëse ka). 
- Llogaritja e rezervave të zbuluara për mineralin / mineralet brenda zonës së lejes. 
- Mënyra e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes. 
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12. Sipërfaqja me koordinatat e kërkuara nga subjekti / shoqëria për shndërrim të lejes së 
kërkim - zbulimit, në leje minerare shfrytëzimi (nëse ka kërkesë). 

i. Subjekti / shoqëria në kuadër të lejes Nr..........., datë........., ka kërkuar shndërrimin e 
sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje shfrytëzimi, nga sipërfaqja e 
përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

ii. Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi të 
projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese, jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y 
1 .................... .................... 
2 .................... .................... 
3 .................... .................... 
4 .................... .................... 
n .................... .................... 

13. Informacion i plotë mbi punimet e kryera për rehabilitimin mjedisit (mbyllja e punimeve, 
menaxhimi i mbetjeve, rigjenerim mjedisi). 

i. Jepen të dhëna të plota mbi punimet e kryera nga subjekti / shoqëria për mbylljen e 
punimeve, menaxhimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit gjatë dhe në refundim të 
aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

14. Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit të 
punonjësve. 

i. Jepen të dhëna për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit të 
punonjësve nga subjekti / shoqëria gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

15. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

II- PJESA TABELORE. 

1.  Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare. 
a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Identifikimi i lejes minerare: Leje Minerare Kërkim - Zbulimi për grupin e mineraleve 

metalore, jometalorë, qymyret dhe bitumet / mineralet radioaktive Nr......, Datë ...../...../..... . 
c. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
d. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
e. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
f. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... . 
g. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

 



50 

2- Tabela përmbledhëse e investimeve për raportin përfundimtar të Lejes Minerare të Kërkim - Zbulimit. 

Nr.  Emërtimi Njësia Parashikimi Realizimi % 

1  Realizimi i investimeve për programin minimal të punës të 
veprimtarisë së kërkim-zbulimit 

 Viti 
I 

Viti 
II 

Viti 
III 

Shtyrje

Af ti

Totali Viti 
I 

Viti 
II 

Viti 
III 

Shtyrje

Af ti

Totali  

 

a Vlera totale e programit minimal të punës Lekë   
b Operacionet që përfshihen ne programin minimal te punës dhe 

realizimi i tyre 
            

b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik             
b2 Marshuta gjeologjike km            
b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. km2            
b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. km2            
b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. km2            
b6 Kanale. m3            
b7 Puse, pusëza. ml            
b8 Pastrime, gërmime. m3            

b9 Shpime. ml            

b10 Galeri, Ringritje galerie. ml            

b11 Karriera. m3            

b12 Analiza kimike. copë             

b13 Testime teknologjike. copë            

..... etj...................................... ..........            

2  Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare             

 a Vlera totale e investimeve (b+c+d) Lekë             
 b Investimet për punime gjeologjike Lekë            
 b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik Lekë            
 b2 Marshuta gjeologjike Lekë            
 b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. Lekë            
 b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. Lekë            
 b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. Lekë            
 b6 Kanale. Lekë            
 b7 Puse, pusëza. Lekë            
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 b8 Pastrime, gërmime. Lekë            
 b9 Shpime. Lekë            
 b10 Galeri, Ringritje galerie. Lekë            
 b11 Karriera. Lekë            
 b12 Analiza kimike. Lekë            
 b13 Testime teknologjike. Lekë            
 ..... etj...................................... Lekë            
 c Investime për punime ndihmëse. Lekë            
 c1 Hapje rrugësh. ml            
 c2 Hapje sheshesh, etj. m3            
 ..... etj...................................... .....            
 d Makineri, pajisje, ndërtim-montime. Lekë            
 ..... etj...................................... .....            
3  Rehabilitim mjedisi.             

 

a Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit lekë            
b Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor             
b1 Riparim sipërfaqe m1            
b2 Mbushje dheu m3            
b3 etj......................................              

4  Menaxhim i mbetjeve             
 a Vlera ne lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve lekë            
 b Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve             
 bl Riparim sipërfaqe depozitim mbetjesh m3            
 b2 etj......................................              
5  Numri i fuqisë punëtore nr            
6  Pagesat e taksave lokale Lekë            
7  Pagesa e taksave qendrore Lekë            
8  Pagesa për sipërfaqen  e zonës se lejuar minerare Lekë            
9  Pagesat e sigurimeve shoqërore Lekë            
10  Pagesa e garancisë se programit minimal te punës Lekë            
11  Pagesa e garancisë se planit te rehabilitimit te mjedisit Lekë            

Shënim: Blerjet e pajisjeve apo shpenzimet për punimet gjeologjike të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse. 
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3- Tabela e rezervave të zbuluara gjatë veprimtarisë së kërkim - zbulimit. 

Nr 
Lloji dhe kategoria e 
Rezervave për mineralin e 
........................... 

Gjendja e rezervave në 
fillim të lejes  

Rezerva të reja të zbuluara gjatë kohëzgjatjes së lejes  

/ / - / /

Gjendja e rezervave në fund të 
lejes 

Planifikuar Realizuar 

Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) 

1 A (ton)  
2 B (ton)         
3 C1 (ton)         
4 C2 (ton)  
5 Totali         
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III- PJESA GRAFIKE. 

Materiali grafik, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë e kërkim-zbulimit: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me koordinatat e lejes së miratuar 1:25000 

2 
Harta topografike lejes së miratuar së kërkim-zbulimit dhe koordinatat e 
sipërfaqen së kërkuar për shndërrim në shfrytëzim 

1:25000 

4 Harta gjeologjike e zonës së lejes 1:1000 - 1:10000 

5 Harta gjeologjike e vendburimit / objektit 1:1000 - 1:2000 

6 
Planimetria e punimeve të kryera (me punimet e kryera në çdo shesh si: 
kanale, puse, galeri, shpime, etj) 

1:500 - 1:5000 

7 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve të kryera 1:500  - 1:1000 

8 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
zbuluar në zonën e lejes 

1:500  - 1:1000 

... ................................................ .................. 
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1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

RAPORT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR TEKNIKO FINANCIAR 

MBI PUNIMET E KËRKIM - ZBULIMIT TË KRYERA NË LEJEN 

MINERARE NR. ........, DATË ....../......../........., MINERALIN / MINERALET 

....................., OBJEKTI.................., BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E RAPORTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji, Viti. 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i raportit.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna për lejen minerare. Faqe ... 

4.2 Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........... Faqe ... 

5 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative e zonës 
së lejes. 

Faqe ... 

6 Ndërtimi gjeologjik tektonika, mineralet e dobishme brenda zonës së lejes, 
objektet e vendburimet e njohura. 

Faqe ... 

7 Ndërtimi gjeologjik i vendburimit / objektit, mineralet e dobishme të zbuluara 
brenda zonës së lejes. 

Faqe ... 

8 Punimet gjeologo - zbuluese të planifikuara dhe të kryera për kërkim - zbulimin e 
mineralit / mineraleve në zonën e lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

Faqe ... 

9 Programi i minimal i punës së kërkim - zbulimit i planifikuar dhe realizuar për 
kohën efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

Faqe ... 

10 Plotësimi i detyrimeve ligjore nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të 
lejes. 

Faqe ... 

11 Të dhëna të plota mbi sasinë dhe cilësinë e rezervave të zbuluara gjatë aktivitetit 
minerar të kërkim - zbulimit brenda zonës së lejes. 

Faqe ... 

12 Sipërfaqja me koordinatat e kërkuara nga subjekti / shoqëria për shndërrim të 
lejes së kërkim - zbulimit, në leje minerare shfrytëzimi. 

Faqe ... 

13 Informacion i plotë mbi punimet e kryera për rehabilitimin mjedisit (mbyllja e 
punimeve, menaxhimi i mbetjeve, rigjenerim mjedisi). 

Faqe ... 

14 Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së 
shëndetit të punonjësve 

Faqe ... 

15 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI VI 

MODELI I RAPORTIT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR MBI VEPRIMTARINË 
MINERARE TË KËRKIM - ZBULIMIT TË KRYER NGA ZOTËRUESI I LEJES QË 

DORËZOHET NË SHËRBIMIN GJEOLOGJIK SHQIPTAR 

(GRUPI I MINERALEVE NDËRTIMORË) 

Raporti gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit përfshin tërësinë e 
dokumentacionit teknik, ekonomik e financiar që dorëzohet nga zotëruesi i lejes minerare për 
shqyrtim e miratim në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar në përfundim të afatit të vlefshmërisë së lejes. 
Raporti gjeologjik përfundimtar është një informacion i detajuar mbi investimet e realizuara për 
programin minimal të punës totalit të investimit, punimeve gjeologjike të kryera në zonën e tij të 
lejuar, rezultateve të provave të marra, të dhënave për sasinë dhe cilësinë e mineralit të zbuluar, gjatë 
veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit, operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe 
menaxhimin e mbetjeve minerare, në përputhje me projektin e miratuar, shoqëruar me vizatimet 
inxhinierike. 

Raporti gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit për grupin e 
mineraleve ndërtimorë që dorëzohet në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar për shqyrtim e miratim, ka 
përmbajtjen e mëposhtme: 

I- TEKSTI I RAPORTIT. 

1.  Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 

b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 

c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 

d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 

e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 

f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

4.2. Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë.......... . 

-Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., sipas Akt-Miratimit të Ministrit, të 
projektuara në planin horizontal janë: 
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NR X Y
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

5. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative e zonës së lejes. 

i.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

6. Ndërtimi gjeologjik tektonika, mineralet e dobishme brenda zonës së lejes, objektet e 
vendburimet e njohura. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës së lejes (stratigrafia, litologjia, magmatizmi, etj.). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Të dhëna të shkurtra mbi mineralet e dobishme të rajonit, historiku i studimeve dhe punimet e 
kryera, rezultatet e tyre. 

iv. Mineralet e dobishme të zonës nga të dhënat arkivore, përshkrim i plotë për mineralin / 
mineralet që kërkohet leja. 

v. Vendburimet dhe objektet e njohura më parë (nëse ka). 

vi. Vendburimet e shfrytëzuara apo në shfrytëzim (nëse ka). 

7. Ndërtimi gjeologjik i vendburimit / objektit, mineralet e dobishme të zbuluara brenda 
zonës së lejes. 

i. Ndërtimi gjeologjik i vendburimit / objektit. 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Mineralizimi, morfologjia, tekstura, struktura e trupit / trupave xeherorë të zbuluar. 

iv. Rezervat e njohura më parë për vendburimet, objektet, sasia dhe cilësia e tyre brenda zonës së 
lejes (nëse ka). 

8. Punimet gjeologo - zbuluese të planifikuara dhe të kryera për kërkim - zbulimin e 
mineralit / mineraleve në zonën e lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../........ 

i. Punimet gjeologjike të kryera më parë dhe volumet e tyre (nëse ka). 

ii. Lloji  dhe vëllimi i punimeve gjeologjike të planifikuara sipas projektit të miratuar të lejes. 

- Marshuta rikonjicioni (në km); 

- Rilevim topografik (në km2); 

- Rilevim gjeologjik (në km2); 

- Punime gjeofizike; 

- Punime sipërfaqësore si: pastrime, kanale, gërmime, karriera (në m3); 

- Punime minerare nëntokësore si: galeri, ringritje galerie, puse, pusëza (në ml); 

- Punime shpimi (në ml). 

- Etj.............................. (në .....). 

iii. Lloji  dhe vëllimi i punimeve gjeologjike të kryera gjatë kohës efektive të lejes. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
 Marshuta gjeologjike         ............... km 
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 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                             ................ ml 
 Karriera                                                                           ................ m3 
 Analiza kimike        ................ copë 
 Testime teknologjike       ................ copë 
 ...................................        .................    

iv.Koordinatat e punimeve të kryera (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të kryera (për çdo shesh) në zonën e lejes minerare Nr..........., datë.......... 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

v.Sasia e provave të marra brenda zonës së lejes dhe rezultatet e tyre. 

9. Programi i minimal i punës së kërkim - zbulimit i planifikuar dhe realizuar për kohën 
efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

i. Vlera minimale të investimit për punimet gjeologjike dhe në total të miratuara në Akt-
Miratimin e Ministrit, leja Nr..........., datë......... . 

ii. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total për kohën efektive të lejes, 
periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit, 
për periudhën...../...../...... - ...../...../...... ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia 
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 Rilevim topografik në shkallë km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

Periudha e punës  Lloji i aktivitetit 
Shpenzimet për 

programin minimal të 
punës (në 000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit  
(në 000/lekë) 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim - Zbulim ................ lekë  ................ lekë  
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1:2000, etj. 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10. Plotësimi i detyrimeve ligjore nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të lejes. 

i. Realizimi i programit minimal të punës dhe totalit të investime në vlerë dhe përqindje. 

-Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 

-Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike (programi minimal)    ........ %. 
-Vlera totale e investimit të planifikuar      ................. Lekë. 
-Vlera totale e investimit të realizuar      ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të totalit të investimit                  ........ %. 

ii. Kryerja e pagesave për garancitë financiare për programin minimal të punës dhe rehabilitimit 
të mjedisit. 

iii. Kryerja e pagesës së sipërfaqes sipas ligjit minerar (nëse ka shtyrje afati). 

11. Të dhëna të plota mbi sasinë dhe cilësinë e rezervave të zbuluara gjatë aktivitetit 
minerar të kërkim - zbulimit brenda zonës së lejes. 

-Të dhëna për sasinë dhe cilësinë e rezervave ekzistuese (nëse ka). 

- Llogaritja e rezervave të zbuluara për mineralin / mineralet brenda zonës së lejes. 

- Mënyra e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes. 

12. Sipërfaqja me koordinatat e kërkuara nga subjekti / shoqëria për shndërrim të lejes së 
kërkim - zbulimit, në leje minerare shfrytëzimi (nëse ka kërkesë). 

i. Subjekti / shoqëria në kuadër të lejes Nr..........., datë........., ka kërkuar shndërrimin e 
sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje shfrytëzimi, nga sipërfaqja e 
përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

ii. Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi të 
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projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese, jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

13. Informacion i plotë mbi punimet e kryera për rehabilitimin mjedisit (mbyllja e 
punimeve, menaxhimi i mbetjeve, rigjenerim mjedisi). 

i. Jepen të dhëna të plota mbi punimet e kryera nga subjekti / shoqëria për mbylljen e 
punimeve, menaxhimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit gjatë dhe në refundim të 
aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

14. Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit 
të punonjësve. 

i. Jepen të dhëna për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit të 
punonjësve nga subjekti / shoqëria gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

15. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

II- PJESA TABELORE. 

1.  Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare. 

h. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
i. Identifikimi i lejes minerare: Leje Minerare Kërkim - Zbulimi për grupin e mineraleve 

metalore, jometalorë, qymyret dhe bitumet / mineralet radioaktive Nr......, Datë ...../...../..... . 
j. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
k. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
l. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
m. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... . 
n. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 
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2- Tabela përmbledhëse e investimeve për raportin përfundimtar të Lejes Minerare të Kërkim - Zbulimit. 

Nr.  Emërtimi Njësia Parashikimi Realizimi % 

1  Realizimi i investimeve për programin minimal të punës të 
veprimtarisë së kërkim-zbulimit 

 Viti I Shtyrje 
Afati 

Totali Viti I Shtyrje

Af ti

Totali  

 

a Vlera totale e programit minimal të punës Lekë  
b Operacionet që përfshihen ne programin minimal te punës dhe 

realizimi i tyre 
        

b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik         
b2 Marshuta gjeologjike km        
b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. km2        
b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. km2        
b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. km2        
b6 Kanale. m3        
b7 Puse, pusëza. ml        
b8 Pastrime, gërmime. m3        

b9 Shpime. ml        

b10 Galeri, Ringritje galerie. ml        

b11 Karriera. m3        

b12 Analiza kimike. copë         

b13 Testime teknologjike. copë        

..... etj...................................... ..........        

2  Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare         

 a Vlera totale e investimeve (b+c+d) Lekë         
 b Investimet për punime gjeologjike Lekë        
 b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik Lekë        
 b2 Marshuta gjeologjike Lekë        
 b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. Lekë        
 b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. Lekë        
 b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. Lekë        
 b6 Kanale. Lekë        
 b7 Puse, pusëza. Lekë        
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 b8 Pastrime, gërmime. Lekë        
 b9 Shpime. Lekë        
 b10 Galeri, Ringritje galerie. Lekë        
 b11 Karriera. Lekë        
 b12 Analiza kimike. Lekë        
 b13 Testime teknologjike. Lekë        
 ..... etj...................................... Lekë        
 c Investime për punime ndihmëse. Lekë        
 c1 Hapje rrugësh. ml        
 c2 Hapje sheshesh, etj. m3        
 ..... etj...................................... .....        
 d Makineri, pajisje, ndërtim-montime. Lekë        
 ..... etj...................................... .....        
3  Rehabilitim mjedisi.         

 

a Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit lekë        
b Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor         
b1 Riparim sipërfaqe m1        
b2 Mbushje dheu m3        
b3 etj......................................          

4  Menaxhim i mbetjeve         
 a Vlera ne lekë e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve lekë        
 b Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve         
 bl Riparim sipërfaqe depozitim mbetjesh m3        
 b2 etj......................................          
5  Numri i fuqisë punëtore nr        
6  Pagesat e taksave lokale Lekë        
7  Pagesa e taksave qendrore Lekë        
8  Pagesa për sipërfaqen  e zonës se lejuar minerare Lekë        
9  Pagesat e sigurimeve shoqërore Lekë        
10  Pagesa e garancisë se programit minimal te punës Lekë        
11  Pagesa e garancisë se planit te rehabilitimit te mjedisit Lekë        

Shënim: Blerjet e pajisjeve apo shpenzimet për punimet gjeologjike të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse. 
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3- Tabela e rezervave të zbuluara gjatë veprimtarisë së kërkim - zbulimit. 

Nr 
Lloji dhe kategoria e 
Rezervave për mineralin e 
........................... 

Gjendja e rezervave në 
fillim të lejes  

Rezerva të reja të zbuluara gjatë kohëzgjatjes së lejes  

/ / - / /

Gjendja e rezervave në fund të 
lejes 

Planifikuar Realizuar 

Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) 

1 A (ton)  
2 B (ton)         
3 C1 (ton)         
4 C2 (ton)  
5 Totali         
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III- PJESA GRAFIKE. 

Materiali grafik, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë e kërkim-zbulimit: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me koordinatat e lejes së miratuar 1:25000 

2 
Harta topografike lejes së miratuar së kërkim-zbulimit dhe koordinatat e 
sipërfaqen së kërkuar për shndërrim në shfrytëzim 

1:25000 

4 Harta gjeologjike e zonës së lejes 1:1000 - 1:10000 

5 Harta gjeologjike e vendburimit / objektit 1:1000 - 1:2000 

6 
Planimetria e punimeve të kryera (me punimet e kryera në çdo shesh si: 
kanale, puse, galeri, shpime, etj) 

1:500 - 1:5000 

7 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve të kryera 1:500  - 1:1000 

8 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
zbuluar në zonën e lejes 

1:500  - 1:1000 

... ................................................ .................. 
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1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

 

RAPORT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR TEKNIKO FINANCIAR 

MBI PUNIMET E KËRKIM - ZBULIMIT TË KRYERA NË LEJEN 

MINERARE NR. ........, DATË ....../......../........., MINERALIN / MINERALET 

....................., OBJEKTI.................., BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E RAPORTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji, Viti. 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i raportit.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna për lejen minerare. Faqe ... 

4.2 Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........... Faqe ... 

5 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative e zonës 
së lejes. 

Faqe ... 

6 Ndërtimi gjeologjik tektonika, mineralet e dobishme brenda zonës së lejes, 
objektet e vendburimet e njohura. 

Faqe ... 

7 Ndërtimi gjeologjik i vendburimit / objektit, mineralet e dobishme të zbuluara 
brenda zonës së lejes. 

Faqe ... 

8 Punimet gjeologo - zbuluese të planifikuara dhe të kryera për kërkim - zbulimin e 
mineralit / mineraleve në zonën e lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

Faqe ... 

9 Programi i minimal i punës së kërkim - zbulimit i planifikuar dhe realizuar për 
kohën efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... 

Faqe ... 

10 Plotësimi i detyrimeve ligjore nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të 
lejes. 

Faqe ... 

11 Të dhëna të plota mbi sasinë dhe cilësinë e rezervave të zbuluara gjatë aktivitetit 
minerar të kërkim - zbulimit brenda zonës së lejes. 

Faqe ... 

12 Sipërfaqja me koordinatat e kërkuara nga subjekti / shoqëria për shndërrim të 
lejes së kërkim - zbulimit, në leje minerare shfrytëzimi. 

Faqe ... 

13 Informacion i plotë mbi punimet e kryera për rehabilitimin mjedisit (mbyllja e 
punimeve, menaxhimi i mbetjeve, rigjenerim mjedisi). 

Faqe ... 

14 Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së 
shëndetit të punonjësve 

Faqe ... 

15 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI VII 
MODELI I OPONENCËS SË PROJEKTIT TË KËRKIM - ZBULIMIT 

PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E BITUMET / 
GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 

(PËR LEJE TË RE MINERARE) 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit për mineralin / mineralet 
....................., zona minerare e hapur / konkurruese Nr. ............., objekti.............., Bashkia ............., 
Qarku .............., miratuar në planin vjetor minerar të vitit................ . 

Në zbatim të nenit 5, pika 3; nenit 11, pika 2; nenit 29, pika 1; nenit 43, pika 2, germa "e" të ligjit Nr. 
10304, datë 15.07.2010  "Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, VKM nr. 
942, datë 17.11.2010 "Për miratimin e procedurave dhe dokumentacionit për marrjen e lejeve 
minerare në zonat e hapura", ose VKM nr. 320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave të 
konkurrimit dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat 
konkurruese”, si dhe akteve të tjera nënligjore të miratuara, pas aplikimit të kryer në Q.K.B nga 
subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për pajisje me leje minerare kërkim-zbulimi, 
me numër aplikimi LC-....... -......- ......., me datë të kërkesës ......../........./........, grupi i punës i 
Drejtorisë së Burimeve Minerale i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ............... , Inxh. Gjeolog ................... 
mori në shqyrtim vlerësimin dokumentar të aplikimit. 

A-Shqyrtimi i dokumentacionit të aplikimit të kryer në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). 
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të aplikimit të kryer në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) 
rezulton se subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A është shpallur fituese e 
procedurës së konkurrimit / ka aplikuar e para për kryerjen e veprimtarisë minerare të kërkim-
zbulimit në zonën minerare Nr............., minerali / mineralet..............., objekti .............., Bashkia 
.............., Qarku ................  me këto vlera investimi: 

a. Vlera totale e investimit e miratuar për t’u investuar në objekt është ........................ lekë; 

b. Vlera e investimit për punimet gjeologjike të kërkim-zbulimit e miratuar për t’u kryer në 
objekt është ...................... lekë, ose ............ %. 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A në bazë të dokumenteve vërtetuese, plotëson 
/ nuk plotëson kushtet e lejimit sipas kërkesave të Ligjit Nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për sektorin 
minerar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, Neni 29; VKM dhe Urdhrave të Ministrit të 
miratuara në zbatim të tij, për të vijuar procedurat e pajisjes me leje minerare kërkim-zbulimi për 
mineralin / mineralet ..............., pjesë e grupit të mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret dhe 
bitumet / mineraleve radioaktivë, objekti .............., Bashkia .............., Qarku ................ sepse: 

a) Ka aplikuar / nuk ka aplikuar brenda afatit ligjor të lejuar (60 ditë pas njoftimit nga MIE 
fituese e procedurës së konkurrimit) pranë QKB për pajisje me leje kërkimi-zbulimi. 

b) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit 
për zonën minerare Nr. ..... në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për 
sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore të 
miratuara në zbatim të tij. 
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c) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e rehabilitimit të mjedisit në zbatim të legjislacionit 
minerar dhe mjedisor të miratuar. 

d) Vlera e investimit për punime gjeologjike dhe në total e planifikuar për t’u kryer, e përcaktuar 
në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare është më e madhe / e barabartë me vlerën e 
fituar në procedurën e konkurrimit publik (shkresa e MIE Nr. .........Prot, datë ..../......./.....), ose 
vlerën minimale të investimit të miratuar për zonat e hapura. 

e) Ka / nuk ka sigurinë e nevojshme financiare për ushtrimin e të drejtës së kërkuar. 

f) Ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas 
kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e 
aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

1. Vlerësimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit. 

-Nga shqyrtimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit të dorëzuar nga 
subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A rezulton se: 

1.1. Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i paraqitur, është hartuar / 
nuk është hartuar i plotë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit nr. 304, datë 13.04.2011. “Për 
miratimin e formës dhe përmbajtës së projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare”, Aneksi 
Nr. 1. 

a) Të dhënat mbi subjektin /shoqërinë janë përshkruar / nuk janë përshkruar sipas 
kërkesave të aneksit Nr. 1, pika 1, a (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix). 

b) Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

1.2. Baza ligjore mbi të cilën është hartuar projekti. 

1.2.1. Niveli i parashikuar i investimit për sipërfaqen e zonës së lejuar është përcaktuar / nuk 
është përcaktuar sipas kërkesave të legjislacionit minerar të miratuar. 

1.2.2. Programi minimal i punës i propozuar nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 
“................”SH.A, për sipërfaqen e zonës së lejuar sipas fazave të zbatimit të projektit të 
kërkim-zbulimit ka përcaktuar /nuk ka përcaktuar drejt volumet fizike të punimeve dhe 
vlerat e financimit për to, në zbatim të akteve nënligjore të miratuara: VKM Nr. 364, datë 
4.05.2011 / në zbatim të vlerave të përcaktuara në njoftimin për fitues të shpallur nga MIE, 
shkresa Nr.____Prot, datë ___/___/___. 

1.2.3. Niveli i parashikuar i investimit për programin minimal të punës dhe në total, përputhet / 
nuk përputhet me fazat e zhvillimit të programit të punës për projektin konkret: Me fazë 
kërkimi, e në vijim me fazë zbulimi / vetëm me fazë zbulimi. 

1.2.4. Formati përshkrues i zonës minerare për leje kërkim - zbulimi është bërë/ nuk është bërë 
sipas akteve nënligjore të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Zona e kërkuar për leje kërkim-zbulimi e 
azhurnuar në hartën topografike në shkallë 1: 25000 ka sipërfaqe ......... km2, me 
koordinatat e projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese sipas tabelës së 
mëposhtme: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat 

X Y
1 ................ ................
2 ................ ................ 

3 ................ ................ 
4 ................ ................ 
. ................ ................ 
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1.2.5. Për hartimin e projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka pasqyruar / nuk ka pasqyruar burimin e 
të dhënave gjeologjike të përdorura sipas akteve nënligjore të miratuara. 

1.2.6. Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka përcaktuar / nuk ka përcaktuar 
saktë vlerën e garancisë financiare për programin minimal të punës dhe vlerën e garancisë 
financiare rehabilitimit e mjedisit sipas akteve nënligjore të miratuara. 

2. Përshkrimi gjeografik - ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike e objektit, janë 
përshkruar/ nuk janë përshkruar në tekst sipas Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, 
Aneksi 1, pika 2 (a, b, c, d). 

3. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së kërkuar dhe objekteve e 
vendburimeve të njohura janë përshkruar/ nuk janë përshkruar sipas kërkesave të sipas Urdhrit të 
Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika 3 (a, b, c, d, e, f, g, h, i). 

4. Janë pasqyruar / nuk janë pasqyruar punimet gjeologjike të kryera më parë në zonën minerare të 
kërkuar (nëse ka). 

5.  Mënyra e propozuar e kërkim-zbulimit, është zgjedhur / nuk është zgjedhur drejt dhe në përputhje 
me kërkesat e programit të punës, me fazën e kërkimit, në vijim me fazën e zbulimit / direkt me 
fazën e zbulimit. Kërkim-zbulimi për mineralin / mineralet ........... do të bëhet me punime 
gjeologjike sipërfaqësore, nëntokësore / kombinim i tyre. 

5.1. Vëllimi dhe lloji i punimeve gjeologjike të programuara për t’u kryer për kohën efektive të 
lejes në objekt, vlera e parashikuar: 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar        Vlera 
- Studim, projektim, vlerësim         .............. copë            ........ lekë 
- Marshuta gjeologjike         ............... km.            ........ lekë 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2           ........ lekë 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj .  ............... km2           ........ lekë 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2           ........ lekë 
- Kanale            ............... m3             ........ lekë 
- Puse, pusëza         ............... ml             ........ lekë 
- Pastrime, gërmime        ............... m3             ........ lekë 
- Shpime                      ............... ml              ........ lekë 
- Galeri, Ringritje galerie                               ................ ml             ........ lekë 
- Karriera                                                                          ................ m3             ........ lekë 
- Analiza kimike       ................ copë           ........ lekë 
- Testime teknologjike      ................ copë           ........ lekë 
- ...................................      .................                  ......... lekë 

6. Në përshkrimin e programit të propozuar të kërkim-zbulimit i është përgjigjur / nuk i është 
përgjigjur kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika 5 (a, b, c, d, 
e, f, g (i, ii, iii, iv, v)). 

 
 

Periudhat e punës sipas viteve  
të punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal të 

punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../...... 
Viti i parë 

Kërkim .............................. .............................. 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../...... 
Viti i dytë 

Kërkim .............................. .............................. 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../...... 
Viti i tretë 

Zbulim 

Investimet të planifikohen në zbatim të VKM-së Nr. 
364, datë 04.05.2011, “Për përcaktimin e kritereve, të 

vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar 
minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të 

prodhimit për një leje minerare”.
Totali Kërkim-Zbulim .............................. ..............................
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6.1. Punimet e projektuara janë argumentuar / nuk janë argumentuar. 
6.2. Lloji dhe vëllimi i punimeve të projektuara janë argumentuar / nuk janë argumentuar. 
6.3. Kosto e punimeve të projektuara është e argumentuar / nuk është e argumentuar. 
6.4.  Afatet e realizimit të punimeve janë programuar / nuk janë programuar saktë. 
6.5. Materiali grafik i projektit i përbërë nga harta, projeksione, profile për secilin shesh, 

vendburim, objekt dhe punim të projektuar në fazën e aplikimit për leje kërkim-zbulimi 
është / nuk është i plotë dhe është / nuk është në shkallën e duhur. 

7. Përshkrim i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e projektit të zhvillimit të veprimtarive 
minerare është bërë / nuk është bërë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 
13.04.2011, Aneksi 1, pika 6 (a, b, c). 

8. Programi i minimal i punës dhe totali i investimit i parashikuar për t‘u realizuar nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, për kohën efektive të lejes së kërkim-zbulimit, ka 
përcaktuar / nuk ka përcaktuar drejt vlerat e financimit për to, duke qenë i realizueshëm / i pa 
realizueshëm. 

Tabela e investimeve për programin minimal të punës, totalit të investimit dhe grafiku i kryerjes së 
tyre për dy vitet e para të lejes. 

Tabela e investimeve të planifikuara për punimet gjeologjike dhe në total për dy vitet e para të lejes. 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 

 (në 000/lekë) 
Totali i investimit  

(në 000/lekë) 

1 Studim, projektim, vlerësim copë ........ ........ ........ 
2 Marshuta shkallë .......... km ........ ........ ........ 

Nr 
 

Investimet 
Vlera  

(në 000/lekë) 
Viti I 

Vlera  
(në 000/lekë ) 

Viti II 

Vlera totale e 
investimeve  

(në 000/lekë)  

1 Studim, projektim, vlerësim .............. .............. .............. 
2 Marshuta shkallë .......... .............. .............. .............. 
3 Rilevim topografik shkallë .......... .............. .............. .............. 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... .............. .............. .............. 
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... .............. .............. .............. 
6 Kanale gjeologjike .............. .............. .............. 
7 Pastrime, gërmime, karriera .............. .............. .............. 
8 Punime shpimi .............. .............. .............. 

9 Puse, pusëza .............. .............. .............. 

10 Galeri, Ringritje galerie, oxhaqe, etj .............. .............. .............. 

11 Analiza kimike .............. .............. .............. 

12 Testime teknologjike .............. .............. .............. 

... .......................... .............. .............. .............. 

n 
Totali i investimeve për punime 
gjeologjike 

.............. .............. .............. 

... 
Investime për punime ndihmëse (hapje 
rrugësh, sheshesh, etj) 

.............. .............. .............. 

... Ngritje kantieri .............. .............. .............. 

... Makineri, pajisje .............. .............. .............. 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

.............. .............. .............. 

... .......................... .............. .............. .............. 

... Totali i investimeve. .............. .............. .............. 
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3 Rilevim topografik shkallë .......... km2 ........ ........ ........ 
4 Rilevim gjeologjik shkallë .......... km2 ........ ........ ........
5 Rilevim gjeofizik shkallë .......... km2 ........ ........ ........
6 Kanale gjeologjike m3 ........ ........ ........
7 Pastrime, gërmime, karriera m3 ........ ........ ........
8 Punime shpimi ml ........ ........ ........
9 Puse, pusëza ml ........ ........ ........

10 
Galeri, Ringritje galerie, 
oxhaqe, etj 

ml ........ ........ ........ 

11 Analiza kimike copë ........ ........ ........ 
12 Testime teknologjike copë ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

... 
Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

 Ngritje kantieri.  ........ ........ ........ 
... Makineri, pajisje. Lekë ........ ........ ........

... 
Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

   ........ ........ ........ 
... .......................... .......... ........ ........ ........ 
... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

c. Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
d. Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

-Për vitin e tretë të lejes, në bazë të sipërfaqes së mbajtur nga subjekti për zhvillimin e veprimtarisë 
minerare të zbulimit, vlera e investimeve për punimet gjeologjike planifikohet në zbatim të VKM-së 
Nr. 364, datë 04.05.2011, “Për përcaktimin e kritereve, të vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së 
lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të prodhimit për një leje minerare”. 

9. Në projekt janë plotësuar / nuk janë plotësuar të dhënat në lidhje me punësimin, ku punonjësit 
janë të specializuar / nuk janë të specializuar sipas profesioneve e aktiviteteve që do kryej 
subjekti / shoqëria. 

10. Në projektin e rehabilitimit të mjedisit nga subjekti / shoqëria janë plotësuar / nuk janë plotësuar 
saktë të dhënat e ndikimeve në mjedis gjatë kryerjes së veprimtarisë minerare sipas kërkesave të 
Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika 9 (a, b, c, d, e, f, g). Ndikimi në 
mjedis nga punimet e kërkim-zbulimit që do të kryhen nga ana e subjektit / shoqërisë, do të jetë 
minimal / nuk do të jetë minimal. 

11. Investimet për rehabilitimin e mjedisit nga ana e subjektit / shoqërisë janë përcaktuar / nuk janë 
përcaktuar sipas kërkesave të Udhëzimit të Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. 
Vlera e përgjithshme e punimeve për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve është 
dhe vlera e përgjithshme e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit. 

12. Në projektin e kërkim-zbulimit janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B-Pjesa Tabelore. 
Pjesa tabelore, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit, është plotësuar / nuk është plotësuar saktë 
sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika B (tab 1, 2, 3, 4). 

C- Pjesa Grafike. 
Materiali grafik, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit është i plotë / nuk është i plotë sipas 
kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika C, i përbërë nga: 
1. Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse shkalla 1:25000. 
2. Harta gjeologjike e zonës      shkalla 1:1000 - 1:10000. 
3. Planimetria e punimeve të projektuara    shkalla 1:500 - 1:5000. 
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4. Profilet gjeologjike tërthore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
5. Profilet gjeologjike gjatësore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
6. Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave të pritshme shk. 1:500 - 1:1000. 
n. ................................................................ 

Në përfundim mendojmë se: 

 Aplikimi i kryer në QKB nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, me numër 
ekstrakti  LC - .......... – ...... – ......, minerali / mineralet ....................., zona minerare e hapur / 
konkurruese Nr. ............., objekti.............., Bashkia ............., Qarku .............., miratuar në planin 
vjetor minerar të vitit................ plotëson / nuk plotëson kushtet e lejimit sipas dokumenteve 
vërtetuese në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij për të vijuar procedurat 
e pajisjes me leje minerare kërkim-zbulimi. 

 Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i paraqitur nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A është i argumentuar nga ana teknike, duke 
plotësuar kërkesat për pajisje me leje minerare kërkim-zbulimi. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

 Dokumentacioni gjeologjik i përdorur për hartimin e projektit të zhvillimit të veprimtarive 
minerare të kërkim-zbulimit nga subjekti / shoqëria është siguruar / nuk është siguruar në 
përputhje me kërkesat dhe rregullat në fuqi për marrjen e të dhënave gjeologjike. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka kryer / nuk ka kryer në Sh.Gj.Sh 
pagesat për akt-verifikimin dhe oponencën në vlerën e përcaktuar dhe rregullat e miratuara. 

 Garancia e përgjithshme financiare për rehabilitimin e mjedisit është përcaktuar / nuk është 
përcaktuar në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 Për sektorin minerar në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 31, pika 1 dhe Udhëzimin e Ministrit Nr.718, datë 03.10.2011, 
Aneksi Nr. 3. 

 Vlera e përgjithshme e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit është .............. lekë. 

 Vlera vjetore e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit është .............. lekë. 

 Garancia financiare për realizimin e programit minimal të punës është përcaktuar në zbatim të 
Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, neni 31, pika 2. 

 Vlera e garancisë financiare për realizimin e programit minimal të punës është .............. lekë. 

I rekomandojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar të miratojë / të mos miratojë kërkesën e subjektit “................”sh.p.k / shoqërisë 
“................”SH.A për pajisje me leje minerare kërkim - zbulimi, për grupin e mineraleve metalore, 
jometalorë, qymyret dhe bitumet / për grupin e mineraleve radioaktive, zona minerare Nr. ........, 
minerali / mineralet................, Bashkia ..............., Qarku .............., në zbatim të legjislacionit minerar 
në fuqi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 
 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI VIII 
MODELI I OPONENCËS SË PROJEKTIT TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E 
MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E 

MINERALEVE RADIOAKTIVË 
(SHTYRJE AFATI) 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit për shtyrje afati 1-vjeçar, leja 
minerare e kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., mineralin / mineralet ....................., objekti.............., 
Bashkia ............., Qarku ............... 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “..............”SH.A, në zbatim të ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 
"Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, neni 13, pika 4, germat “b, c”; 
nenit 14, pikat “1, 2, 3”, VKM nr. 362, datë 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të 
transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimin e lejeve minerare”, pika 10, 
ka aplikuar në QKB për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes minerare të kërkim-zbulimit Nr..........., 
datë........., minerali / mineralet ....................., me numër ekstrakti  LC - .......... – ...... , datë të kërkesës 
......../........./.......... . 

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e projektit të zbulimit për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes minerare të 
kërkim - zbulimit Nr..........., datë........., subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, nga 
Drejtoria e Burimeve Minerale është ngritur grupi i punës i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ............... , 
Inxh. Gjeolog ................... . Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i projektit të zbulimit rezulton: 

A- Shqyrtimi i dokumentacionit të aplikimit të kryer në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). 

1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

2. Koordinatat, investimet dhe punimet e planifikuara sipas akt-miratimit të lejes minerare.  

2.1. Koordinatat e miratuara të lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., të projektuara në 
planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
5 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 
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2.2. Vlerat e investimit për programin minimal të punës dhe në total të miratuara në Akt-Miratimin 
e Ministrit, leja Nr..........., datë......... jepen në tabelën e mëposhtme: 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë  
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim  ................ lekë  ................ lekë  
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

2.3. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

3. Punimet e kryera, investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria për periudhën 3-vjeçare të 
lejes. 

3.1. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria për periudhën 3- vjeçare të lejes. 
Gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes, është realizuar ky volum fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i realizuar 
- Përpilim raporti gjeologjik           ........... copë 
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

3.2. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total, për periudhën 3- vjeçare të  lejes. 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për periudhën 3- vjeçare të lejes, ka realizuar këto investime: 
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Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, bazuar në rezultatet e marra nga punimet e 
kryera gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes, në zbatim të VKM Nr. 362, datë 29.04.2011, “Për 
miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe 
shndërrimit të lejeve minerare”, pika 11, ka shndërruar / nuk ka shndërruar sipërfaqen prej .......... 
km2 në leje minerare shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes së kërkim-zbulimit prej 
.......... km2. 

4. Plotësimi i kushteve ligjore për shtyrje së afatit 1-vjeçar të lejes. 

4.1. Në bazë të dokumenteve vërtetuese paraqitur për aplikim në QKB, subjekti / “...............”sh.p.k 
/ shoqëria “...............”SH.A plotëson / nuk plotëson kushtet sipas kërkesave të Ligjit Nr. 10304, 
datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 29; VKM 
dhe Urdhrave të Ministrit të miratuara në zbatim të tij, për të vijuar procedurat për shtyrje afati 
1-vjeçar të leje minerare të kërkim-zbulimi Nr. ............, datë .............. sepse: 

a. Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 
15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 14, pika 3, 
në bazë të rezultateve të deritanishme të fituara gjatë periudhës tre vjeçare të lejes, ka 
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paraqitur të dhëna bindëse për vazhdimësinë e trupit mineral, ka plotësuar detyrimet 
financiare të parashikuar në programin minimal të punës, duke argumentuar kërkesën për 
shtyrje afati. 

b. Ka aplikuar / nuk ka aplikuar brenda afatit ligjor të lejuar, 30 ditë kalendarike para mbarimit 
të afatit të vlefshmërisë së lejes. 

c. Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit për 
sipërfaqen e mbajtur prej .... km2 për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

d. Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e rehabilitimit të mjedisit në zbatim të legjislacionit 
minerar dhe mjedisor të miratuar për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

e. Vlera e investimit për punime gjeologjike dhe në total e planifikuar për t’u kryer e përcaktuar 
në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare është më e madhe / e barabartë me vlerën 
minimale të investimit të miratuar në aktet nënligjore në fuqi. 

f. Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së 
afatit ka përcaktuar / nuk ka përcaktuar saktë vlerën e garancisë financiare të rehabilitimit të 
mjedisit sipas akteve nënligjore të miratuara. 

g. Ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas 
kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e 
aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

5. Vlerësimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit për periudhën 1-
vjeçare të shtyrjes së afatit. 

5.1. Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i paraqitur, është hartuar / 
nuk është hartuar i plotë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit nr. 304, datë 13.04.2011. “Për 
miratimin e formës dhe përmbajtës së projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare”, Aneksi 
Nr. 1. 

a) Të dhënat mbi subjektin /shoqërinë janë përshkruar / nuk janë përshkruar sipas kërkesave 
të aneksit Nr. 1, pika 1, a (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix). 

b) Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

c) Përshkrimi gjeografik - ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike e objektit, 
është përshkruar / nuk është përshkruar në tekst sipas Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 
13.04.2011, Aneksi 1, pika 3 (a, b, c, d). 

d) Ndërtimi gjeologjik, tektonika zonës, mineralet e dobishme të zonës së lejes është 
përshkruar/ nuk është përshkruar sipas kërkesave të sipas Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 
13.04.2011, Aneksi 1, pika 4 (a, b, c, d, e, f, g, h, i). 

e) Janë pasqyruar / nuk janë pasqyruar punimet gjeologjike të kryera gjatë periudhës 3-
vjeçare të lejes dhe është bërë / nuk është bërë analiza e tyre. 

f) Volumet fizike të punimeve gjeologjike të zbulimit, kosto e tyre, të propozuara për t’u kryer 
nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, për sipërfaqen e mbajtur për 
periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit janë argumentuar / nuk janë argumentuar dhe janë / 
nuk janë të realizueshme. 

g) Materiali grafik i projektit të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes 
është / nuk është i plotë dhe është / nuk është në shkallën e duhur. 
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5.2. Sipërfaqja e kërkuar për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes Nr..........., datë........., është ......... km2. 
Koordinatat e pikave kufizuese të projektuara në planin horizontal në hartën topografike në 
shkallë 1: 25000, jepen në tabelën e mëposhtme: 

 

 
 
 
 
 
 
 

6. Punimet gjeologjike të planifikuara për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes. 

Për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes, është planifikuar të kryhet ky volum fizik 
punimesh: 
Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 

- Studim, projektim, vlerësim          .............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km. 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.         ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike      ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

7. Investimet e planifikuara për punimet gjeologjike dhe në total nga subjekti / shoqëria për 
periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../...... . 

7.1. Investimet për punimet gjeologjike të planifikuara dhe në total për periudhën 1-vjeçare 
të shtyrjes së afatit të lejes. 

Vlerat e investimit për punimet gjeologjike dhe në total e planifikuar nga subjekti “................”sh.p.k / 
shoqëria “................”SH.A për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit, për sipërfaqen prej ......... 
km2, janë sipas tabelës së mëposhtme:  

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit 
për shtyrje afati 

(në 000/lekë) 
1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........
2 Kanale. m3 ........ ........ ........
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........
5 Shpime. ml ........ ........ ........
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........
7 Karriera. m3 ........ ........ ........
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........
... ................................... ......... ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat 

X Y 
1 ................ ................
2 ................ ................ 

3 ................ ................ 

4 ................ ................ 
. ................ ................ 
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... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë ........ ........ ........

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

e. Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
f. Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

8. Në projekt janë plotësuar / nuk janë plotësuar të dhënat në lidhje me punësimin, ku punonjësit 
janë të specializuar / nuk janë të specializuar sipas profesioneve e aktiviteteve që do kryej 
subjekti / shoqëria. 

9. Në projektin e rehabilitimit të mjedisit janë plotësuar / nuk janë plotësuar saktë të dhënat e 
ndikimeve në mjedis gjatë kryerjes së veprimtarisë minerare subjekti / shoqëria sipas kërkesave të 
Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika 9 (a, b, c, d, e, f, g). Ndikimi në 
mjedis nga punimet e zbulimit që do të kryhen nga ana e subjektit / shoqërisë, do të jetë minimal / 
nuk do të jetë minimal. 

10. Investimet për rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit nga ana e 
subjektit / shoqërisë janë përcaktuar / nuk janë përcaktuar sipas kërkesave të Udhëzimit të 
Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. Vlera e përgjithshme e punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve është dhe vlera e garancisë financiare për 
rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

11. Në projektin e zbulimit janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B-Pjesa Tabelore. 
Pjesa tabelore, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit, është plotësuar / nuk është plotësuar saktë 
sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika B (tab 1, 2, 3, 4). 

C-Pjesa Grafike. 
Materiali grafik, pjesë e projektit të zbulimit është i plotë / nuk është i plotë sipas kërkesave të 

Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 1, pika C, i përbërë nga: 
1. Harta topografike me koordinatat e lejes minerare të miratuar  shkalla 1:25000. 
2. Harta topografike me koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shtyrje afati  shkalla 1:25000 
3. Harta gjeologjike e zonës së lejes     shkalla 1:1000 - 1:10000. 
4. Planimetria e punimeve të kryera gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes shkalla 1:500 - 1:5000. 
5. Planimetria e punimeve të projektuara për shtyrje afati  shkalla 1:500 - 1:5000. 
6. Profilet gjeologjike tërthore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
7. Profilet gjeologjike gjatësore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
8. Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave  
9. të zbuluara dhe të pritshme       shkalla 1:500 - 1:1000. 

n. ................................................................    shkalla ....................... . 

Në përfundim mendojmë se: 

 Aplikimi i kryer në QKB nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, me numër 
LC - .......... – ...... – ......, leja minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
.....................,objekti ......................., Bashkia ............., Qarku .............., plotëson / nuk plotëson 
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kushtet e lejimit sipas dokumenteve vërtetuese në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 
“Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala 
në zbatim të tij për të vijuar procedurat e miratimit për shtyrje afati të lejes. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë plotësuar detyrimet financiare të 
parashikuar në programin minimal të punës për periudhën 3-vjeçare të lejes. 

 Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit i paraqitur nga subjekti “................”sh.p.k 
/ shoqëria “................”SH.A është i argumentuar nga ana teknike dhe plotëson kërkesat për shtyrje 
afati 1-vjeçar të lejes minerare të kërkim-zbulimit. 

 Bazuar në rezultatet e fituara gjatë periudhës tre vjeçare të lejes, të dhënat për vazhdimësinë e 
trupit mineral të paraqitura nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë të 
argumentuara. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka kryer / nuk ka kryer në Sh.Gj.Sh 
pagesat për akt-verifikimin dhe oponencën në vlerën e përcaktuar dhe rregullat e miratuara. 

 Garancia financiare për rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit është 
përcaktuar / nuk është përcaktuar në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 Për sektorin 
minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 31, pika 1 dhe Udhëzimin e Ministrit 
Nr.718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. 

 Vlera e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së 
afatit të lejes të jetë  .............. lekë. 

I rekomandojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar të miratojë / të mos miratojë kërkesën e subjektit “................”sh.p.k / shoqërisë 
“................”SH.A për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes minerare të kërkim-zbulimi Nr..........., datë......... 
minerali / mineralet................, objekti ..................., Bashkia ..............., Qarku .............., në zbatim të 
legjislacionit minerar në fuqi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI IX 

MODELI I OPONENCËS SË PROJEKTIT TË KËRKIM - ZBULIMIT 
PËR GRUPIN E MINERALEVE NDËRTIMORË 

(PËR LEJE TË RE MINERARE) 

I projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit për mineralin / mineralet 
....................., zona minerare e hapur / konkurruese Nr. ............., objekti.............., Bashkia ............., 
Qarku .............., miratuar në planin vjetor minerar të vitit................ . 

Në zbatim të nenit 5, pika 3; nenit 19; nenit 29, pika 1; nenit 43, pika 2, germa "e" të ligjit Nr. 10304, 
datë 15.07.2010  "Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, VKM nr. 942, 
datë 17.11.2010 "Për miratimin e procedurave dhe dokumentacionit për marrjen e lejeve minerare 
në zonat e hapura", ose VKM nr. 320, datë 21.04.2011 “Për miratimin e procedurave të konkurrimit 
dhe të afateve të shqyrtimit të kërkesave për marrjen e lejeve minerare në zonat konkurruese”, si dhe 
akteve të tjera nënligjore të miratuara, pas aplikimit të kryer në Q.K.B nga subjekti / 
“...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për pajisje me leje minerare kërkim-zbulimi, me numër 
aplikimi LC-....... -......- ......., me datë të kërkesës ......../........./........, grupi i punës i Drejtorisë së 
Burimeve Minerale i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ............... , Inxh. Gjeolog ................... mori në 
shqyrtim vlerësimin dokumentar të aplikimit. 

A-Shqyrtimi i dokumentacionit të aplikimit të kryer në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të aplikimit të kryer në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) 
rezulton se subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A është shpallur fituese e 
procedurës së konkurrimit / ka aplikuar e para për kryerjen e veprimtarisë minerare të kërkim-
zbulimit në zonën minerare Nr............., minerali / mineralet..............., objekti .............., Bashkia 
.............., Qarku ................  me këto vlera investimi: 

a) Vlera totale e investimit e miratuar për t’u investuar në objekt është ........................ lekë; 

b) Vlera e investimit për punimet gjeologjike të kërkim-zbulimit e miratuar për t’u kryer në 
objekt është ...................... lekë, ose ............ %. 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A në bazë të dokumenteve vërtetuese, 
plotëson / nuk plotëson kushtet e lejimit sipas kërkesave të Ligjit Nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për 
sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, Neni 29; VKM dhe Urdhrave të 
Ministrit të miratuara në zbatim të tij, për të vijuar procedurat e pajisjes me leje minerare kërkim-
zbulimi për mineralin / mineralet ..............., pjesë e grupit të mineraleve ndërtimorë, objekti 
.............., Bashkia .............., sepse: 

c) Ka aplikuar / nuk ka aplikuar brenda afatit ligjor të lejuar (60 ditë pas njoftimit nga MIE 
fituese e procedurës së konkurrimit) pranë QKB për pajisje me leje kërkimi-zbulimi. 

d) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit 
për zonën minerare Nr. ..... në zbatim të kërkesave të Ligjit Nr. 10304, datë 15.7.2010 “Për 
sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore të 
miratuara në zbatim të tij. 
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e) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e rehabilitimit të mjedisit në zbatim të legjislacionit 
minerar dhe mjedisor të miratuar. 

f) Vlera e investimit për punime gjeologjike dhe në total e planifikuar për t’u kryer, e përcaktuar 
në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare është më e madhe / e barabartë me vlerën e 
fituar në procedurën e konkurrimit publik (shkresa e MIE Nr. .........Prot, datë ..../......./.....), ose 
vlerën minimale të investimit të miratuar për zonat e hapura. 

g) Ka / nuk ka sigurinë e nevojshme financiare për ushtrimin e të drejtës së kërkuar. 

h) Ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas 
kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e 
aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

1. Vlerësimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim – zbulimit. 

-Nga shqyrtimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit të dorëzuar nga 
subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A rezulton se: 

1.1. Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i paraqitur, është hartuar / 
nuk është hartuar i plotë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit nr. 304, datë 13.04.2011. 
“Për miratimin e formës dhe përmbajtës së projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare”, 
Aneksi Nr. 3. 

c) Të dhënat mbi subjektin /shoqërinë janë përshkruar / nuk janë përshkruar sipas 
kërkesave të aneksit Nr. 3, pika 1, a (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix). 

d) Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

1.2. Baza ligjore mbi të cilën është hartuar projekti: 

1.2.1. Niveli i parashikuar i investimit për sipërfaqen e zonës së lejuar është përcaktuar / nuk 
është përcaktuar sipas kërkesave të legjislacionit minerar të miratuar. 

1.2.2. Programi minimal i punës i propozuar nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 
“................”SH.A, për sipërfaqen e zonës së lejuar sipas fazave të zbatimit të projektit të 
kërkim-zbulimit ka përcaktuar /nuk ka përcaktuar drejt volumet fizike të punimeve dhe 
vlerat e financimit për to, në zbatim të akteve nënligjore të miratuara: VKM Nr. 364, datë 
4.05.2011 / në zbatim të vlerave të përcaktuara në njoftimin për fitues të shpallur nga MIE, 
shkresa Nr.____Prot, datë ___/___/___. 

1.2.3. Niveli i parashikuar i investimit për programin minimal të punës dhe në total, përputhet / 
nuk përputhet me fazat e zhvillimit të programit të punës për projektin konkret: Me fazë 
kërkimi, e në vijim me fazë zbulimi / vetëm me fazë zbulimi. 

1.2.4. Formati përshkrues i zonës minerare për leje kërkim - zbulimi është bërë/ nuk është bërë 
sipas akteve nënligjore të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Zona e kërkuar për leje kërkim-zbulimi e 
azhurnuar në hartën topografike në shkallë 1: 25000 ka sipërfaqe ......... km2, me 
koordinatat e projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese sipas tabelës së 
mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat 
X Y 
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1.2.5. Për hartimin e projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka pasqyruar / nuk ka pasqyruar burimin e 
të dhënave gjeologjike të përdorura sipas akteve nënligjore të miratuara. 

1.2.6. Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka përcaktuar / nuk ka përcaktuar 
saktë vlerën e garancisë financiare për programin minimal të punës dhe vlerën e garancisë 
financiare rehabilitimit e mjedisit sipas akteve nënligjore të miratuara. 

2. Përshkrimi gjeografik - ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike e objektit, janë 
përshkruar/ nuk janë përshkruar në tekst sipas Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, 
Aneksi 3, pika 3 (a, b, c, d). 

3. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së kërkuar dhe objekteve e 
vendburimeve të njohura janë përshkruar/ nuk janë përshkruar sipas kërkesave të sipas Urdhrit të 
Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika 4 (a, b, c, d, e, f). 

4. Janë pasqyruar / nuk janë pasqyruar punimet gjeologjike të kryera më parë në zonën minerare të 
kërkuar (nëse ka). 

5.  Mënyra e propozuar e kërkim-zbulimit, është zgjedhur / nuk është zgjedhur drejt dhe në përputhje 
me kërkesat e programit të punës, me fazën e kërkimit, në vijim me fazën e zbulimit / direkt me 
fazën e zbulimit. Kërkim-zbulimi për mineralin / mineralet ........... do të bëhet me punime 
gjeologjike sipërfaqësore, nëntokësore / kombinim i tyre. 

5.1.  Vëllimi dhe lloji i punimeve gjeologjike të programuara për t’u kryer për kohën efektive 
të lejes në objekt, vlera e parashikuar: 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar           Vlera 

- Studim, projektim, vlerësim         .............. copë           ........ lekë 
- Marshuta gjeologjike         ............... km.           ........ lekë 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2           ........ lekë 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.  ............... km2       ........ lekë 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2           ........ lekë 
- Kanale            ............... m3             ........ lekë 
- Puse, pusëza         ............... ml             ........ lekë 
- Pastrime, gërmime        ............... m3             ........ lekë 
- Shpime                      ............... ml              ........ lekë 
- Galeri, Ringritje galerie                             ................ ml              ........ lekë 
- Karriera                                                                           ................ m3              ........ lekë 
- Analiza kimike       ................ copë           ........ lekë 
- Testime teknologjike      ................ copë           ........ lekë 
- ...................................        .................            ......... lekë 

6. Në përshkrimin e programit të kërkim-zbulimit të propozuar i është përgjigjur / nuk i është 
përgjigjur kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika 6 (a, b, c, d, 
e, f, g (i, ii, iii, iv, v)). 

6.1. Punimet e projektuara janë argumentuar / nuk janë argumentuar. 
6.2. Lloji dhe vëllimi i punimeve të projektuara janë argumentuar / nuk janë argumentuar. 
6.3. Kosto e punimeve të projektuara është e argumentuar / nuk është e argumentuar. 
6.4.  Afatet e realizimit të punimeve janë programuar / nuk janë programuar saktë. 

1 ................ ................
2 ................ ................ 

3 ................ ................ 
4 ................ ................ 
. ................ ................ 
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6.5. Materiali grafik i projektit i përbërë nga harta, projeksione, profile për secilin shesh, 
vendburim, objekt dhe punim të projektuar në fazën e aplikimit për leje kërkim-zbulimi 
është / nuk është i plotë dhe është / nuk është në shkallën e duhur. 

7. Përshkrim i infrastrukturës së nevojshme për realizimin e projektit të zhvillimit të veprimtarive 
minerare është bërë / nuk është bërë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 
13.04.2011, Aneksi 3, pika 7 (a, b, c). 

8. Programi i minimal i punës dhe totali i investimit i parashikuar për t‘u realizuar nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, për kohën efektive të lejes së kërkim-zbulimit, ka 
përcaktuar / nuk ka përcaktuar drejt vlerat e financimit për to, duke qenë i realizueshëm / i pa 

realizueshëm. 

Tabela përmbledhëse e investimeve për programin minimal të punës dhe grafiku i kryerjes së tyre: 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit  
(në 000/lekë) 

1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........ 
2 Kanale. m3 ........ ........ ........ 
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ 
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ 
5 Shpime. ml ........ ........ ........ 
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ 
7 Karriera. m3 ........ ........ ........ 
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........ 
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

g. Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
h. Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

9. Në projekt janë plotësuar / nuk janë plotësuar të dhënat në lidhje me punësimin, ku punonjësit 
janë të specializuar / nuk janë të specializuar sipas profesioneve e aktiviteteve që do kryej 
subjekti / shoqëria. 

10. Në projektin e rehabilitimit të mjedisit nga subjekti / shoqëria janë plotësuar / nuk janë plotësuar 
saktë të dhënat e ndikimeve në mjedis gjatë kryerjes së veprimtarisë minerare subjekti / shoqëria 
sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika 10 (a, b, c, d, e, 

Periudha e punës  Lloji i aktivitetit 
Shpenzimet për 

programin minimal të 
punës (në 000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit  
(në 000/lekë) 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim - Zbulim ................ lekë  ................ lekë  



84 

f, g). Ndikimi në mjedis nga punimet e kërkim-zbulimit që do të kryhen nga ana e subjektit / 
shoqërisë, do të jetë minimal / nuk do të jetë minimal. 

11. Investimet për rehabilitimin e mjedisit nga ana e subjektit / shoqërisë janë përcaktuar / nuk janë 
përcaktuar sipas kërkesave të Udhëzimit të Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. 
Vlera e përgjithshme e punimeve për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve është 
dhe vlera e përgjithshme e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit. 

12. Në projektin e kërkim-zbulimit janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B- Pjesa Tabelore. 
Pjesa tabelore, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit, është plotësuar / nuk është plotësuar saktë 
sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika B (tab. a, b, c, d). 

C- Pjesa grafike. 
Materiali grafik, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit është i plotë / nuk është i plotë sipas 
kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika C, i përbërë nga: 
1. Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse shkalla 1:25000. 
2. Harta gjeologjike e zonës      shkalla 1:1000 - 1:10000. 
3. Planimetria e punimeve të projektuara    shkalla 1:500 - 1:5000. 
4. Profilet gjeologjike tërthore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
5. Profilet gjeologjike gjatësore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
6. Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave të pritshme shk. 1:500 - 1:1000. 
n. ................................................................ 

Në përfundim mendojmë se: 

 Aplikimi i kryer në QKB nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, me numër 
ekstrakti  LC - .......... – ...... – ......, minerali / mineralet ....................., zona minerare e hapur / 
konkurruese Nr. ............., objekti.............., Bashkia ............., Qarku .............., miratuar në planin 
vjetor minerar të vitit................ plotëson / nuk plotëson kushtet e lejimit sipas dokumenteve 
vërtetuese në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e 
Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij për të vijuar procedurat 
e pajisjes me leje minerare kërkim-zbulimi. 

 Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i paraqitur nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A është i argumentuar nga ana teknike, duke 
plotësuar kërkesat për pajisje me leje minerare kërkim-zbulimi. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

 Dokumentacioni gjeologjik i përdorur për hartimin e projektit të zhvillimit të veprimtarive 
minerare të kërkim-zbulimit nga subjekti / shoqëria është siguruar / nuk është siguruar në 
përputhje me kërkesat dhe rregullat në fuqi për marrjen e të dhënave gjeologjike. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka kryer / nuk ka kryer në Sh.Gj.Sh 
pagesat për akt-verifikimin dhe oponencën në vlerën e përcaktuar dhe rregullat e miratuara. 

 Garancia financiare për rehabilitimin e mjedisit është përcaktuar / nuk është përcaktuar në zbatim 
të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, neni 31, pika 1 dhe Udhëzimin e Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. 

 Vlera e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit është .............. lekë. 
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 Garancia financiare për realizimin e programit minimal të punës është përcaktuar në zbatim të 
Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, neni 31, pika 2. 

 Vlera e garancisë financiare për realizimin e programit minimal të punës është .............. lekë. 

I rekomandojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar të miratojë / të mos miratojë kërkesën e subjektit “................”sh.p.k / shoqërisë 
“................”SH.A për pajisje me leje minerare kërkim - zbulimi, për grupin e mineraleve ndërtimorë, 
zona minerare Nr. ........, minerali / mineralet................, Bashkia ..............., Qarku .............., në 
zbatim të legjislacionit minerar në fuqi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI X 
MODELI I OPONENCËS SË PROJEKTIT TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E 

MINERALEVE NDËRTIMORË (SHTYRJE AFATI) 
 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim - zbulimit për shtyrje afati 1-vjeçar, leja 
minerare Nr..........., datë........., mineralin / mineralet ....................., objekti.............., Bashkia ............., 
Qarku ............... 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “..............”SH.A, në zbatim të ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 
"Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, neni 19, pika 4; VKM nr. 362, datë 
29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për 
shtyrjen e afateve dhe shndërrimin e lejeve minerare”, pika 10, ka aplikuar në QKB për shtyrje afati 
1-vjeçar të lejes minerare të kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., minerali / mineralet ....................., 
me numër ekstrakti  LC - .......... – ...... , datë të kërkesës ......../........./.......... . 

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e projektit të zbulimit për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes minerare të 
kërkim - zbulimit Nr..........., datë........., subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, nga 
Drejtoria e Burimeve Minerale është ngritur grupi i punës i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ............... , 
Inxh. Gjeolog ................... . Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i projektit të zbulimit rezulton: 

A- Shqyrtimi i dokumentacionit të aplikimit të kryer në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB). 

1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

2. Koordinatat, investimet dhe punimet e planifikuara sipas akt-miratimit të lejes minerare.  

2.1. Koordinatat e miratuara të lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., të projektuara në 
planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
5 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

2.2. Vlerat e investimit për programin minimal të punës dhe në total të miratuara në Akt-Miratimin e 
Ministrit, leja Nr..........., datë......... jepen në tabelën e mëposhtme: 
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2.3. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën e miratimit të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

3. Punimet e kryera, investimet e realizuara për periudhën e miratimit të lejes. 

3.2. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria për periudhën e miratimit të lejes.  

Gjatë periudhës 1-vjeçare të lejes, është realizuar ky volum fizik punimesh: 
Lloji i punimit        Volumi i realizuar 

- Përpilim raporti gjeologjik          ........... copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

3.3. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total, për periudhën e miratimit të lejes. 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për periudhën 1- vjeçare të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

Periudha e punës  Lloji i aktivitetit 
Shpenzimet për 

programin minimal të 
punës (në 000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit  
(në 000/lekë) 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim - Zbulim ................ lekë  ................ lekë  
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4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, bazuar në rezultatet e marra nga punimet e 
kryera gjatë periudhës 1-vjeçare të lejes, në zbatim të VKM Nr. 362, datë 29.04.2011, “Për 
miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe 
shndërrimit të lejeve minerare”, pika 11, ka shndërruar / nuk ka shndërruar sipërfaqen prej .......... 
km2 në leje minerare shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes së kërkim-zbulimit prej 
.......... km2. 

4. Plotësimi i kushteve ligjore për shtyrje së afatit 1-vjeçar të lejes. 

4.1. Në bazë të dokumenteve vërtetuese paraqitur për aplikim në QKB, subjekti / “...............”sh.p.k / 
shoqëria “...............”SH.A plotëson / nuk plotëson kushtet sipas kërkesave të Ligjit Nr. 10304, 
datë 15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 29; VKM 
dhe Urdhrave të Ministrit të miratuara në zbatim të tij, për të vijuar procedurat për shtyrje afati 1-
vjeçar të leje minerare të kërkim-zbulimi Nr. ............, datë .............. sepse: 

a) Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, ka plotësuar detyrimet financiare të 
parashikuar në programin minimal të punës, si dhe ka argumentuar kërkesën për shtyrje afati 
një vjeçar të lejes, bazuar në rezultatet e fituara nga punimet gjeologjike të kryera gjatë 
periudhës një vjeçare të lejes, punimet e projektuara dhe investimet e planifikuara për 
periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

b) Ka aplikuar / nuk ka aplikuar brenda afatit ligjor të lejuar, 30 ditë kalendarike para mbarimit 
të afatit të vlefshmërisë së lejes. 

c) Sipërfaqja e kërkuar për shtyrje afati për periudhën 1-vjeçare prej .... km2 është / nuk është jo 
më shumë se 50 % e sipërfaqes fillestare të lejes. 
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d) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit për 
sipërfaqen e mbajtur prej .... km2 për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

e) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e rehabilitimit të mjedisit në zbatim të legjislacionit 
minerar dhe mjedisor të miratuar për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

f) Vlera e investimit për punime gjeologjike dhe në total, e planifikuar për t’u kryer, e përcaktuar 
në projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare është më e madhe / e barabartë me vlerën 
minimale të investimit të miratuar në aktet nënligjore në fuqi. 

g) Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së 
afatit ka përcaktuar / nuk ka përcaktuar saktë vlerën e garancisë financiare të rehabilitimit të 
mjedisit sipas akteve nënligjore të miratuara. 

h) Ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas 
kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e 
aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

5. Vlerësimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit për periudhën 1-
vjeçare të shtyrjes së afatit. 

5.1. Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit i paraqitur, është hartuar / 
nuk është hartuar i plotë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit nr. 304, datë 13.04.2011. “Për 
miratimin e formës dhe përmbajtës së projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare”, Aneksi 
Nr. 3. 

a) Të dhënat mbi subjektin /shoqërinë janë përshkruar / nuk janë përshkruar sipas kërkesave 
të aneksit Nr. 3, pika “a” (i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix). 

b) Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

c) Përshkrimi gjeografik - ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike e objektit, 
është përshkruar / nuk është përshkruar në tekst sipas Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 
13.04.2011, Aneksi 3, pika 3 (a, b, c, d). 

d) Ndërtimi gjeologjik, tektonika zonës, mineralet e dobishme të zonës së lejes është 
përshkruar/ nuk është përshkruar sipas kërkesave të sipas Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 
13.04.2011, Aneksi 3, pika 4 (a, b, c, d, e, f). 

e) Janë pasqyruar / nuk janë pasqyruar punimet gjeologjike të kryera gjatë periudhës 1-
vjeçare të lejes dhe është bërë / nuk është bërë analiza e tyre. 

f) Volumet fizike të punimeve gjeologjike të zbulimit, kosto e tyre, të propozuara për t’u kryer 
nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, për sipërfaqen e mbajtur për 
periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit janë argumentuar / nuk janë argumentuar dhe janë / 
nuk janë të realizueshme. 

g) Materiali grafik i projektit të zbulimit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes 
është / nuk është i plotë dhe është / nuk është në shkallën e duhur. 

5.2. Sipërfaqja e kërkuar për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes Nr..........., datë........., është ......... km2. 
Koordinatat e pikave kufizuese të projektuara në planin horizontal në hartën topografike në 
shkallë 1: 25000, jepen në tabelën e mëposhtme: 

 

 
 
 
 
 
 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat 

X Y 
1 ................ ................
2 ................ ................ 

3 ................ ................ 

4 ................ ................ 
. ................ ................ 
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6. Punimet gjeologjike të planifikuara për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes. 

Për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes, nga subjekti / shoqëria është planifikuar të 
kryhet ky volum fizik punimesh: 
Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 

- Studim, projektim, vlerësim          .............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km. 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.         ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike      ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

7. Investimet e planifikuara për punimet gjeologjike dhe në total për periudhën 1-vjeçare të 
shtyrjes së afatit të lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../...... . 

Vlera e investimit për punimet gjeologjike dhe në total e planifikuar nga subjekti / shoqëria për 
periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit, për sipërfaqen prej ......... km2, është  sipas tabelës së 
mëposhtme: 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit 
për shtyrje afati 

(në 000/lekë) 
1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........ 
2 Kanale. m3 ........ ........ ........ 
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ 
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........
5 Shpime. ml ........ ........ ........
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........
7 Karriera. m3 ........ ........ ........
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........
... ................................... ......... ........ ........ ........
... ................................... ......... ........ ........ ........

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

i. Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 

j. Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

8. Në projekt janë plotësuar / nuk janë plotësuar të dhënat në lidhje me punësimin, ku punonjësit 
janë të specializuar / nuk janë të specializuar sipas profesioneve e aktiviteteve që do kryej 
subjekti / shoqëria. 
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9. Në projektin e rehabilitimit të mjedisit janë plotësuar / nuk janë plotësuar saktë të dhënat e 
ndikimeve në mjedis gjatë kryerjes së veprimtarisë minerare subjekti / shoqëria sipas kërkesave të 
Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika 9 (a, b, c, d, e, f, g). Ndikimi në 
mjedis nga punimet e zbulimit që do të kryhen nga ana e subjektit / shoqërisë, do të jetë minimal / 
nuk do të jetë minimal. 

10. Investimet për rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit nga ana e 
subjektit / shoqërisë janë përcaktuar / nuk janë përcaktuar sipas kërkesave të Udhëzimit të 
Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. Vlera e përgjithshme e punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve, është dhe vlera e garancisë financiare për 
rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit. 

11. Në projektin e zbulimit janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B- Pjesa Tabelore. 

Pjesa tabelore, pjesë e projektit të kërkim-zbulimit, është plotësuar / nuk është plotësuar saktë 
sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika B (tab a, b, c, d). 

E- Pjesa Grafike. 

Materiali grafik, pjesë e projektit të zbulimit është i plotë / nuk është i plotë sipas kërkesave të 
Urdhrit të Ministrit Nr. 304, datë 13.04.2011, Aneksi 3, pika C, i përbërë nga: 

1. Harta topografike me koordinatat e lejes minerare të miratuar  shkalla 1:25000. 
2. Harta topografike me koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shtyrje afati  shkalla 1:25000 
3. Harta gjeologjike e zonës së lejes     shkalla 1:1000 - 1:10000. 
4. Planimetria e punimeve të kryera gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes shkalla 1:500 - 1:5000. 
5. Planimetria e punimeve të projektuara për shtyrje afati  shkalla 1:500 - 1:5000. 
6. Profilet gjeologjike tërthore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
7. Profilet gjeologjike gjatësore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
8. Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave  

të zbuluara dhe të pritshme       shkalla 1:500 - 1:1000. 
n. ................................................................    shkalla ....................... . 

Në përfundim mendojmë se: 

 Aplikimi i kryer në QKB nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, me numër 
LC - .......... – ...... – ......, leja minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
.....................,objekti ......................., Bashkia ............., Qarku .............., plotëson / nuk plotëson 
kushtet e lejimit sipas dokumenteve vërtetuese në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 
“Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala 
në zbatim të tij për të vijuar procedurat e miratimit për shtyrje afati të lejes. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë plotësuar detyrimet financiare të 
parashikuar në programin minimal të punës për periudhën 1-vjeçare të lejes. 

 Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të zbulimit i paraqitur nga subjekti “................”sh.p.k 
/ shoqëria “................”SH.A është i argumentuar nga ana teknike dhe plotëson kërkesat për shtyrje 
afati 1-vjeçar të lejes minerare të kërkim-zbulimit. 

 Bazuar në rezultatet e fituara gjatë periudhës 1 vjeçare të lejes, punimet e projektuara dhe 
investimet e planifikuara nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, kërkesa për 
periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit të lejes është e argumentuar. 
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 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka kryer / nuk ka kryer në Sh.Gj.Sh 
pagesat për akt-verifikimin dhe oponencën në vlerën e përcaktuar dhe rregullat e miratuara. 

 Garancia financiare për rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së afatit është 
përcaktuar / nuk është përcaktuar në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 Për sektorin 
minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 31, pika 1 dhe Udhëzimin e Ministrit 
Nr.718, datë 03.10.2011, Aneksi Nr. 3. 

 Vlera e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit për periudhën 1-vjeçare të shtyrjes së 
afatit të lejes të jetë  .............. lekë. 

I rekomandojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar të miratojë / të mos miratojë kërkesën e subjektit “................”sh.p.k / shoqërisë 
“................”SH.A për shtyrje afati 1-vjeçar të lejes minerare të kërkim-zbulimi Nr..........., datë......... 
minerali / mineralet................, objekti ..................., Bashkia ..............., Qarku .............., në zbatim të 
legjislacionit minerar në fuqi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI XI 
MODELI I AKT-VERIFIKIMIT MBI PUNIMET GJEOLOGJIKE TË KRYERA NGA 

ZOTËRUESI I LEJES MINERARE TË KËRKIM-ZBULIMIT PËR GRUPIN E 
MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E 

MINERALEVE RADIOAKTIVË 

Akt-Verifikimi 

I punimeve të kërkim-zbulimit të kryera në lejen minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
....................., objekti.............., Bashkia ............., Qarku ............... . 

Subjekti / shoqëria ........................., me administrator/e ....................., zotërues i lejes minerare të 
kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., ka dorëzuar për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh “Raportin 
gjeologjik pjesor / përfundimtar tekniko - financiar mbi punimet e kërkim - zbulimit të kryera në lejen 
minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet ....................., objekti.............., Bashkia ............., 
Qarku ...............”. 
Në përfundim / brenda afatit të lejes, subjekti / shoqëria ........................., ka kërkuar / nuk ka kërkuar 
shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje shfrytëzimi, nga 
sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

Grupi i punës i Drejtorisë së Burimeve Minerale i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ............... , Inxh. 
Gjeolog ................... më datë ___/___/____ ka kryer vlerësimin dokumentar dhe verifikimin në 
terren të punimeve të kryera në lejen minerare Nr..........., datë....../...../...... . 

1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., sipas akt-miratimit të Ministrit, të 
projektuara në planin horizontal janë: 

NR. X Y
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

Vlerat e investimit për programin minimal të punës dhe në total të miratuara në Akt-Miratimin e 
Ministrit, leja Nr..........., datë......... për periudhën ...../...../...... - ..../...../...... jepen në tabelën e 
mëposhtme: 
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Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë  
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim  ................ lekë  ................ lekë  
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë  
Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

2. Punimet gjeologjike të planifikuara sipas projektit të miratuar, periudha ...../...../...... - ..../...../....... . 

Lloji i punimit       Volumi i planifikuar 
- Marshuta gjeologjike      ................. km. 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.  ................. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj . ............... km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.      ............... km2 
- Kanale            ............... m3 
- Puse, pusëza         ............... ml 
- Pastrime, gërmime        ............... m3 
- Shpime           ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie        ............... ml 
- Karriera          ................ m3 
n. ...................................          ...................... 

3. Punimet gjeologjike të kryera për periudhën ...../...../...... - ..../...../....... . 
Lloji i punimit        Volumi i realizuar 

- Marshuta gjeologjike      ............... km.  
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.   ............... km2  
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj ............... km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
- Kanale         ............... m3 
- Puse, pusëza      ............... ml 
- Pastrime, gërmime      ............... m3 
- Shpime        ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie     ............... ml 
- Karriera       ............... m3 
n. ...................................                 ...................... 

4. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total për periudhën ..../..../...... - 
..../..../....... 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit, 
për periudhën...../...../...... - ...../...../...... ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia 
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
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7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit të planifikuar    ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

a) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, në raportin gjeologjik pjesor / 
përfundimtar të dorëzuar për shqyrtim e miratim, në kuadër të lejes Nr..........., datë........., ka 
kërkuar shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje 
shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2 (nëse kërkohet shndërrim në 
leje shfrytëzimi). 

b) Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar (nëse kërkohet) për shndërrim në leje minerare 
shfrytëzimi të projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese jepen në tabelën e 
mëposhtme: 

NR. Y X 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

c) Ato janë në përputhje me kërkesën e subjektit / shoqërisë. 

d) Sipërfaqja e zonës së kërkuar për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi është ........... km2. 

e) Informacioni gjeologjik i marrë nga punimet gjeologjike të kryera nga subjekti 
“...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, sasia e rezervave të zbuluara të mineralit dhe 
cilësia e tij plotësojnë kushtet teknike e minerare, që sipërfaqja e kërkuar prej ............ km2, të 
shndërrohet në leje minerare shfrytëzimi. 

f) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka realizuar investimet për programin 
minimal të punës në zbatim të VKM Nr. 364, datë 4.05.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të 
vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit 
e të prodhimit për një leje minerare”. 

g) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për periudhën ..../..../...... - ..../..../...... 
ka realizuar investime për punimet gjeologjike në vlerën.................... lekë, nga ................. lekë 
të planifikuara, ose ......... %. 
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h) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për periudhën..../..../...... - ..../..../...... ka 
realizuar investime në total në vlerën ............ lekë, nga ............. lekë të planifikuara, ose .......... 
%. 

i) Punimet gjeologjike të raportuara në Sh.Gj.Sh nga subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria 
“...............”SH.A për periudhën..../..../...... - ..../..../......, të verifikuara në terren nga grupi i 
punës së Drejtorisë së Burimeve Minerale rezultojnë / nuk rezultojnë të kryera. 

j) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer detyrimet për 
pagesat e garancive financiare sipas akt-miratimit të Ministrit, përkatësisht: 

 -Pagesën e garancisë financiare për programin minimal në shumën ......... lekë. 

 -Pagesën e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit në shumën ......... lekë / vit, ose në 
total......... lekë. 

j) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer pagesën për 
sipërfaqen e mbajtur në vitin e tretë të lejes / shtyrjen e afatit (nëse është në vitin e tretë të lejes 
ose shtyrje afati) sipas përcaktimeve të nenit 13, pika 4 / nenit 19, pika 4 të ligjit minerar. 

k) Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer pagesat për akt-
verifikim dhe oponencë pranë Sh.Gj.Sh në vlerën e përcaktuar sipas tarifave të miratuara. 

Në zbatim të Ligjit nr. 10304, date 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë” të 
ndryshuar”; V.K.M  Nr. 362, datë 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të 
transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”, pika 11, 
i propozojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar 
të miratojë / të mos miratojë Raportin Gjeologjik Pjesor / Përfundimtar të subjektit “...............”sh.p.k 
/ shoqërisë “...............”SH.A dhe shndërrimin (nëse kërkohet) e sipërfaqes prej ......... km2 të lejes së 
kërkim - zbulimit Nr. .........., datë .............., objekti “................”, minerali ............., Bashkia ............., 
Qarku ................., në leje minerare shfrytëzimi. 

Akti i verifikimit shoqërohet me hartën topografike në shkallë 1:25000, koordinatat e pikave 
kufizuese të  lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë....../...../..... dhe të sipërfaqes së kërkuar për 
shndërrim në leje minerare shfrytëzimi. 

GRUPI I PUNËS 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

 Sekretari i Këshillit Teknik Shkencor     Drejtori i Përgjithshëm 

            .............................................................              ............................................ 
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ANEKSI XII 

MODELI I AKT-VERIFIKIMIT MBI PUNIMET GJEOLOGJIKE TË KRYERA NGA 
ZOTËRUESI I LEJES MINERARE TË KËRKIM-ZBULIMIT PËR GRUPIN E 

MINERALEVE NDËRTIMORË 

Akt-Verifikimi 

I punimeve të kërkim-zbulimit të kryera në lejen minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
....................., objekti.............., Bashkia ............., Qarku ............... . 

Subjekti / shoqëria ........................., me administrator/e ....................., zotërues i lejes minerare të 
kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., ka dorëzuar për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh “Raportin 
gjeologjik pjesor / përfundimtar tekniko - financiar mbi punimet e kërkim - zbulimit të kryera në lejen 
minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet ....................., objekti.............., Bashkia ............., 
Qarku ...............”. 
Në përfundim / brenda afatit të lejes, subjekti / shoqëria ........................., ka kërkuar / nuk ka kërkuar 
shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje shfrytëzimi, nga 
sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

Grupi i punës i Drejtorisë së Burimeve Minerale i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ............... , Inxh. 
Gjeolog ................... më datë ___/___/____ ka kryer vlerësimin dokumentar dhe verifikimin në 
terren të punimeve të kryera në lejen minerare Nr..........., datë....../...../...... . 

1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 

b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 

c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 

d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 

e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 

f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

-Koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., sipas Akt-Miratimit të Ministrit, të 
projektuara në planin horizontal janë: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

-Vlerat e investimit për programin minimal të punës dhe në total të miratuara në Akt-Miratimin e 
Ministrit, leja Nr..........., datë......... për periudhën ...../...../...... - ..../...../...... jepen në tabelën e 
mëposhtme: 
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2. Punimet gjeologjike të planifikuara sipas projektit të miratuar, periudha ..../..../...... - ..../..../...... 
(periudha 1- vjeçare e lejes / dhe shtyrjes së afatit). 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Marshuta gjeologjike      ................. km. 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.   ................. km2 

- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj . ............... km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.      ............... km2 
- Kanale            ............... m3 
- Puse, pusëza         ............... ml 
- Pastrime, gërmime            ............... m3 
- Shpime           ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie        ............... ml 
- Karriera          ................ m3 
n ....................................          .................... 

3. Punimet gjeologjike të kryera për periudhën ..../..../...... - ..../..../...... . (periudha 1- vjeçare e lejes 
/ dhe shtyrjes së afatit). 

Lloji i punimit        Volumi i realizuar 
- Marshuta gjeologjike      ............... km.  
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.   ............... km2  
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj ............... km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.    ............... km2 
- Kanale         ............... m3 
- Puse, pusëza      ............... ml 
- Pastrime, gërmime      ............... m3 
- Shpime        ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie     ............... ml 
- Karriera       ............... m3 
- n ....................................          .................... 

5. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total për periudhën ..../..../...... - 
..../..../...... (periudha 1- vjeçare të lejes / dhe shtyrjes së afatit). 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-
zbulimit për lejen Nr..........., datë....../...../.....,  periudha...../...../...... - ...../...../...... ka realizuar këto 
investime: 

 

Nr Emërtimi Njësia 
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

Periudha e punës  Lloji i aktivitetit 
Shpenzimet për 

programin minimal të 
punës (në 000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit  
(në 000/lekë) 

Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim - Zbulim ................ lekë  ................ lekë  
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6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit të planifikuar    ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

6. Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, në raportin gjeologjik pjesor / 
përfundimtar të dorëzuar për shqyrtim e miratim, në kuadër të lejes Nr..........., 
datë....../...../....., ka kërkuar shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... 
km2 në leje shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2(nëse kërkohet 
shndërrim në leje shfrytëzimi). 

7. Koordinatat e zonës së kërkuar (nëse kërkohet) për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi të 
projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. Y X
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... .................... 
n .................... ....................

8. Ato janë në përputhje me kërkesën e subjektit / shoqërisë. 

9. Sipërfaqja e zonës së kërkuar për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi është ........... km2. 

10. Informacioni gjeologjik i marrë nga punimet gjeologjike të kryera nga subjekti 
“...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, sasia e rezervave të zbuluara të mineralit dhe 
cilësia e tij plotësojnë kushtet teknike e minerare, që sipërfaqja e kërkuar prej ............ km2, të 
shndërrohet në leje minerare shfrytëzimi. 

11.  Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka realizuar investimet për programin 
minimal të punës në zbatim të VKM Nr. 364, datë 4.05.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të 
vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit 
e të prodhimit për një leje minerare”. 
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12. Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A gjatë periudhës ..../..../...... - ..../..../...... 
ka realizuar investime për punimet gjeologjike në vlerën .................... lekë, nga ................. lekë 
të planifikuara, ose ......... %. 

13. Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A gjatë periudhës ..../..../...... - ..../..../...... 
ka realizuar investime në total në vlerën ............ lekë, nga ............. lekë të planifikuara, ose 
.......... %. 

14. Punimet gjeologjike të raportuara në Sh.Gj.Sh nga subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria 
“...............”SH.A gjatë periudhës ..../..../...... - ..../..../......, të verifikuara në terren nga grupi i 
punës së Drejtorisë së Burimeve Minerale rezultojnë / nuk rezultojnë të kryera. 

15. Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer detyrimet për 
pagesat e garancive financiare sipas akt-miratimit të Ministrit, përkatësisht: 

 -Pagesën e garancisë financiare për programin minimal në shumën ......... lekë. 

 -Pagesën e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit në shumën ......... lekë / vit, ose në 
total......... lekë. 

16. Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer pagesat për akt-
verifikim dhe oponencë pranë Sh.Gj.Sh në vlerën e përcaktuar sipas tarifave të miratuara. 

Në zbatim të Ligjit nr. 10304, date 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë” të 
ndryshuar”; V.K.M  Nr. 362, datë 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të 
transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”, pika 11, 
i propozojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar 
të miratojë / të mos miratojë raportin gjeologjik pjesor / përfundimtar të subjektit “...............”sh.p.k / 
shoqërisë “...............”SH.A dhe shndërrimin (nëse kërkohet) e sipërfaqes prej ......... km2 të lejes së 
kërkim-zbulimit Nr. .........., datë .............., objekti “................”, minerali ............., Bashkia ............., 
Qarku ................., në leje minerare shfrytëzimi. 

Akti i verifikimit shoqërohet me hartën topografike në shkallë 1:25000, koordinatat e pikave 
kufizuese të  lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë....../...../..... dhe të sipërfaqes së kërkuar për 
shndërrim në leje minerare shfrytëzimi. 

GRUPI I PUNËS 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

 Sekretari i Këshillit Teknik Shkencor     Drejtori i Përgjithshëm 

            .............................................................              ............................................ 
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ANEKSI XIII 
MODELI I OPONENCËS SË RAPORTIT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR  

TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, 
QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të kryer subjekti / 
shoqëria ........................., leja minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet ....................., 
objekti.............., Bashkia ............., Qarku ................ 

Në përfundim të afatit të miratuar të lejes / para afatit, subjekti / shoqëria ........................., me 
administrator/e ....................., zotërues i lejes minerare të kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., ka 
dorëzuar për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh “Raportin gjeologjik përfundimtar tekniko - financiar 
mbi punimet e kërkim - zbulimit të kryera në lejen minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
....................., objekti.............., Bashkia ............., Qarku ...............”. 

A-Shqyrtimi i dokumentacionit të raportit gjeologjik përfundimtar. 

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë 
minerare të kërkim-zbulimit, dorëzuar në Sh.Gj.Sh nga subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria 
“...............”SH.A, është ngritur grupi i punës i Drejtorisë së Burimeve Minerale, i përbërë nga: Inxh. 
Gjeolog ............... , Inxh. Gjeolog ................... . 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit nga grupi i punës rezulton: 

-Subjekti / shoqëria ........................., në zbatim të nenit 13, pika 13 të ligjit Nr. 10304, datë 
15.07.2010  "Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, si dhe akteve të tjera 
nënligjore të miratuara, ka dorëzuar për shqyrtim dhe miratim në Sh.Gj.Sh raportin gjeologjik 
përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të kryer gjatë periudhës ........... vjeçare 
të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../......., ka kërkuar / nuk ka kërkuar shndërrimin e sipërfaqes së 
lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 , në leje shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes 
prej ......... km2. 

1. Të dhënat mbi subjektin / shoqërinë zotërues i lejes minerare janë përshkruar / nuk janë 
përshkruar të plota dhe rezultojnë si më poshtë: 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

2. Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

4. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi gjeografik - ekonomik i zonës së lejes (gjeografia, relievi, 
klima, bimësia; hidrografia, hidrogjeologjia;  demografia, infrastruktura ekzistuese; ekonomia e 
zonës dhe aktivitetet kryesore. 
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5. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi i plotë për ndërtimin gjeologjik të zonës së lejes (llojet, 
stratigrafia, mosha e shkëmbinjve); ndërtimin tektonik; mineralet e dobishme të rajonit, historiku i 
studimeve dhe punimeve të mëparshme të zonës së lejes. 

6. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi i plotë mbi ndërtimin gjeologjik të vendburimit / objektit; 
të dhëna të plota për mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave xeherorë 
brenda zonës së lejes; të dhëna të plota për rezervat e mëparshme (nëse ka) dhe ato të zbuluara, 
sasia dhe cilësia e tyre.  

7. Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. 

a. Jepen / nuk jepen të plota dhe të sakta koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., 
datë.........., sipas Akt-Miratimit të Ministrit, të projektuara në planin horizontal janë: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

8. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën ....... - vjeçare të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

Nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../....... 
është planifikuar ky volum fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

9. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

Nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../....... 
është realizuar ky volum fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i realizuar 
- Përpilim raporti gjeologjik           ........... copë 
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
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- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 

- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

10. Analiza e punimeve të kryera nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

- Koordinatat e punimeve të kryera (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të kryera (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Janë dhënë / nuk janë dhënë rezultatet e arritura nga punimet gjeologjike të kryera. 

- Është dhënë / nuk është dhënë sasia e provave të marra, jepen / nuk jepen rezultatet e tyre. 

11. Programi i minimal i punës dhe programi i investimit i planifikuar dhe i realizuar për 
kohën efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... . 

-Vlera minimale e investimit për programin minimal të punës (punimet gjeologjike) dhe investimit 
total të miratuar në Akt-Miratimin e Ministrit, leja Nr..........., datë......... jepen në tabelën e 
mëposhtme: 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

-Realizimi i investimeve për programin minimal të punës (punimet gjeologjike) dhe në total për kohën 
efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../......... . Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 
“................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit për periudhën ...../...../....... - ...../...../....... 
të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
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7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 

- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
-Janë dhënë / nuk janë dhënë shpjegime dhe argumente mbi mosrealizimet eventuale të 
programit të investimeve për periudhën raportuese (nëse ka mosrealizim). 

12. Plotësimi i detyrimeve ligjore nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të lejes. 

a. Realizimi i programit minimal të punës dhe totalit të investime në vlerë dhe përqindje. 

-Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 
-Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike (programi minimal)    ........ %. 
-Vlera totale e investimit të planifikuar      ................. Lekë. 
-Vlera totale e investimit të realizuar      ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të totalit të investimit                  ........ %. 

-Është realizuar / nuk është realizuar programi minimal i punës nga subjekti / shoqëria. 

b. Kryerja e pagesave për garancitë financiare për programin minimal të punës dhe 
rehabilitimit të mjedisit. 

-Janë kryer / nuk janë kryer pagesat e garancisë financiare për programin minimal të punës dhe 
rehabilitimit të mjedisit, sipas përcaktimeve ligjore. 

c. Kryerja e pagesës së sipërfaqes për vitin e tretë / dhe shtyrjen e afatit sipas ligjit minerar. 

-Është kryer / nuk është kryer pagesa e sipërfaqes për vitin e tretë / dhe shtyrjen e afatit sipas ligjit 
minerar. 

13. Të dhëna mbi sasinë dhe cilësinë e rezervave të zbuluara gjatë aktivitetit minerar të 
kërkim - zbulimit brenda zonës së lejes. 

- Janë / nuk janë përshkruar rezervat ekzistuese (nëse ka pasur) brenda sipërfaqes së lejes.  
-Janë / nuk janë zbuluar dhe janë / nuk janë llogaritur rezervave për mineralin / mineralet brenda 
zonës së lejes. 
- Mënyra e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes është / nuk është e saktë. 
-Jepet / nuk jepet tabela e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes, sasia dhe cilësia e 
tyre. 

14. Sipërfaqja me koordinatat e kërkuara nga subjekti / shoqëria për shndërrim të lejes së 
kërkim - zbulimit, në leje minerare shfrytëzimi (nëse ka kërkesë). 

i. Subjekti / shoqëria në raportin gjeologjik përfundimtar të dorëzuar ka kërkuar / nuk ka 
kërkuar shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje 
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shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

ii. Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi të projektuara 
në planin horizontal të pikave kufizuese, jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

iii. Sasia dhe cilësia e rezervave të zbuluara nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të 
lejes argumenton miratimin e shndërrimit të sipërfaqes së mësipërme prej ...... km2, në leje 
minerare shfrytëzimi. 

15. Punimet e kryera për rehabilitimin mjedisit. 

-Jepen / nuk jepen të dhëna të plota mbi punimet e kryera nga subjekti / shoqëria për mbylljen e 
punimeve, menaxhimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit gjatë dhe në përfundim të aktivitetit 
minerar të kërkim-zbulimit. 

16. Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit të 
punonjësve. 

-Jepen / nuk jepen të dhëna për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së 
shëndetit të punonjësve nga subjekti / shoqëria gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

17. Përfundime dhe rekomandime  

Janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B-Pjesa Tabelore. 

Pjesa tabelore, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar, është / nuk është e plotë saktë sipas kërkesave 
të miratuara në aktet nënligjore në fuqi. 

D- Pjesa Grafike. 

-Materiali grafik, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar të lejes është / nuk është i plotë dhe është / 
nuk është në shkallën e duhur. 

-Materiali grafik, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar është i plotë / nuk është i plotë sipas 
kërkesave të miratuara në aktet nënligjore në fuqi, i përbërë nga: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike dhe koordinatat përkatëse të lejes minerare të miratuar 1:25000 
2 Harta topografike me infrastrukturën e ngritur për realizimin e projektit 1:5000 - 1:10000 
4 Harta gjeologjike e zonës së lejes minerare të kërkim-zbulimit 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara dhe të kryera (me kanale, puse, galeri, 
shpime, etj. 

1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve 1:500 - 1:2000 

7 Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave të zbuluara   1:500 - 1:1000 

... ................................................ .................. 

Në përfundim mendojmë se: 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka realizuar investimet për programin 
minimal të punës në zbatim të VKM Nr. 364, datë 4.05.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të 
vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të 
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prodhimit për një leje minerare”. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për periudhën ..../..../...... - ..../..../...... ka 
realizuar investimet për punimet gjeologjike në vlerën.................... lekë, nga ................. lekë të 
planifikuara, ose ......... %. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për periudhën..../..../...... - ..../..../...... ka 
realizuar investimet në total në vlerën ............ lekë, nga ............. lekë të planifikuara, ose .......... %. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer detyrimet për 
pagesat e garancive financiare sipas akt-miratimit të Ministrit, përkatësisht: 

 -Pagesën e garancisë financiare për programin minimal në shumën ......... lekë. 

 -Pagesën e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit në shumën ......... lekë / vit, ose në 
total......... lekë. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer pagesën për 
sipërfaqen e mbajtur në vitin e tretë të lejes / shtyrjen e afatit (nëse është në vitin e tretë të lejes 
ose shtyrje afati) sipas përcaktimeve të nenit 13, pika 4 / nenit 19, pika 4 të ligjit minerar. 

 Informacioni gjeologjik i marrë nga punimet gjeologjike të kryera nga subjekti “...............”sh.p.k / 
shoqëria “...............”SH.A, sasia e rezervave të zbuluara të mineralit dhe cilësia e tij plotësojnë 
kushtet teknike e minerare, që sipërfaqja e kërkuar prej ............ km2, të shndërrohet në leje 
minerare shfrytëzimi. 

 Subjekti / shoqëria në raportin gjeologjik përfundimtar të dorëzuar ka kërkuar / nuk ka kërkuar 
shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje shfrytëzimi, nga 
sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

Në zbatim të Ligjit nr. 10304, date 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë” të 
ndryshuar”; V.K.M Nr. 362, datë 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të 
transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”, pika 11, 
i propozojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar: 

1- Të miratojë / të mos miratojë raportin gjeologjik përfundimtar të subjektit “...............”sh.p.k / 
shoqërisë “...............”SH.A, leja minerare e kërkim - zbulimit Nr. .........., datë .............., objekti 
“................”, minerali ............., Bashkia ............., Qarku .................. . 

2- Të miratojë / të mos miratojë shndërrimin (nëse kërkohet) e sipërfaqes prej ......... km2 të lejes së 
kërkim - zbulimit Nr. .........., datë .............., në leje minerare shfrytëzimi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 
 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI XIV 
MODELI I OPONENCËS SË RAPORTIT GJEOLOGJIK PËRFUNDIMTAR  
TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE NDËRTIMORË 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të kryer subjekti / 
shoqëria ........................., leja minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet ....................., 
objekti.............., Bashkia ............., Qarku ................ 

Në përfundim të afatit të miratuar të lejes / para afatit, subjekti / shoqëria ........................., me 
administrator/e ....................., zotërues i lejes minerare të kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., ka 
dorëzuar për shqyrtim e miratim në Sh.Gj.Sh “Raportin gjeologjik përfundimtar tekniko - financiar 
mbi punimet e kërkim - zbulimit të kryera në lejen minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
....................., objekti.............., Bashkia ............., Qarku ...............”. 

A-Shqyrtimi i dokumentacionit të raportit gjeologjik përfundimtar. 

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e dokumentacionit të raportit gjeologjik përfundimtar mbi veprimtarinë 
minerare të kërkim-zbulimit, dorëzuar në Sh.Gj.Sh nga subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria 
“...............”SH.A, është ngritur grupi i punës i Drejtorisë së Burimeve Minerale, i përbërë nga: Inxh. 
Gjeolog ............... , Inxh. Gjeolog ................... . 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit nga grupi i punës rezulton: 

-Subjekti / shoqëria ........................., në zbatim të nenit 20, pika 1 të ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010  
"Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, si dhe akteve të tjera nënligjore të 
miratuara, ka dorëzuar për shqyrtim dhe miratim në Sh.Gj.Sh raportin gjeologjik përfundimtar mbi 
veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të kryer gjatë periudhës ........... vjeçare të lejes, periudha 
...../...../...... - ..../...../......., ka kërkuar / nuk ka kërkuar shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-
zbulimit prej ......... km2 , në leje shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

1. Të dhënat mbi subjektin / shoqërinë zotërues i lejes minerare janë përshkruar / nuk janë 
përshkruar të plota dhe rezultojnë si më poshtë: 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

2. Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

3. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi gjeografik - ekonomik i zonës së lejes (gjeografia, relievi, 
klima, bimësia; hidrografia, hidrogjeologjia;  demografia, infrastruktura ekzistuese; ekonomia e 
zonës dhe aktivitetet kryesore. 
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4. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi i plotë për ndërtimin gjeologjik të zonës së lejes (llojet, 
stratigrafia, mosha e shkëmbinjve); ndërtimin tektonik; mineralet e dobishme të rajonit, historiku i 
studimeve dhe punimeve të mëparshme të zonës së lejes. 

5. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi i plotë mbi ndërtimin gjeologjik të vendburimit / objektit; 
të dhëna të plota për mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave xeherorë 
brenda zonës së lejes; të dhëna të plota për rezervat e mëparshme (nëse ka) dhe ato të zbuluara, 
sasia dhe cilësia e tyre.  

6. Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. 

Jepen / nuk jepen të plota dhe të sakta koordinatat e lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë.........., 
sipas Akt-Miratimit të Ministrit, të projektuara në planin horizontal janë: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

7. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën ....... - vjeçare të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

Nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../....... 
është planifikuar ky volum fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

8. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

Nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../....... 
është realizuar ky volum fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i realizuar 
- Përpilim raporti gjeologjik           ........... copë 
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
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- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

9. Analiza e punimeve të kryera nga subjekti / shoqëria për periudhën ....... - vjeçare të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

- Koordinatat e punimeve të kryera (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të kryera (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Janë dhënë / nuk janë dhënë rezultatet e arritura nga punimet gjeologjike të kryera. 

- Është dhënë / nuk është dhënë sasia e provave të marra, jepen / nuk jepen rezultatet e tyre. 

10. Programi i minimal i punës dhe programi i investimit i planifikuar dhe i realizuar për 
kohën efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../....... . 

-Vlera minimale e investimit për programin minimal të punës (punimet gjeologjike) dhe investimit 
total të miratuar në Akt-Miratimin e Ministrit, leja Nr..........., datë......... jepen në tabelën e 
mëposhtme: 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim - Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

-Realizimi i investimeve për programin minimal të punës (punimet gjeologjike) dhe në total për kohën 
efektive të lejes, periudha ...../...../...... - ..../...../.......... Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 
“................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit për periudhën ...../...../....... - ...../...../....... 
të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 

- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 

-Janë dhënë / nuk janë dhënë shpjegime dhe argumente mbi mosrealizimet eventuale të 
programit të investimeve për periudhën raportuese (nëse ka mosrealizim). 

11. Plotësimi i detyrimeve ligjore nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të lejes. 

a- Realizimi i programit minimal të punës dhe totalit të investime në vlerë dhe përqindje. 

-Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 
-Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike (programi minimal) ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike (programi minimal)    ........ %. 
-Vlera totale e investimit të planifikuar      ................. Lekë. 
-Vlera totale e investimit të realizuar      ................. Lekë. 
-Përqindja e realizimit të totalit të investimit                  ........ %. 

Është realizuar / nuk është realizuar programi minimal i punës nga subjekti / shoqëria. 

b- Kryerja e pagesave për garancitë financiare për programin minimal të punës dhe 
rehabilitimit të mjedisit. 

-Janë kryer / nuk janë kryer pagesat e garancisë financiare për programin minimal të punës dhe 
rehabilitimit të mjedisit, sipas përcaktimeve ligjore. 

c- Kryerja e pagesës së sipërfaqes për shtyrjen e afatit sipas ligjit minerar (nëse ka kërkesë). 

-Është kryer / nuk është kryer pagesa e sipërfaqes për shtyrjen e afatit sipas ligjit minerar. 

12. Të dhëna mbi sasinë dhe cilësinë e rezervave të zbuluara gjatë aktivitetit minerar të kërkim 
- zbulimit brenda zonës së lejes. 

- Janë / nuk janë përshkruar rezervat ekzistuese (nëse ka pasur) brenda sipërfaqes së lejes.  
-Janë / nuk janë zbuluar dhe janë / nuk janë llogaritur rezervave për mineralin / mineralet brenda 
zonës së lejes. 
- Mënyra e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes është / nuk është e saktë. 
-Jepet / nuk jepet tabela e llogaritjes së rezervave të zbuluara brenda zonës së lejes, sasia dhe cilësia e 
tyre. 

13. Sipërfaqja me koordinatat e kërkuara nga subjekti / shoqëria për shndërrim të lejes së 
kërkim - zbulimit, në leje minerare shfrytëzimi (nëse ka kërkesë). 

i. Subjekti / shoqëria në raportin gjeologjik përfundimtar të dorëzuar ka kërkuar / nuk ka 
kërkuar shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje 
shfrytëzimi, nga sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

ii. Koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shndërrim në leje minerare shfrytëzimi të 
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projektuara në planin horizontal të pikave kufizuese, jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

iii.  Sasia dhe cilësia e rezervave të zbuluara nga subjekti / shoqëria gjatë periudhës efektive të 
lejes argumenton miratimin e shndërrimit të sipërfaqes së mësipërme prej ...... km2, në leje 
minerare shfrytëzimi. 

14. Punimet e kryera për rehabilitimin mjedisit. 

-Jepen / nuk jepen të dhëna të plota mbi punimet e kryera nga subjekti / shoqëria për mbylljen e 
punimeve, menaxhimin e mbetjeve dhe rigjenerimin e mjedisit gjatë dhe në përfundim të aktivitetit 
minerar të kërkim-zbulimit. 

15. Informacion për respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit të 
punonjësve. 

-Jepen / nuk jepen të dhëna për respektimin e kërkesave të sigurisë në punë dhe mbrojtjes së 
shëndetit të punonjësve nga subjekti / shoqëria gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit. 

16. Përfundime dhe rekomandime. 

Janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B-Pjesa Tabelore. 

Pjesa tabelore, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar, është / nuk është e plotë saktë sipas kërkesave 
të miratuara në aktet nënligjore në fuqi. 

C- Pjesa Grafike. 

-Materiali grafik, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar të lejes është / nuk është i plotë dhe është / 
nuk është në shkallën e duhur. 

-Materiali grafik, pjesë e raportit gjeologjik përfundimtar është i plotë / nuk është i plotë sipas 
kërkesave të miratuara në aktet nënligjore në fuqi, i përbërë nga: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike dhe koordinatat përkatëse të lejes minerare të miratuar 1:25000 
2 Harta topografike me infrastrukturën e ngritur për realizimin e projektit 1:5000 - 1:10000 
4 Harta gjeologjike e zonës së lejes minerare të kërkim-zbulimit 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara dhe të kryera (me kanale, puse, galeri, 
shpime, etj. 

1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve 1:500 - 1:2000 

7 Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave të zbuluara   1:500 - 1:1000 

... ................................................ .................. 

Në përfundim mendojmë se: 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka realizuar investimet për programin 
minimal të punës në zbatim të VKM Nr. 364, datë 4.05.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të 
vlerës minimale të sipërfaqes së zonës së lejuar minerare dhe të vlerës minimale të investimit e të 
prodhimit për një leje minerare”. 



112 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për periudhën ..../..../...... - ..../..../...... ka 
realizuar investimet për punimet gjeologjike në vlerën.................... lekë, nga ................. lekë të 
planifikuara, ose ......... %. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A për periudhën..../..../...... - ..../..../...... ka 
realizuar investimet në total në vlerën ............ lekë, nga ............. lekë të planifikuara, ose .......... %. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer detyrimet për 
pagesat e garancive financiare sipas akt-miratimit të Ministrit, përkatësisht: 

 -Pagesën e garancisë financiare për programin minimal në shumën ......... lekë. 

 -Pagesën e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit në shumën ......... lekë / vit, ose në 
total......... lekë. 

 Subjekti “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A ka kryer / nuk ka kryer pagesën për 
sipërfaqen e mbajtur për shtyrjen e afatit (nëse ka shtyrje afati) sipas përcaktimeve të ligjit 
minerar. 

 Informacioni gjeologjik i marrë nga punimet gjeologjike të kryera nga subjekti “...............”sh.p.k / 
shoqëria “...............”SH.A, sasia e rezervave të zbuluara të mineralit dhe cilësia e tij, plotësojnë 
kushtet teknike e minerare, që sipërfaqja e kërkuar prej ............ km2, të shndërrohet në leje 
minerare shfrytëzimi. 

 Subjekti / shoqëria në raportin gjeologjik përfundimtar të dorëzuar ka kërkuar / nuk ka kërkuar 
shndërrimin e sipërfaqes së lejes së kërkim-zbulimit prej ......... km2 në leje shfrytëzimi, nga 
sipërfaqja e përgjithshme e lejes prej ......... km2. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

Në zbatim të Ligjit nr. 10304, date 15.07.2010, “Për Sektorin Minerar ne Republikën e Shqipërisë” të 
ndryshuar”; V.K.M Nr. 362, datë 29.04.2011 “Për miratimin e kritereve dhe rregullave të 
transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe shndërrimit të lejeve minerare”, pika 11, 
i propozojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare dhe Këshillit Teknik të Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar: 

1-Të miratojë / të mos miratojë raportin gjeologjik përfundimtar të subjektit “...............”sh.p.k / 
shoqërisë “...............”SH.A, leja minerare e kërkim - zbulimit Nr. .........., datë .............., objekti 
“................”, minerali ............., Bashkia ............., Qarku .................. . 

2- Të miratojë / të mos miratojë shndërrimin (nëse kërkohet) e sipërfaqes prej ......... km2 të lejes së 
kërkim - zbulimit Nr. .........., datë .............., në leje minerare shfrytëzimi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 
 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI XV 

MODELI I PLANIT VJETOR TË PUNËS PËR VEPRIMTARINË MINERARE  
QË DORËZOHET NË SH.GJ.SH NGA ZOTËRUESI I LEJES MINERARE TË KËRKIM - 
ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E 

BITUMET / GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 

Plani vjetor i punës për zhvillimin e veprimtarisë minerare për lejen e kërkim-zbulimit është një 
program i hollësishëm i hartuar nga zotëruesi i lejes për zhvillimin e veprimtarisë minerare, në 
përputhje dhe i harmonizuar në kohë me të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në lejen e tij minerare 
për vitin përkatës. Ky plan duhet të përmbajë në mënyrë të specifikuar dhe të detajuar në tremujore 
vlerën e investimeve, operacionet që do të kryhen për veprimtarinë e kërkim-zbulimit me 
dokumentacionin teknik përkatës, vlerën vjetore të garancisë financiare të rehabilitimit të mjedisit. 

Plani vjetor i punës për zhvillimin e veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit hartohet nga zotëruesi 
i lejes duhet të dorëzohet në Sh.Gj.Sh nga subjekti / shoqëria 30 (tridhjetë) ditë kalendarike përpara 
përfundimit të vitit përkatës të lejes, llogaritur me datën efektive të saj, shqyrtohet dhe miratohet në 
Drejtorinë e Burimeve Minerale, ka përmbajtjen e mëposhtme: 

I- TEKSTI I PLANIT VJETOR TË PUNËS. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë zotërues i lejes minerare. 

 i. Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

ii. Leja minerare Nr........, datë ......... . 

iii. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ............................ . 

iv. Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

v. Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

vi. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

vii. Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e lejes: ..................., .................... . 

viii. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

ix. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 

4.2. Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të zotëruesit të lejes minerare. 

i. Kapacitetet teknike të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

 ii. Curriculum e stafit të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

iii. Përshkrimi i eksperiencës së mëparshme në fushën minerare. 
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5. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike e 
zonës së lejes. 

i.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 

ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

6. Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës së lejes (llojet, stratigrafia, mosha e shkëmbinjve). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Mineralet e dobishme të zonës së lejes, përshkrim i plotë për mineralin / mineralet që 
zhvillohet veprimtaria gjatë vitit përkatës të lejes. 

iv. Të dhëna mbi mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave 
xeherorë brenda sipërfaqes zhvillohet veprimtaria gjatë vitit përkatës të lejes. 

7. Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. 

i. Koordinatat e lejes minerare të kërkim-zbulimi Nr..........., datë........., azhornuar në hartën 
topografike në shkallë 1:25000 ka sipërfaqe ......... km2, të projektuara në planin horizontal të 
pikave kufizuese jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat
X Y

1 ................ ................
2 ................ ................
3 ................ ................
4 ................ ................
n ................ ................

ii. Vlerat e investimit për programin minimal të punës të miratuar leja Nr..........., datë......... jepen 
në tabelën e mëposhtme: 

8. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë  
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- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

9. Punimet e kryera, investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjatë vitit parë të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../....... dhe analiza e tyre. 

iii. Gjatë vitit parë / të dytë të lejes periudha ..../..../...... - ..../..../......., është realizuar ky volum 
fizik punimesh: 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
- Studim, projektim, vlerësim     .............. copë 
- Marshuta gjeologjike       ............... km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. .............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.    ............... km2 
- Kanale          ............... m3 
- Puse, pusëza       ............... ml 
- Pastrime, gërmime         ............... m3 
- Shpime        ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie                          ................ ml 
- Karriera                                                                           ................. m3 
- Analiza kimike               ............... copë 
- Testime teknologjike              ............... copë 
- ...................................              .................      

iv. Analiza e punimeve gjeologjike të kryera gjatë vitit parë të lejes. 

- Rezultatet e arritura. 

- Rezervat e zbuluara gjatë vitit parë të lejes, sasia dhe cilësia e tyre (nëse ka). 

10. Investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjatë vitit parë të lejes, periudha ..../..../...... - 
..../..../........ . 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për ...../..../...... - ..../..../........të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

11. Programi i propozuar i punimeve të zbulimit për vitin e dytë të lejes, periudha ..../..../...... - 
..../..../........ . 

i. Punimet e projektuara për secilin shesh brenda sipërfaqes së zonës së lejes për vitin e dytë të 
lejes; (Përshkrimi në mënyrë të detajuar i punimeve të projektuara, shoqëruar me materialin 
grafik në shkallën e duhur (Harta gjeologjike, planimetria e punimeve, projeksionet, profilet, 
etj.). 

ii. Investimet për punimet gjeologjike të planifikuara dhe në total për vitin e dytë të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../....... . 

Vlerat e investimit për punimet gjeologjike dhe në total e planifikuar nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për periudhën 1-vjeçare të lejes: 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit 
vjetor 

(në 000/lekë) 
1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........ 
2 Kanale. m3 ........ ........ ........ 
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ 
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ 
5 Shpime. ml ........ ........ ........ 
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ 
7 Karriera. m3 ........ ........ ........ 
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........ 
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 
... ................................... ......... ........ ........ ........ 

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 



117 

k. Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
l. Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 

iii. Lloji i punimeve të projektuara për periudhën 1-vjeçare të lejes, vëllimi i tyre. 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
 Studim, projektim, vlerësim       .............. copë 
 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.     ............... km2 
 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
 Kanale            ............... m3 
 Puse, pusëza         ............... ml 
 Pastrime, gërmime        ............... m3 
 Shpime           ............... ml 
 Galeri, Ringritje galerie                            ................ ml 
 Karriera                                                                          ................ m3 
 Analiza kimike       ................ copë 
 Testime teknologjike      ................ copë 
 ...................................        .................      

iv. Argumentimi i punimeve të projektuara, rezultatet e pritshme. 

v. Përcaktimi i vlerës vjetore së garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit; 

-Përcaktohet vlera vjetore e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit (sipas Udhëzimit 
të Ministrit Nr. 718, datë 03.10.2011), bazuar në volumet fizike të planifikuara. 

vi. Koordinatat e punimeve të projektuara (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të projektuar (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

vii. Vlerësimi i rezervave të pritshme: 

- Llogaritja e rezervave të pritshme për mineralin / mineralet brenda sipërfaqes së lejes. 

- Mënyra e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

- Tabela e llogaritjes së rezervave të pritshme. 

12. Operacionet e punës për rehabilitimin e mjedisit gjatë hapjes së punimeve minerare. 

i. Dëmtimi i sipërfaqes së tokës, erozioni, etj., gjatë hapjes së punimeve; 

ii. Dëmtimi i florës, faunës dhe bimët e ujit dhe masat parandaluese e rehabilituese; 

iii. Shkarkimet e ujërave, pluhurat gjatë procesit të punës, zhurmat, emetimi i gazrave nga 
pajisjet, mjeteve motorike dhe makineritë, ndikimi në mjedis i produkteve të lëndëve plasëse 
dhe masat përkatëse; 

iv. Masat për rigjenerimin e peizazhit; 

v. Ndikimi në infrastrukturën e zonës dhe masat përkatëse; 

vi. Ndikim në shëndetin e njerëzve që punojnë dhe në jetën e banorëve për rreth, qarkullimin 
transportin dhe masat përkatëse; 

vii. Plani i monitorimit të mjedisit. 
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viii. Tabela e shpenzimeve për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas zërave të punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit). 

I Plani i mbylljes së punimeve të kërkim - zbulimit 

Nr. Operacioni Njësia 
Çmimi për 

Njësi 
Vëllimi i 

punës 
Vlera në 

lekë 
a Mbyllje e hyrjes së galerive. Nr. galerive 25 000 A A x 25000 

b 
Mbyllje e Puseve minerare sipërfaqësore me 
mbushje të plotë. 

m3 100 B B x100 

c 
Mbyllje e oxhaqeve, remonteve nga nëntoka 
me dalje në sipërfaqe me mbushje të plotë. 

m3 100 C C x 100 

d Mbyllje e puseve te shpimit  Nr. Shpime 1000 D D x 1000 

Shuma I (A x 25000) + (B x 100) + (C x 100) + (D x 1000) 

II Plani i menaxhimit të mbetjeve 

Nr. Operacioni Njësia 
Çmimi për 

Njësi 
Vëllimi i 

punës 
Vlera në 

lekë 

a 
Çmontim, transport i instalimeve te 
trajtimit të punëtoreve në sektor, barakave 
në front të punës 

Nr. objekteve 10000 A1 A1 x 10000 

b 
Çmontim, transport i makinerive dhe pajisjeve 
teknologjike të punës si sonda shpimi 
kompresor pompa ujë. 

Nr.makinerive 5000 B1 B1 x 5000 

c 
Çmontimi, transport i linjave teknologjike si 
linjës energjitike, linje e furnizimit me ujë, 
linje te furnizimit me ajër 

ml 50 C1 C1 x 50 

d 
Transporti i kamponaturës se shpimit si dhe 
çdo produkt tjetër. 

ton 1000 D1 D1 x 1000 

Shuma II  (A1 x 10000) + (B1 x 5000) + (C1 x 50) + (D1 x 1000) 

III Plani i rehabilitimin përfundimtar të mjedisit 

Nr. Operacioni Njësia 
Çmimi për 

Njësi 
Vëllimi i 

punës 
Vlera në 

lekë 

a 
Tarracimi, sistemimi, rehabilitimi mbushje 
me dhe i stoqeve të sterilit të galerive të 
kërkim - zbulimit 

m3 100 A2 A2 x 100 

b 
Tarracimi, sistemimi, rehabilitimi shesheve të  
shpimit. 

m3 75 B2 B2 x 75 

c 
Rehabilitimi i stoqeve te sterilit nga hapja e 
karrierave të kërkim - zbulimit 

m3 75 C2 C2 x 75 

d 
Rehabilitimi i punimeve të kërkimit nga hapja 
e kanale 

m3 100 D2 D2 x 50 

e Mbjellje pemësh cope 300 E2 E2 x 300 

f Sistemimi i ujërave nëntokësore raste 3000 F2 F2 x 3000 

Shuma III 
A2 x 100 + B2 x 75 + C2 x 75 +  D2 x 50 + E2 x 300 + 

F2 x 3000  
Shuma I+II+III Shuma I + Shuma II + Shuma III 

Shpenzime suplementare 5% 0.5 (Shuma I + Shuma II + Shuma III) 

TOTALI 
(Shuma I + Shuma II + Shuma III) + 0.5 (Shuma I + 

Shuma II + Shuma III)  

13. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 
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II- PJESA TABELORE. 

1-Tabela përmbledhëse e investimeve dhe grafiku i kryerjes për dy vitet e para të lejes. 

Nr Investime 
Vlera 

(në 000/lekë) 
Viti I 

Vlera 
(në 000/lekë ) 

Viti II 

Vlera e plotë 
(në 000/lekë) 

1 Studim, Projektim, vlerësim. ......... ......... ......... 

2 
Punime gjeologjike sipërfaqësore (kanale, karriera, 
etj.) nëntokësore (galeri, etj), shpime, etj. 

......... ......... ......... 

3 Testime kimike, teknologjike. ......... ......... ......... 

4 .......................... ......... ......... ......... 

5 Totali i investimeve për punime gjeologjike ......... ......... ......... 

6 
Investime për punime ndihmëse (hapje rrugësh dhe 
sheshesh). 

......... ......... ......... 

7 Ngritje kantieri. ......... ......... ......... 

8 Makineri, pajisje.    

9 
Investime për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin 
e mbetjeve 

......... ......... ......... 

10 Totali i investimeve ......... ......... ......... 
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  2- Tabela e detajuar për zërat e investimeve të planifikuara ndarë në tremujorë, në 000/lekë. 

Nr.  Emërtimi Njësia Parashikimi 

1  Parashikimi i investimeve për veprimtarinë e kërkim - zbulimit  
Tremujori 

I 
Tremujori 

II 
Tremujori 

III 
Tremujori 

IV 
Totali 

 

a Vlera totale e programit minimal të punës e planifikuar Lekë  

b 
Operacionet që përfshihen ne programin minimal te punës dhe 
realizimi i tyre 

      

b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik       
b2 Marshuta gjeologjike km      
b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. km2      
b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. km2      
b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. km2      
b6 Kanale. m3      
b7 Puse, pusëza. ml      
b8 Pastrime, gërmime. m3      

b9 Shpime. ml      

b10 Galeri, Ringritje galerie. ml      

b11 Karriera. m3      

b12 Analiza kimike. copë       

b13 Testime teknologjike. copë      

..... etj...................................... ..........      

2  Parashikimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare       

 a Vlera totale e investimeve të planifikuara (b+c+d) Lekë       
 b Investimet e planifikuara për punime gjeologjike Lekë      
 b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik Lekë      
 b2 Marshuta gjeologjike Lekë      
 b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. Lekë      
 b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. Lekë      
 b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. Lekë      
 b6 Kanale. Lekë      
 b7 Puse, pusëza. Lekë      
 b8 Pastrime, gërmime. Lekë      



121 

 b9 Shpime. Lekë      
 b10 Galeri, Ringritje galerie. Lekë      
 b11 Karriera. Lekë      
 b12 Analiza kimike. Lekë      
 b13 Testime teknologjike. Lekë      
 ..... etj...................................... Lekë      
 c Investimet e planifikuara për punime ndihmëse. Lekë      
 c1 Hapje rrugësh. ml      
 c2 Hapje sheshesh, etj. m3      
 ..... etj...................................... .....      
 d Makineri, pajisje, ndërtim-montime. Lekë      
 ..... etj...................................... .....      

3  Operacionet e parashikuara për rehabilitim mjedisi.       

 

a Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit lekë      
b Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor       
b1 Riparim sipërfaqe m1      
b2 Mbushje dheu m3      
b3 etj......................................        

4  Menaxhim i mbetjeve       
 a Vlera në lekë e planifikuar e veprimeve për menaxhimin e mbetjeve lekë      
 b Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve       
 bl Riparim sipërfaqe depozitim mbetjesh m3      
 b2 etj......................................        

5  Numri i fuqisë punëtore nr      
6  Pagesa e garancisë së programit minimal të punës Lekë      
7  Vlerësimi i garancisë financiare të rehabilitimit të mjedisit Lekë      
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3- Tabela e rezervave të zbuluara gjatë veprimtarisë së kërkim - zbulimit. 

Nr 
Lloji dhe kategoria e 
Rezervave për mineralin e 
........................... 

Gjendja e rezervave në 
fillim të vitit raportues  

Rezerva të reja të zbuluara gjatë vitit, periudha  

...../...../...... - ...../...../...... 
Gjendja e rezervave në fund të 

të vitit raportues 

Planifikuar Realizuar 

Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) 

1 A (ton)  
2 B (ton)         
3 C1 (ton)         
4 C2 (ton)  
5 Totali         
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III- PJESA GRAFIKE. 

Materiali grafik, pjesë e programit vjetor të punës për veprimtarinë e kërkim-zbulimit sipas tabelës së 
mëposhtme: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike me zonën e kërkuar dhe koordinatat përkatëse 1:25000 

2 
Harta topografike me zonën e kërkuar me infrastrukturën që do të ngrihet për 
realizimin e projektit 

1:5000 - 1:10000 

4 Harta gjeologjike e zonës 1:1000 - 1:10000 

5 Planimetria e punimeve të projektuara (me kanale, puse, galeri, shpime, etj) 1:500 - 1:5000 

6 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve  1:1000 - 1:5000 

7 
Projeksioni vertikal ose horizontal me gjeometrizimin e trupave xeherorë të 
pritshëm 

1:1000 - 1:2000 

... ................................................ .................. 
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1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMI VJETOR I PUNËS PËR ZHVILLIMIN E VEPRIMTARISË 

MINERARE TË KËRKIM – ZBULIMIT, PERIUDHA ..../...../....../ - ..../...../....../ 

LEJA MINERARE NR. ........, MINERALIN / MINERALET ....................., 

OBJEKTI.................., BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORËT E PROJEKTIT       ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi)     ....................................... 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji ......., Viti....... . 
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2.  Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i planit vjetor të punës.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë zotërues i lejes minerare. Faqe ... 

4.2 Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të zotëruesit të lejes minerare. Faqe ... 

5 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe 
topografike e zonës së lejes. 

Faqe ... 

6 Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. Faqe ... 

7 Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. Faqe ... 

8 Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. Faqe ... 

9 Punimet e kryera, investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjatë vitit parë të 
lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../....... dhe analiza e tyre. 

Faqe ... 

10 Investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjatë vitit parë të lejes, periudha 
..../..../...... - ..../..../......... 

Faqe ... 

11 Operacionet e punës për rehabilitimin e mjedisit gjatë hapjes së punimeve 
minerare. 

Faqe ... 

12 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI XVI 
MODELI I OPONENCËS SË PROGRAMIT VJETOR TË PUNËS PËR VEPRIMTARINË 

MINERARE QË DORËZOHET NË SH.GJ.SH NGA ZOTËRUESI I LEJES MINERARE TË 
KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, 

QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 
 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I planit vjetor të punës për zhvillimin e veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit, leja minerare e 
kërkim - zbulimit Nr..........., datë........., mineralin / mineralet ....................., objekti.............., Bashkia 
............., Qarku ............... 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “..............”SH.A, në zbatim të ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 
"Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Urdhrit te Ministrit Nr. 307, datë  
13.04.2011 “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe 
përmbajtjen e planit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të kërkim-zbulimit për 
grupin e mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret dhe bitumet”, Aneksi 3, ka dorëzuar ne Sh.Gj.Sh 
planin vjetor te punës për vitin e dyte te lejes Nr..........., datë.........,, që zotëron. 

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e planit vjetor të punës për vitin e dytë të lejes minerare të kërkim - 
zbulimit Nr..........., datë........., periudha ...../...../....... - ...../...../......., nga Drejtoria e Burimeve 
Minerale është ngritur grupi i punës i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ..............., Inxh. Gjeolog 
................... . Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i planit vjetor të punës rezulton: 

A- Shqyrtimi i dokumentacionit të planit vjetor të punës. 

1. Të dhëna për lejen minerare. 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

2. Koordinatat, investimet dhe punimet e planifikuara sipas akt-miratimit të lejes minerare.  

2.1. Koordinatat e miratuara të lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., të projektuara në 
planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
5 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 
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2.2. Vlerat e investimit për programin minimal të punës dhe në total të miratuara në Akt-Miratimin 
e Ministrit, leja Nr..........., datë......... jepen në tabelën e mëposhtme: 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë  
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim  ................ lekë  ................ lekë  
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë  

2.3. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

2.4. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për vitin e parë të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, ringritje galerie      .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

3. Punimet e kryera, investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjate vitit të parë të lejes, 
periudha ...../...../....... - ...../...../....... . 

3.1. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria gjate vitit të parë të lejes. Gjatë vitit te 
pare te lejes ...../...../....... - ...../...../....... është realizuar ky volum fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i realizuar 
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- Përpilim raporti gjeologjik           ........... copë 
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

3.2. Realizimi i investimeve për punimet gjeologjike dhe në total, për vitin e parë të  lejes. 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për periudhën ...../...../....... - ...../...../....... të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
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- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

4. Detyrimet ligjore të subjektit / shoqërisë. 

a) Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 
15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ka kryer pagesat 
e garancive financiare për programin minimal te punës dhe rehabilitimin e mjedisit sipas akt-
miratimit te Ministrit dhe afateve përkatëse. 

b) Ka dorezuar / nuk ka dorëzuar programin vjetor të punës brenda afatit ligjor të lejuar, 30 ditë 
kalendarike para mbarimit të vitit, sipas datës efektive të lejes. 

c) Ka hartuar / nuk ka hartuar projektin e rehabilitimit të mjedisit në zbatim të legjislacionit 
minerar dhe mjedisor të miratuar për vitin e dytë të lejes. 

d) Vlera e investimit për punime gjeologjike dhe në total e planifikuar për t’u kryer e përcaktuar në 
projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare të paraqitur është në harmonizim me projektin e 
miratuar mbi të cilin është miratuar leja. 

e) Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për vitin e dytë  të lejes ka përcaktuar 
/ nuk ka përcaktuar saktë vlerën e garancisë financiare të rehabilitimit të mjedisit sipas akteve 
nënligjore të miratuara. 

f) Ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas 
kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e 
aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

5. Vlerësimi i projektit të zhvillimit të veprimtarisë minerare për vitin e dytë të lejes, periudha 
...../...../....... - ...../...../...... . 

5.1. Projekti i zhvillimit të veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit është hartuar / nuk është 
hartuar i plotë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit nr. 307, datë 13.04.2011, Aneksi Nr. 3. 

a) Të dhënat mbi subjektin /shoqërinë janë përshkruar / nuk janë përshkruar të sakta. 

b) Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, 
Curriculum Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 

c) Është bere / nuk është bere përshkrimi gjeografik - ekonomik, vendndodhja administrative 
dhe topografike e objektit në tekst. 

d) Është përshkruar/ nuk është përshkruar ndërtimi gjeologjik, tektonika zonës, mineralet e 
dobishme të zonës së lejes në tekst. 

e) Janë pasqyruar / nuk janë pasqyruar punimet gjeologjike të kryera gjatë vitit te pare te 
lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../......  dhe është bërë / nuk është bërë analiza e tyre. 

f) Volumet fizike të punimeve gjeologjike të kerkim-zbulimit, kosto e tyre, të propozuara për 
t’u kryer nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, për vitin e dyte të 
lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../......   janë argumentuara / nuk janë argumentuara. 

g) Materiali grafik për vitin e dytë të lejes është / nuk është i plotë dhe është / nuk është në 
shkallën e duhur. 

6. Punimet gjeologjike të planifikuara për vitin e dytë të lejes, periudha ...../...../....... - 
...../...../....... 

i. Është bërë përshkrimi në mënyrë të detajuar i punimeve të projektuara për vitin e dytë të lejes për 
secilin shesh, shoqëruar me materialin grafik në shkallën e duhur (Harta gjeologjike, planimetria e 
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punimeve, projeksionet, profilet, etj.). Për vitin e dyte të lejes është planifikuar të kryhet ky volum 
fizik punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          .............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km. 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.         ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike      ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

ii. Punimet e projektuara janë argumentuar nga ana teknike. Janë dhënë koordinatat e punimeve 
dhe rezultatet e pritshme të tyre. 

7. Investimet për punimet gjeologjike dhe në total të planifikuara nga subjekti / shoqëria për 
vitin e dytë të lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../...... . 

Vlerat e investimit për punimet gjeologjike dhe në total të planifikuara nga subjekti 
“................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për vitin e dytë të lejes, periudha ...../...../....... - 
...../...../...... janë harmonizuar me vlerat e miratuara ne projekt. Ato janë sipas  tabelës së mëposhtme: 

Nr. Emërtimi Njësia  Volumi
Kosto 
njësi  

(në 000/lekë) 

Totali i investimit 
vjetor (në 000/lekë) 

1 Studim, projektim, vlerësim. copë ........ ........ ........ 
2 Kanale. m3 ........ ........ ........ 
3 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ 
4 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ 
5 Shpime. ml ........ ........ ........ 
6 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........
7 Karriera. m3 ........ ........ ........
8 Analiza kimike. copë ........ ........ ........
9 Testime teknologjike. copë ........ ........ ........
... ................................... ......... ........ ........ ........
... ................................... ......... ........ ........ ........

... 
Investimet për punime 
gjeologjike 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Investime për punime ndihmëse 
(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ 

...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit e planifikuar për punimet gjeologjike ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar    ................. Lekë. 
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8. Në projektin e rehabilitimit të mjedisit janë plotësuar / nuk janë plotësuar saktë të dhënat e 
ndikimeve në mjedis gjatë kryerjes së veprimtarisë minerare subjekti / shoqëria, operacionet e 
punës për rehabilitimin e mjedisit gjatë hapjes së punimeve minerare. 

9. Investimet për rehabilitimin e mjedisit për vitin e dytë të lejes të llogaritura nga subjekti/ shoqëria 
janë përcaktuar / nuk janë përcaktuar sipas kërkesave të Udhëzimit të Ministrit Nr. 718, datë 
03.10.2011, Aneksi Nr. 3. Vlera e përgjithshme e punimeve për rehabilitimin e mjedisit dhe 
menaxhimin e mbetjeve, është dhe vlera e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit për 
vitin e dytë të lejes. 

10. Janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 

B-Pjesa Tabelore. 
Pjesa tabelore, pjesë e programit vjetor të punës, është plotësuar / nuk është plotësuar saktë sipas 
kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 307, datë 13.04.2011, Aneksi 3. 

C-Pjesa Grafike. 
Materiali grafik, pjesë e programit vjetor të punës, është i plotë / nuk është i plotë, i përbërë nga: 

1. Harta topografike me koordinatat e lejes minerare të miratuar  shkalla 1:25000. 
2. Harta topografike me koordinatat e sipërfaqes së kërkuar për shtyrje afati  shkalla 1:25000 
3. Harta gjeologjike e zonës së lejes     shkalla 1:1000 - 1:10000. 
4. Planimetria e punimeve të kryera gjatë periudhës 3-vjeçare të lejes shkalla 1:500 - 1:5000. 
5. Planimetria e punimeve të projektuara për shtyrje afati  shkalla 1:500 - 1:5000. 
6. Profilet gjeologjike tërthore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
7. Profilet gjeologjike gjatësore      shkalla 1:500 - 1:2000. 
8. Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave  

të zbuluara dhe të pritshme       shkalla 1:500 - 1:1000. 
n. ................................................................    shkalla ....................... . 

Në përfundim mendojmë se: 

 Programi vjetor të punës i hartuar nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, për 
vitin e dytë të lejes minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet .....................,objekti 
......................., Bashkia ............., Qarku .............., plotëson / nuk plotëson kushtet dhe kerkesat  e 
Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të 
ndryshuar, si dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë plotësuar detyrimet ligjore për 
vitin e parë të lejes. 

 Programi vjetor të punës i paraqitur nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A 
është i argumentuar nga ana teknike dhe eshte i harmonizuar me projektin fillestar të miratuar për 
lejen minerare të kërkim-zbulimit. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e 
kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të 
miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

 Garancia financiare për rehabilitimin e mjedisit për vitin e dytë të lejes është përcaktuar / nuk 
është përcaktuar në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 Për sektorin minerar në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, neni 31, pika 1 dhe Udhëzimin e Ministrit Nr.718, datë 
03.10.2011, Aneksi Nr. 3. 

 Vlera e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit për për vitin e dytë të lejes të jetë  
.............. lekë. 
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I rekomandojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare të miratojë / të mos miratojë programin vjetor të 
punës te paraqitur nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, leja minerare e 
kërkim-zbulimi Nr..........., datë......... minerali / mineralet................, objekti ..................., Bashkia 
..............., Qarku .............., në zbatim të legjislacionit minerar në fuqi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

 

Tiranë, më ____/___/____. 
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ANEKSI XVII 
MODELI I INFORMACIONIT VJETOR PËR VEPRIMTARINË MINERARE  

QË DORËZOHET NË SH.GJ.SH NGA ZOTËRUESI I LEJES MINERARE TË KËRKIM - 
ZBULIMIT PËR GRUPIN E MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E 

BITUMET / GRUPIN E MINERALEVE RADIOAKTIVË 

Informacioni vjetor mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit është një raport financiar dhe 
teknik që përpilohet nga zotëruesi i lejes minerare, dhe dorëzohet pranë Shërbimit Gjeologjik 
Shqiptar jo më vonë se 30 ditë nga përfundimi i vitit përkatës, llogaritur me datën efektive të lejes. 
Ky informacion duhet të përmbajë në mënyrë të specifikuar një raport informativ mbi realizimin e 
programit minimal të punës, realizimit të investimeve, punimeve gjeologjike të realizuara, 
operacioneve të kryera për rehabilitimin e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve minerare, në 
përputhje me detyrimet e tij të lejes minerare dhe planit vjetor të punës. 

Informacioni vjetor mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit që përpilohet nga subjekti / 
shoqëria, dorëzohet në Sh.Gj.Sh, shqyrtohet dhe miratohet në Drejtorinë e Burimeve Minerale, ka 
përmbajtjen e mëposhtme: 

I- TEKSTI I INFORMACIONIT VJETOR. 

1. Kopertina (faqe më vete). 

2. Përmbajtja e lëndës (faqe më vete). 

3. Hyrja. 

4. Të dhëna të përgjithshme. 

4.1. Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë zotërues i lejes minerare. 

 i. Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

ii. Leja minerare Nr........, datë ......... . 

iii. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ............................ . 

iv. Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

v. Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

vi. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

vii. Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e lejes: ..................., .................... . 

viii. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

ix. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 

4.2. Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të zotëruesit të lejes minerare. 

i. Kapacitetet teknike të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

 ii. Curriculum e stafit të subjektit /shoqërisë: ......................................................... . 

iii. Përshkrimi i eksperiencës së mëparshme në fushën minerare. 

5. Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe topografike e 
zonës së lejes. 

i.  Gjeografia e zonës, relievi, klima, bimësia; 
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ii. Hidrografia, hidrogjeologjia e zonës; 

iii. Demografia, infrastruktura ekzistuese, etj.; 

iv. Ekonomia e zonës dhe aktivitetet kryesore. 

6. dërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. 

i. Ndërtimi gjeologjik i zonës së lejes (llojet, stratigrafia, mosha e shkëmbinjve). 

ii. Ndërtimi tektonik i zonës së lejes. 

iii. Mineralet e dobishme të zonës së lejes, përshkrim i plotë për mineralin / mineralet që 
zhvillohet veprimtaria gjatë vitit përkatës të lejes. 

iv. Të dhëna mbi mineralizimin, morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave 
xeherorë brenda sipërfaqes zhvillohet veprimtaria gjatë vitit përkatës të lejes. 

7. Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. 

i. Koordinatat e lejes minerare të kërkim-zbulimi Nr..........., datë........., azhornuar në hartën 
topografike në shkallë 1:25000 ka sipërfaqe ......... km2, të projektuara në planin horizontal të 
pikave kufizuese jepen në tabelën e mëposhtme: 

Nr. 
Pikës 

Koordinatat
X Y 

1 ................ ................
2 ................ ................
3 ................ ................
4 ................ ................
n ................ ................

ii. Vlerat e investimit për programin minimal të punës të miratuar leja Nr..........., datë......... jepen 
në tabelën e mëposhtme: 

8. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë 
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9. Punimet gjeologjike të planifikuara në vitin përkatës të lejes – (viti i parë / i dytë / i tretë) i 
lejes. 

 Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

10. Relacion i shkurtër gjeologjik mbi rezultatet e punimeve të kryera dhe realizimit të 
investimeve. 

10.1. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria gjatë vitit përkatës të lejes, (i parë / i 
dytë / i tretë), periudha ..../..../...... - ..../..../....... . 

Gjatë periudhës  ..../..../...... - ..../..../......., vitit (i parë / i dytë / i tretë) i lejes, është realizuar ky volum 
fizik punimesh: 

Lloji i punimeve        Vëllimi i punimeve 
- Studim, projektim, vlerësim     .............. copë 
- Marshuta gjeologjike       ............... km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............... km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. .............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.    ............... km2 
- Kanale          ............... m3 
- Puse, pusëza       ............... ml 
- Pastrime, gërmime         ............... m3 
- Shpime        ............... ml 
- Galeri, Ringritje galerie                          ................ ml 
- Karriera                                                                           ................. m3 
- Analiza kimike               ............... copë 
- Testime teknologjike              ............... copë 
- ...................................              .................      

10.2. Analiza e punimeve gjeologjike të kryera gjatë vitit përkatës të lejes, periudha ..../..../...... - 
..../..../........ . 

- Koordinatat e punimeve të kryera (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të kryera (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 

Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Rezultatet e arritura nga punimet gjeologjike të kryera. 

- Sasia e provave të marra dhe rezultatet e tyre. 

- Rezervat e zbuluara gjatë vitit përkatës të lejes, sasia dhe cilësia e tyre (nëse ka). 

10.3. Investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjatë vitit përkatës të lejes, periudha 
..../..../...... - ..../..../........ . 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për periudhën ...../..../...... - ..../..../........të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

... Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 
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- Shpjegime dhe argumente mbi mosrealizimet eventuale të programit vjetor për periudhën 
raportuese. 

11. Vlerësimi i garancisë financiare për programin minimal të punës dhe rehabilitimit të 
mjedisit. 

- Vlera e llogaritur e garancisë financiare për programin minimal të punës, sipas legjislacionit 
minerar të miratuar. 

- Vlera e përgjithshme dhe vjetore e garancisë financiare për rehabilitimin e mjedisit, sipas 
legjislacionit minerar dhe Udhëzimit të Ministrit Nr. 718. 

12. Informacion mbi punimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit gjatë vitit përkatës të 
lejes. 

- Mbyllje e punimeve; 

- Mbjellje pemësh; 

- ...........................; 

- Shpenzimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas zërave të punimeve për 
rehabilitimin e mjedisit). 

13.  Informacion mbi respektimin e kërkesave të sigurisë në punë dhe mbrojtjes së shëndetit 
të punonjësve. 

- Jepen të dhëna të plota mbi respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së shëndetit 
të punonjësve nga subjekti / shoqëria gjatë vitit përkatës të lejes. 

14. Përfundime dhe rekomandime. 

i. Përfundime; 

ii. Rekomandime. 

B-PJESA TABELORE. 

Tabela përmbledhëse të veprimtarisë minerare vjetore të subjektit / shoqërisë ............. të 
pajisur me lejen minerare të kërkim-zbulimit Nr........ , datë ......./......./......... . 

1. Periudha raportuese  

a. Periudha vjetore ...../..../...... - ..../..../....... . 

2. Të dhëna mbi zotëruesin e lejes minerare. 

a. . Emri i subjektit /shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ......................................................... . 

b. . Leja minerare Nr........, datë ......... . 

c. . Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ............................ . 

d. . Emri, mbiemri i administratorit të subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............ . 

e. . Adresa e selisë së subjektit / shoqërisë sipas regjistrimit në QKB: ............................ . 

f. .. Nr. telefonit / faksit: ............................ . 

g. . Emërtimi i Bashkisë, Qarkut ku përfshihet zona e lejes: ..................., .................... . 

h. . Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: ................................ . 

i. .. Numri dhe data e licencës profesionale të drejtuesit teknik: .............................. . 
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3.  Tabela e realizimit të punimeve dhe investimeve vjetore.          (në 000/lekë). 

Nr.  Emërtimi Njësia Parashikimi Realizimi % 

1  Realizimi i investimeve për veprimtarinë e kërkim - zbulimit  
Tr. 
I 

Tr. 
II 

Tr. 
III 

Tr. 
IV 

Viti 
Tr. 
I 

Tr. 
II 

Tr. 
III 

Tr. 
IV 

Viti

 

a Vlera totale e programit minimal të punës e realizuar Lekë  

b 
Operacionet që përfshihen ne programin minimal te punës dhe 
realizimi i tyre 

      
      

b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik             
b2 Marshuta gjeologjike km            
b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. km2            
b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. km2            
b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. km2            
b6 Kanale. m3            
b7 Puse, pusëza. ml            
b8 Pastrime, gërmime. m3            

b9 Shpime. ml            

b1 Galeri, Ringritje galerie. ml            

b1 Karriera. m3            

b1 Analiza kimike. copë             

b1 Testime teknologjike. copë            

..... etj...................................... ..........            

2  Realizimi i investimeve dhe punimeve gjeologo-minerare             

 a Vlera totale e investimeve të realizuara (b+c+d) Lekë             
 b Investimet e realizuara për punime gjeologjike Lekë            
 b1 Studim, projektim, vlerësim, përpilim raporti gjeologjik Lekë            
 b2 Marshuta gjeologjike Lekë            
 b3 Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj. Lekë            
 b4 Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj. Lekë            
 b5 Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj. Lekë            
 b6 Kanale. Lekë            
 b7 Puse, pusëza. Lekë            
 b8 Pastrime, gërmime. Lekë            
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 b9 Shpime. Lekë            
 b1 Galeri, Ringritje galerie. Lekë            
 b1 Karriera. Lekë            
 b1 Analiza kimike. Lekë            
 b1 Testime teknologjike. Lekë            
 ..... etj...................................... Lekë            
 c Investimet e realizuara për punime ndihmëse. Lekë            
 c1 Hapje rrugësh. ml            
 c2 Hapje sheshesh, etj. m3            
 ..... etj...................................... .....            
 d Makineri, pajisje, ndërtim-montime. Lekë            
 ..... etj...................................... .....            
3  Operacionet e realizuara për rehabilitim mjedisi.             

 

a Vlera në lekë e veprimeve për rehabilitimin e mjedisit lekë            
b Operacionet e kryera për rehabilitim mjedisor             
b1 Riparim sipërfaqe m1            
b2 Mbushje dheu m3            
b3 etj......................................              

4  Menaxhim i mbetjeve             

 a Vlera në lekë e realizuar për menaxhimin e mbetjeve lekë            

 b Operacionet e kryera për menaxhimin e mbetjeve             
 bl Riparim sipërfaqe depozitim mbetjesh m3            
 b2 etj......................................              
5  Numri i fuqisë punëtore nr            
6  Pagesa e takave lokale Lekë            
7  Pagesa e takave qendrore Lekë            
8  Pagesa për sipërfaqen e zonës së lejuar Lekë            
9  Pagesa për sigurimet shoqërore  Lekë            
10  Pagesa e garancisë së programit minimal të punës Lekë            
11  Vlerësimi i garancisë financiare të rehabilitimit të mjedisit Lekë            

  Shënim: Blerjet e pajisjeve apo shpenzimet për punimet gjeologjike të shoqërohen me fotokopje të faturave përkatëse. 
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4. Tabela e rezervave të zbuluara gjatë veprimtarisë së kërkim - zbulimit. 

Nr 
Lloji dhe kategoria e 
Rezervave për mineralin 
........................... 

Gjendja e rezervave në 
fillim të vitit raportues  
...../...../...... - ...../...../...... 

Rezerva të reja të zbuluara gjatë vitit, periudha  
...../...../...... - ...../...../...... 

Gjendja e rezervave në fund të 
të vitit raportues 

Planifikuar Realizuar 

Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) Sasia (ton) Cilësia (%) 

1 A (ton)  
2 B (ton)         
3 C1 (ton)         
4 C2 (ton)  
5 Totali         

Shënim: E njëjta tabele përsëritet për minerale të tjerë nëse ka brenda lejes.  
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C- PJESA GRAFIKE. 

Materiali grafik, pjesë e informacionit vjetor të punës mbi veprimtarinë e kërkim-zbulimit sipas 
tabelës së mëposhtme: 

Nr Emërtimi materialit grafik Shkalla 

1 Harta topografike dhe koordinatat përkatëse të lejes minerare të miratuar 1:25000 

2 Harta topografike me infrastrukturën e ngritur për realizimin e projektit 1:5000 - 1:10000 

3 Harta gjeologjike e zonës së lejes minerare të kërkim-zbulimit 1:1000 - 1:10000 

4 
Planimetria e punimeve të projektuara dhe të kryera (me kanale, puse, 
galeri, shpime, etj) 

1:500 - 1:5000 

5 Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve  1:500 - 1:5000 

6 Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave të zbuluara 1:500 - 1:2000 

... ................................................ .................. 
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1. Kopertina. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

MINISTRIA (Emri i Ministrisë Përgjegjëse për Veprimtarinë Minerare) 

Subjekti “...................” sh.p.k / SHOQËRIA “...................” SH.A 

 

 

 

 

 

INFORMACION VJETOR MBI ZHVILLIMIN E VEPRIMTARISË 

MINERARE TË KËRKIM – ZBULIMIT, PERIUDHA ..../...../....../ - ..../...../....../ 

LEJA MINERARE NR. ........, MINERALIN / MINERALET ....................., 

OBJEKTI.................., BASHKIA ................, QARKU ................. . 

 

 

 

 

 

 

AUTORË:         ADMINISTRATORI 

Inxh. Gjeolog   (Emri, mbiemri, nënshkrimi)     ....................................... 

Inxh. Topograf / Markshajder (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

Inxh. Shpimi    (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime shpimi) 

Inxh. Gjeofizik (Emri, mbiemri, nënshkrimi) (kur projekti ka punime gjeofizike) 

Ekonomist (Emri, mbiemri, nënshkrimi) 

 

 

 

Tiranë /................, Muaji ......., Viti....... . 
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2. Përmbajtja e lëndës. 

I Teksti i informacionit vjetor.  

1 Kopertina. Faqe 1 

2 Përmbajtja lëndës. Faqe 2 

3 Hyrja. Faqe 3 

4 Të dhëna të përgjithshme. Faqe ... 

4.1 Të dhëna mbi subjektin / shoqërinë zotërues i lejes minerare. Faqe ... 

4.2 Kapacitetet teknike, profesionale dhe menaxheriale të zotëruesit të lejes minerare. Faqe ... 

5 Përshkrim i shkurtër gjeografik-ekonomik, vendndodhja administrative dhe 
topografike e zonës së lejes. 

Faqe ... 

6 Ndërtimi gjeologjik, tektonika, mineralet e dobishme të zonës së lejes. Faqe ... 

7 Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. Faqe ... 

8 Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën 3- vjeçare të lejes. Faqe ... 

9 Punimet gjeologjike të planifikuara në vitin përkatës të lejes – (viti i parë / i dytë 
/ i tretë) i lejes. 

Faqe ... 

10 Relacion i shkurtër gjeologjik mbi rezultatet e punimeve të kryera dhe realizimit 
të investimeve. 

Faqe ... 

10.1 Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria gjatë vitit përkatës të lejes, 
(i parë / i dytë / i tretë), periudha ..../..../...... - ..../..../....... . 

Faqe ... 

10.2 Analiza e punimeve gjeologjike të kryera gjatë vitit përkatës të lejes, periudha 
..../..../...... - ..../..../........ . 

Faqe ... 

 

10.3 Investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria gjatë vitit përkatës të lejes, 
periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

Faqe ... 

 

11 Vlerësimi i garancisë financiare për programin minimal të punës dhe rehabilitimit 
të mjedisit. 

Faqe ... 

 

12 Informacion mbi punimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit gjatë vitit përkatës 
të lejes. 

Faqe ... 

13 Informacion mbi respektimin e kërkesave të sigurisë në punë dhe mbrojtjes së 
shëndetit të punonjësve. 

Faqe ... 

14 Përfundime dhe rekomandime. Faqe ... 

II Pjesa Tabelore. Faqe ... 

III Pjesa Grafike. Faqe ... 
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ANEKSI XVIII 
MODELI I OPONENCËS SË INFORMACIONIT VJETOR TË PUNËS MBI 

VEPRIMTARINË MINERARE TË KRYER QË DORËZOHET NË SH.GJ.SH NGA 
ZOTËRUESI I LEJES MINERARE TË KËRKIM - ZBULIMIT PËR GRUPIN E 

MINERALEVE METALORË, JOMETALORË, QYMYRET E BITUMET / GRUPIN E 
MINERALEVE RADIOAKTIVË. 

 

Akt - Vlerësimi 
(Oponencë) 

I informacionit vjetor mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të kryer, leja minerare e kërkim - 
zbulimit Nr..........., datë........., mineralin / mineralet ....................., objekti.............., Bashkia ............., 
Qarku ............... 

Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “..............”SH.A, në zbatim të ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 
"Për Sektorin Minerar në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, Urdhrit te Ministrit Nr. 307, datë  
13.04.2011 “Për miratimin e formës së informacioneve tremujore, vjetore, përfundimtare dhe 
përmbajtjen e informacionit vjetor të punës nga ana e zotëruesve të lejeve minerare të kërkim-zbulimit 
për grupin e mineraleve metalorë, jometalorë, qymyret dhe bitumet”, Aneksi 2, ka dorëzuar ne 
Sh.Gj.Sh informacionin vjetor mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit për vitin e ........ të lejes 
Nr..........., datë........., që zotëron. 

Për shqyrtimin dhe vlerësimin e informacionit vjetor mbi veprimtarinë minerare të kërkim-zbulimit të 
kryer për vitin e ......... të lejes Nr..........., datë........., periudha ...../...../....... - ...../...../......., nga Drejtoria 
e Burimeve Minerale është ngritur grupi i punës i përbërë nga: Inxh. Gjeolog ..............., Inxh. Gjeolog 
................... . Nga shqyrtimi dhe vlerësimi i informacionit vjetor të dorëzuar rezulton: 

A- Shqyrtimi i dokumentacionit të informacionit vjetor mbi veprimtarinë minerare të kryer. 

1.  Të dhënat mbi subjektin / shoqërinë, zotërues i lejes minerare Janë përshkruar / nuk janë 
përshkruar të plota dhe rezultojnë si më poshtë: 

a. Emri i subjektit / shoqërisë sipas QKB: “..............”sh.p.k / SH.A 
b. Lloji i mineralit / mineraleve për të cilin është dhënë leja: ................. . 
c. Adresa e subjektit / shoqërisë: ............................................................ . 
d. Emri dhe mbiemri i administratorit/es: ............................................... . 
e. Bashkia ku kryhet aktiviteti: ............................... 
f. Emri dhe mbiemri i drejtuesit teknik: Inxh. Gjeolog .......................... . 

2. Janë përshkruar / nuk janë përshkruar kapacitetet teknike, profesionale, menaxheriale, Curriculum 
Vitae e stafit të kërkuesit për realizimin e veprimtarisë së kërkim-zbulimit. 
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3.  Është bërë / nuk është bërë përshkrimi gjeografik - ekonomik i zonës së lejes (gjeografia, relievi, 
klima, bimësia; hidrografia, hidrogjeologjia;  demografia, infrastruktura ekzistuese; Ekonomia e 
zonës dhe aktivitetet kryesore. 

4. Është bërë / nuk është bërë përshkrimi i plotë për: ndërtimin gjeologjik të zonës së lejes (llojet, 
stratigrafia, mosha e shkëmbinjve); ndërtimin tektonik; mineralet e dobishme; mineralizimin, 
morfologjinë, teksturën, strukturën e trupit / trupave xeherorë brenda zonës së lejes. 

5. Të dhëna për projektin e miratuar të lejes. 

a. Koordinatat e miratuara të lejes së kërkim-zbulimit Nr..........., datë........., të projektuara në 
planin horizontal jepen në tabelën e mëposhtme: 

NR. X Y 
1 .................... ....................
2 .................... ....................
3 .................... ....................
4 .................... ....................
n .................... ....................

Sipërfaqja  .......... km2. 

b. Vlerat e investimit për programin minimal të punës dhe në total të miratuara në Akt-Miratimin e 
Ministrit, leja Nr..........., datë......... jepen në tabelën e mëposhtme: 

Periudhat e punës sipas viteve  të 
punës 

Faza sipas llojit të 
aktivitetit 

Shpenzimet për 
programin minimal 
të punës (000/lekë) 

Shpenzimet për 
programin e 

investimit (000/lekë) 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Kërkim ................ lekë  ................ lekë 
Periudha: ...../...../...... - ..../...../......  Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

Totali Kërkim- Zbulim ................ lekë  ................ lekë 

c. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për periudhën ....... - vjeçare të lejes. 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 



146 

d. Punimet gjeologjike të planifikuara në projekt për vitin e .......... të lejes, periudha ..../..../...... - 
..../..../........ . 

Lloji i punimit        Volumi i planifikuar 
- Studim, projektim, vlerësim          ............. copë            
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, ringritje galerie      .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

e. Punimet e kryera, analiza e tyre, investimet e realizuara nga subjekti / shoqëria për vitin e 
.......... të lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

e.1. Punimet gjeologjike të kryera nga subjekti / shoqëria.  
Gjatë vitit ......... të lejes, periudha ...../...../....... - ...../...../....... është realizuar ky volum fizik 
punimesh: 

Lloji i punimit        Volumi i realizuar 
- Përpilim raporti gjeologjik           ........... copë 
- Marshuta gjeologjike           ............. km 
- Rilevim topografik në shkallë 1:2000, etj.       ............. km2 
- Rilevime e redaktime gjeologjike në shkallë 1:10000, etj.    ............. km2 
- Rilevim gjeologjik në shkallë 1:2000, etj.        ............. km2 
- Kanale         .............. m3 
- Puse, pusëza           .............. ml 
- Pastrime, gërmime          .............. m3 
- Shpime        .............. ml 
- Galeri, Ringritje galerie     .............. ml 
- Karriera       ............... m3 
- Analiza kimike           ............. copë 
- Testime teknologjike          ............. copë 
- n...................................        .................... 

e.2. Analiza e punimeve të kryera nga subjekti / shoqëria gjatë vitit ........ të lejes. 

- Koordinatat e punimeve të kryera (shpime, galeri, puse, etj.,): 

Tabela e punimeve të kryera (për çdo shesh) në zonën minerare Nr........ . 
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Nr. 
Nr. i 

punimit 
Profili 

Azimuti   
në (o) 

Këndi 
në (o) 

Thellësia 
në (ml) 

Koordinatat e  punimeve 
X Y 

1 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
4 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
5 ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
.... ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Janë dhënë / nuk janë dhënë rezultatet e arritura nga punimet gjeologjike të kryera. 

- Është dhënë / nuk është dhënë sasia e provave të marra, jepen / nuk jepen rezultatet e tyre. 

- Jepen / nuk jepen rezervat e zbuluara gjatë vitit përkatës të lejes, sasia dhe cilësia e tyre (nëse 
janë llogaritur). 

- Materiali grafik, pjesë e informacionit vjetor të lejes është / nuk është i plotë dhe është / nuk 
është në shkallën e duhur. 

e.3. Investimet e kryera nga subjekti / shoqëria për punimet gjeologjike dhe në total gjatë vitit të  
.......... të lejes, periudha ..../..../...... - ..../..../........ . 

Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A, gjatë aktivitetit minerar të kërkim-zbulimit 
për periudhën ...../...../....... - ...../...../....... të lejes, ka realizuar këto investime: 

Nr Emërtimi Njësia
Volumet e 
punimeve 

Vlera e punimeve 
(në 000/ lekë)  

Totali i investimeve 
(në 000/ lekë) 

plan fakt Plan Fakt Plan Fakt 

1 
Studim, projektim, vlerësim, 
përpilim raporti gjeologjik 

copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

2 Marshuta gjeologjike. km ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

3 
Rilevim topografik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

4 
Rilevime e redaktime gjeologjike në 
shkallë 1:10000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

5 
Rilevim gjeologjik në shkallë 
1:2000, etj. 

km2 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

6 Kanale. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........
7 Puse, pusëza. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........
8 Pastrime, gërmime. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

9 Shpime. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

10 Galeri, Ringritje galerie. ml ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
11 Karriera. m3 ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
12 Analiza kimike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
13 Testime teknologjike. copë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... ................................... ...... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
... Investimet për punime gjeologjike Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
...  Investime për punime ndihmëse 

(hapje rrugësh, sheshesh, etj). 
Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Makineri, pajisje. Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 
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...  Rehabilitim mjedisi e menaxhim 
mbetjesh. 

Lekë  ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  .......................... .......... ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

...  Totali i investimeve. Lekë ........ ........ ........ ........ ........ ........ 

- Vlera e investimit të planifikuar për punimet gjeologjike  ................. Lekë. 
- Vlera investimit të realizuar për punimet gjeologjike   ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të investimit për punimeve gjeologjike     ........ %. 
- Vlera totale e investimit e planifikuar     ................. Lekë. 
- Vlera totale e investimit të realizuar     ................. Lekë. 
- Përqindja e realizimit të totalit të investimit        ........ %. 

-Janë dhënë / nuk janë dhënë shpjegime dhe argumente mbi mosrealizimet eventuale të programit 
vjetor për periudhën raportuese (nëse ka mosrealizim). 

6. Detyrimet ligjore të subjektit / shoqërisë. 

a. Subjekti / “...............”sh.p.k / shoqëria “...............”SH.A, në zbatim të Ligjit Nr. 10304, datë 
15.7.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, ka kryer / nuk ka 
kryer pagesat e garancive financiare për programin minimal të punës dhe rehabilitimin e 
mjedisit sipas akt-miratimit te Ministrit dhe afateve përkatëse. 

b. Ka dorëzuar / nuk ka dorëzuar informacionin vjetor brenda afatit ligjor të lejuar, 30 ditë 
kalendarike pas mbarimit të vitit, sipas datës efektive të lejes. 

c. Ka zbatuar / nuk ka zbatuar projektin e zhvillimit të veprimtarisë minerare / programin vjetor të 
punës sipas projektit / programit të miratuar. 

d. Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A për vitin e tretë (nëse është 
informacion i vitit të tretë) të lejes ka kryer / nuk ka kryer pagesën e sipërfaqes së mbajtur  në 
zbatim të nenit 13, pika 4 e ligjit minerar. 

e. Ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas 
kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar (nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit 
dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

7. Informacion mbi punimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit gjatë vitit përkatës të lejes. 

- Janë kryer / nuk janë kryer punime për rehabilitimin e mjedisit gjatë vitit të ....... të lejes, periudha 
..../..../...... - ..../..../........ . 

- Janë dhënë / nuk janë dhënë shpenzimet e kryera për rehabilitimin e mjedisit (shpenzimet sipas 
zërave të punimeve për rehabilitimin e mjedisit) gjatë vitit të ....... të lejes, periudha ..../..../...... - 
..../..../........ . 

8. Informacion mbi respektimin e kërkesave të sigurisë në punë dhe mbrojtjes së shëndetit të 
punonjësve. 

- Jepen / nuk jepen të dhëna të plota mbi respektimin e kërkesave të sigurisë në pune dhe mbrojtjes së 
shëndetit të punonjësve nga subjekti / shoqëria gjatë vitit të ....... të lejes. 

9. Përfundime dhe rekomandime. 

 - Janë trajtuar / nuk janë trajtuar përfundimet dhe rekomandimet. 
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B-Pjesa Tabelore. 
Pjesa tabelore, pjesë e informacionit vjetor mbi veprimtarinë minerare, është plotësuar / nuk është 
plotësuar saktë sipas kërkesave të Urdhrit të Ministrit Nr. 307, datë 13.04.2011, Aneksi 2. 

C-Pjesa Grafike. 
Materiali grafik, pjesë e informacionit vjetor, është i plotë / nuk është i plotë, i përbërë nga: 

1. Harta topografike dhe koordinatat përkatëse të lejes minerare të miratuar shkalla 1:25000. 

2. Harta topografike me infrastrukturën e ngritur për realizimin e projektit shkalla 1:25000. 

3. Harta gjeologjike e zonës së lejes minerare të kërkim-zbulimit shkalla 1:1000 - 1:10000. 

4. Planimetria e punimeve të projektuara dhe të kryera (me kanale, puse, shkalla 1:500 - 1:5000. 

galeri, shpime, etj.  

5. Profilet gjeologjike tërthore e gjatësore sipas rrjetit të punimeve      shkalla 1:500 - 1:2000. 

6. Profilet gjeologjike gjatësore           shkalla 1:500 - 1:2000. 

7. Projeksioni vertikal ose horizontal me llogaritjen e rezervave të zbuluara  shk. 1:500 - 1:1000. 

Në përfundim mendojmë se: 
 Informacioni vjetor mbi veprimtarinë minerare i dorëzuar nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 

“................”SH.A, për vitin e ........ të lejes minerare Nr..........., datë........., minerali / mineralet 
.....................,objekti ......................., Bashkia ............., Qarku .............., është përpiluar / nuk është 
përpiluar sipas kërkesave të  Ligjit Nr. 10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në 
Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe akteve nënligjore të dala në zbatim. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë plotësuar detyrimet ligjore për 
vitin e ........ të lejes. 

 Informacioni vjetor mbi veprimtarinë minerare i dorëzuar nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 
“................”SH.A është i argumentuar nga ana teknike. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë realizuar / nuk janë realizuar 
punimet gjeologjike të planifikuara për vitin e ........ të lejes. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A janë realizuar / nuk janë realizuar 
investimet e planifikuara për punimet gjeologjike për vitin e ........ të lejes. 

 Nga subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A është realizuar / nuk është realizuar 
totali i investimit të planifikuara për vitin e ........ të lejes. 

 Subjekti “................”sh.p.k / shoqëria “................”SH.A ka bërë / nuk ka bërë plotësimet e kërkuara 
në dokumentacionin gjeologjik të dorëzuar sipas kërkesave të legjislacionin minerar të miratuar 
(nëse ka mangësi në dokumentacionin e aplikimit dhe Sh.Gj.Sh ka kërkuar plotësime). 

I rekomandojmë Drejtorisë së Burimeve Minerare të miratojë / të mos miratojë informacionin vjetor 
mbi veprimtarinë minerare të kërkim - zbulimit, subjekti “................”sh.p.k / shoqëria 
“................”SH.A, për vitin e ........ të lejes minerare Nr..........., datë......... minerali / 
mineralet................, objekti ..................., Bashkia ..............., Qarku .............., në zbatim të legjislacionit 
minerar në fuqi. 

Vlerësuesit 

Inxh. Gjeolog.......................    Inxh. Gjeolog....................... 

Tiranë, më ____/___/____. 


