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Hyrje
Instituti për Politika Zhvillimore, (INDEP), në kuadër të punës mbështetëse për Komisionin për
Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri ka shqyrtuar dhe analizuar Raportit Vjetor
të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale, (KPMM), për vitin 2019. Raporti vjetor në
tërësi paraqet mirë aktivitetet e KPMM-së për këtë periudhë raportuese.
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale është institucion i pavarur i paraparë me Ligjin për
Miniera dhe Minerale. KPMM rregullon aktivitetet minerare në Kosovë në përputhje me Ligjin e
Minierave dhe Mineraleve dhe Strategjinë Minerare, dhe vepron në interes të qytetarëve të
Kosovës. Ky organ i raporton drejtëpërdrejtë Kuvendit të Republikës së Kosovës.
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale fillimisht i themeluar me Rregulloren e Nr. 2005/2
të 21 Janarit 21 2005 (të ndryshuar me Rregulloren e Nr. 2005/38 të 29 Korrikut 2005 dhe Ligjin
Nr. 03/L-81 të datës 13 Qershor 2008, i shfuqizuar nga Ligji Nr.03/L-163 për Minierat dhe
Mineralet) përcaktohet si agjenci e pavarur në përputhje me nenin 119 paragrafi 5 dhe 142 të
Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe funksionon bazuar në ligjin.
Në tërësinë e tij, Raporti i KPMM-së është ndër më të kompletuarit sa i përket përshtatjes me
Manualin për Raportim të Agjencive dhe Institucioneve të Pavarura. Në përvojën e INDEP,
Raporti i KPMM-së ofron një pasqyrë të mjaftueshme të sektorit, të veprimtarisë së Komisionit
dhe të sfidave të sektorit. KPMM shkon edhe një hap më tutje, dhe duke prezantuar sfidat dhe
vështirësitë në realizimin e misionit të saj, ofron edhe rekomandime se si të zgjidhen ato. Ne
vlerësojmë që një qasje e tillë proaktive e KPMM-së, mund të jetë ndihmuese për politikëbërësit
dhe është një shembull i mirë që duhet ndjekur edhe nga Rregullatorët e tjerë.

Organizimi
Pozitat udhëheqëse kanë rëndësi thelbësore për funksionimin e një ndërmarrje të caktuar.
Fushëveprimtaria e tyre rregullohet me Ligj apo akte të tjera nënligjore, për secilin institucion. Në
pjesën apo kapitullin e Fushëveprimit që mbulon KPMM- ja, vërejmë se si rregullohen e si
funksionojnë bordi, ekzekutivi dhe burimet njerëzore. Ne vëjmë theksin tek pjesa e ekzekutivit, ku
në raport thuhet se me pjesën ekzekutive të KPMM-së udhëheq Drejtori dhe Kryeinspektori. Në
vazhdim të paragrafit diskutohet për drejtorin dhe për kompetencat e tij, e gjithashtu edhe për
mandatin e drejtorit, por jo edhe se kur i skadon mandati drejtorit aktual. Vlerësojmë se meqenëse
drejtori dhe kryeninspektori janë udhëheqës të ekzekutivit, së bashku me kompetencat e drejtorit
është dashur të bëhen me dije edhe kompetencat e Kryeinspektorit, për faktin se për të ka shumë
pak informacione në të gjithë raportin, ani pse pozita e tij është ndër pozitat më të rëndësishme.
Në këtë pjesë të raportimit KPMM mes tjerash flet edhe për konferencat, trajnimet e punëtoritë
që kanë mbajtur stafi i këtij institucioni gjatë vitit 2019. Trajnimet sipas KPMM-së janë mbajtur
brenda dhe jashtë vendit, ku në mënyrë shumë të qartë sqarohet numri i tyre e gjithashtu edhe
lokacioni se ku janë mbajtur, përmes tabelës. Në të njëjten tabelë, bëhet e ditur edhe nga kush janë
organizuar ato trajnime, ku pjesa dërmuese e tyre janë organizuar nga IKAP. Tabela do të ishte më
e plotë e më profesionale e transparente, në rast se do t’i shtoheshin edhe disa të dhëna tjera sa i
përket trajnimeve. Këto të dhëna kanë të bëjnë me numrin e saktë e të përgjitshëm të punonjësve
që kanë marrë pjesë në këto trajnime, e gjithashtu edhe cilat departamente kanë marrur pjesë nga
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Komisioni për Miniera dhe Minerale dhe sa ju kanë ndihmuar apo a kanë rezultuar pozitivisht këto
trajnime për punonjësit në fjalë.
Përvec tjerash KPMM në raport përmend se ka personel me kuadër të kualifikuar dhe profesional,
dhe ndër tjerash gjatë këtij viti ky institucion ka arritur të plotësojë 76 pozita prej 80 gjithsej sa
janë planifikuar të plotësohen me Ligjin Nr. 06/L-133 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për
vitin 2019, por nuk ka treguar asgjë për konkursin e hapur dhe mënyrën e përzgjedhjes për këto
pozita.

Ligji për Paga
Ligji për Paga, ndonëse i pezulluar nga zbatimi aktualisht, për disa agjenci dhe institucione, do të
shkaktoj probleme në ruajtjen e stafit profesional. Ne konsiderojmë që është e nevojshme që në
raportet vjetore të përshkruhet një pjesë në raport që flet për këtë Ligj dhe për implikimet që mund
të ketë ky Ligj në punën e KPMM-së dhe në realizimin e misionit të saj.

Licencimi
Sa i përket pjesës së licencimit, në raporrtimin e këtij viti nga KPMM, ka një ngritje të dukshme të
lëshimit të licencave të shfrytëzimit. Duke bërë krahasimin me vitet paraprake lidhur me licencat e
shfrytëzimit, numri i licencave të shfrytëzimit të lëshuara në vitin 2019 ishte 52. Në vitin 2018, ky
numër pësoi në ngritje të lehtë nga viti 2017, në 39 licenca, por sërish ky një numër shumë më i
vogël se sa numri i licencave të lëshuara në vitin 2019. Ndërsa në raportin e vitit 2017, INDEP ka
vërejtur se KPMM ka lëshuar gjithësej 31 licenca të shfrytëzimit. Viti 2016, në Komisionin e
Pavarur për Miniera dhe Minerale, ishte shumë i përafërt me vitin 2019, ku numri i licencave të
shfrytëzimit ishte 53. Figura 1.

Figure 1. Licencat e shfrytëzimit
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Ngritja e numrit të licencave të shfrytëzimit nga viti 2018, është një tipar pozitiv i Komisionit i
Pavarur për Miniera dhe Minerale, por gjithsesi INDEP vlerëson se është dashur të sqarohet më
shumë se cilat janë arsyet që KPMM mendon se ka rezultuar deri tek kjo ngritje dhe në cilat pika
është fokusuar Komisoni për tu përmirsuar, nga viti paraprak. Vlen gjithshtu të përmendet se këtë
vit janë lëshuar më pak licenca për hulumtim se vitin e kaluar, rreth 12 më pak, por nuk ka pasur
ndonjë justifikim nga ana e KPMM-së në lidhje me këtë ulje të licencave të hulumtimit.
Ankesat e palëve
Në kuadër të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minierale, funksionon gjithashtu edhe
Komisioni për Ankesa, i cili Komision merret me shqyrtimin e ankesave dhe kërkesave nga palët
e ndryshme që i janë drejtuar KPMM-së. Në vitin 2019 duke u bazuar në të dhënat e raportit të
KPMM-së, janë mbajtur 22 seanca për shqyrtimin e ankesave dhe kërkesave nga palët e ndryshme
që i janë drejtuar KPMM-së. Numri i përgjithshëm i ankesave gjatë vitit 2019, ka qenë 53 ankesa,
numër ky, dukshëm më i vogël se ai i vitit të kaluar që ishte gjithsej 78 ankesa dhe që mund të
vlerësohet si tipar pozitiv i punës së bërë nga KPMM gjatë vitit. Gjithsesi, INDEP vlerëson se
përkundër uljes së ankesave të palëve, raporti nuk ka shpalosur mënyrën si janë trajtuar këto ankesa,
po ashtu edhe procedurën e trajtimit të tyre. Për shqyrtimin e ankesave do të duhej të krijohej një
tabelë, në të cilen shihen informatat rreth aktvendimeve që janë marrë nga Komisioni i shqyrtimit
të ankesave dhe kërkesave, lidhur me ankesat që janë adresuar në KPMM. Në atë tabelë duhet të
ketë informata lidhur me përmbajtjen e ankeses dhe verdiktin e Komisionit lidhur me atë ankesë
apo kërkesë. Duke poseduar një tabelë të tillë, vlerësojmë se do të krijohej një praktikë e shkëlqyer
nga KPMM, ku do të kishin mundësi kyqjeje të gjithë qytetarët, e veçanarisht ata që dëshirojnë të
ankohen për të njëjten çështje, për të cilën është marrur vendim njëherë. Gjithashtu, një tabelë e
tillë do të ndikonte në zvogëlimin e numrit të përgjithshëm të ankesave, për faktin se secili subjekt
që do të planifikonte të parashtronte ankesë para Komisionit të KPMM-së, së pari do të shikonte
në tabelën të cilën ne po propozojmë, se a është ndërmarrur ndonjëherë diçka për çështjen e njëjtë.

Burime njerëzore
Në këtë raportim KPMM mes tjerash flet edhe për konferencat, trajnimet e punëtoritë që kanë
mbajtur stafi i këtij institucioni gjatë vitit 2019. Trajnimet sipas KPMM-së janë mbajtur brenda dhe
jashtë vendit, ku në mënyrë shumë të qartë sqarohet numri i tyre e gjithashtu edhe lokacioni se ku
janë mbajtur, përmes tabelës. Në të njëjten tabelë, bëhet e ditur edhe nga kush janë organizuar ato
trajnime, ku pjesa dërmuese e tyre janë organizuar nga IKAP. Tabela do të ishte më e plotë e më
profesionale e transparente, në rast se do t’i shtoheshin edhe disa të dhëna tjera sa i përket
trajnimeve. Këto të dhëna kanë të bëjnë me numrin e saktë e të përgjitshëm të punonjësve që kanë
marrë pjesë në këto trajnime, e gjithashtu edhe cilat departamente kanë marrur pjesë nga Komisioni
për Miniera dhe Minerale dhe sa ju kanë ndihmuar apo a kanë rezultuar pozitivisht këto trajnime
për punonjësit në fjalë si dhe një vlerësim për atë se çfarë ka mbetur për t’u realizuar.

Operimet e jashtëligjshme
INDEP vlerëson se KPMM në këtë pjesë të raportimit ka kryer punën e vet jashtëzakonisht mirë.
Në raportin vjetor të këtij KPMM tregon se numri i raportimeve të operimeve të jashtëligjshme
është ulur dukshëm nga 91 kallëzime penale të raportuara vitin e kaluar në 47 kallëzime të
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raportuara këtë vit. Përvec kësaj KPMM ka deklaruar në raport mënyrat e parandalimit të rritjes së
numrit të këtyre operimeve në mënyrë të qartë dhe mjaftë të konkretizuar e që mesa duket ka
ndikuar me të vërtetë në uljen e këtij numri.

Mangësitë ligjore
Sipas KPMM-së në aspektin ligjor edhe gjatë këtij viti ky institucion ka hasur vështirësi në
zhvillimin e veprimtarisë pikërisht për shkak të disa mangësive ligjore. Njëri ndër problemet e
kahmotshme të KPMM-së ka qenë mos harmonizimi i ligjeve të tjera me Ligjin për Miniera dhe
Minerale, për të cilin problem KPMM vlerëson se kanë hasur në vështirësi rreth sigurimeve dhe
garancioneve që LMM i ka paraparë për ndërmarrjet e licencuara, gjatë punës. Por, një tipar pozitiv
që ndikon në zbehjen e këtij problemi është se KPMM-ja ndër të tjerash ka arritur që këtë çështje
ta rregullojë me akte të brendshme nënligjore - Udhëzime Administrative. KPMM gjatë vitit 2019
ka arritur të nxjerrë 7 akte nënligjore, kështu duke plotësuar edhe më shumë kornizën ligjore të
këtij institucioni. Këto Udhëzime Administrative, janë nxjerrur me qëllim që të krijohet një
pasqyrim më i qartë rreth çështjeve të caktuara dhe mund të qasen në tabelën 2 të raportit të
KPMM-së, të vitit 2019.
Për më tepër edhe këtë vit KPMM adreson si problem që e pengon punën e këtij institucioni, mos
harmonizimin e Ligjit për Pyjet e Kosovës me Ligjin për Miniera dhe Minerale, gjë që bën të
vështirë realizimin e misionit që ka KPMM që ndër të tjera ndërlidhet me zhvillimin ekonomik të
sektorit.

Transparenca dhe webfaqja
KPMM, në objektivat e saj synon që të rris llogaridhënien, duke tentuar të ngris rregullisht sistemin
e kontrollit të brendshëm dhe të qeverisjes në përgjithësi dhe duke zbatuar objektivat e caktuara,
në veçanti ngritjen e nivelit të transparencës, komunikimit dhe avancimi i sistemit te teknologjisë
informative. Një element mjaftë me rëndësi që kontribuon në ngritjen e transparencës,
komunikimit dhe avancimin e sistemit të teknologjisë informative është ëeb-faqja e institucionit.
INDEP, në analizën e raportit të vitit 2017 ka shfaqur shqetësim sa i përket një problemi që duhet
sqaruar në raport se pse “Portali i të dhënave” në ëeb faqe të KPMM-së nuk është i hapur për
shfletuesit e ëebfaqës, pa pasur nevojë të krijosh llogari dhe të kyçesh me emër përdoruesi dhe
fjalëkalim. Ne vlerësojmë përsëri se kjo çështje do të duhej rishikuar dhe gjithashtu sqaruar në
raport vjetor se pse qasja në bazën e të dhënave, kërkon një regjistrim llogarie e nuk është e
qasshme në mënyrë më të thjeshtë.

Auditimi
Për shkak të rekomandimeve të zbatuara plotësisht në vitin paraprak, ZKA për vitin 2018 nuk ka
dhënë asnjë rekomandim për këtë institucion. Kjo shpreh mjaftueshëm për qeverisjen e mirë të
KPMM-së, menaxhimin e duhur financiar si dhe raportimin transparent të këtij institucioni.
INDEP inkurajon këtë institucion të vazhdojë punën njejtë në këtë drejtim.
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Përfundime:
● Raporti vjetor i KPMM-së për këtë vit konsiderohet të ketë pasur mjaftueshëm informata
të duhura në lidhje me veprimtarinë e këtij institucioni gjatë vitit 2019, gjë kjo që bën
raportimin e këtij institucioni korrekt dhe në vijë me kërkesat e propozuara nga Manuali
për Raportim të Institucioneve dhe Agjencive të Pavarura. Gjithsesi mund të ketë disa
elemente të përmendura gjatë analizës që vlen të diskutohen dhe të përmirësohen.
● Përsëri ky raport adreson si problem serioz dhe të vazhdueshëm mangësitë dhe
mospërputhjet mes dispozitave ligjore të ndryshme, të cilat pamundësojnë veprimtarinë e
punën e kësaj Agjencie në baza ditore, si dhe edhe pse ka pasur mjaft akte nënligjore të
nxjerra gjatë vitit KPMM ende konsideron të pamjaftueshme këto akte nënligjore për
implementimin e vazhdueshëm të aktiviteteve të kësaj Agjencie.
● KPMM në raport përmend se gjatë këtij viti ka arritur të plotësojë 76 pozita prej 80 gjithsej
sa janë planifikuar të plotësohen me Ligjin Nr. 06/L-133 për Buxhetin e Republikës së
Kosovës për vitin 2019, por nuk ka treguar asgjë për konkursin e hapur dhe mënyrën e
përzgjedhjes për këto pozita
● Si punë e suksesshme e këtij institucioni konsiderohet të jetë ulja e nivelit të operimeve të
jashtëligjshme dhe parandalimi i mëtutjeshëm i tyre.
● Sa i përket transparencës në bazën e të dhënave, raportit sërish i mungon sqarim i detajuar
për “Portalin e të dhënave” i cili mbetet ende i njejtë dhe nuk ofron asnjë të dhënë pa u
regjistruar me në përdorues dhe fjalëkalim, pjesë kjo që mund të vështirësojë kyqjen e
përdoruesëve.
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Shtojcë: Përmbajtja e Raportit të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM)
Checklist

Po
Forma e Përgjithshme e Raportit
1

2

Përmbledhje ekzekutive
a. Pikave kryesore të cilat elaborohen në raport

Po

b. Arritjet e agjencisë për vitin e raportimit

Po

c. Objektivat për vitin e ardhshëm

Po

Baza Ligjore, Permiresimet dhe Veshtiresite
a. Ligjet, aktet nënligjore dhe aktet e brendshme të institucionit
Po

3

Përshkrimi i Institucionit
a. Misioni / Vizioni dhe Kompetencat

Po

b. Departamente përgjegjëse për plotësimin e detyrave kryesore
që i përkasin kompetencave
Po
4

Organizmi institucional
a. Raportimi për organizimin e brendshëm të institucionit
(bordi, ekzekutivi, deri te personeli)
Po
Po
b. Puna e bordit gjatë vitit raportues
c. Organogrami; Hapesira fizike dhe lokacionit; Deklarimi I
mungeses se infrastruktures se nevojshme fizike
Po
d. Asetet

5

Përshkrim i Tregut/Fushën që e mbulon institucioni
a. Krahasimi i tregut per me se paku tri vitet paraprake dhe
planeve për vitin vijues
b. Çka ka ndërmarrë Institucioni që të
përmirësohet/monitorohet tregu/fusha e veprimit

Po

Po
Po

Jo

N/A

Koment

c. Sfidat e vitit paraprak dhe planifikimi për vitin vijues

6

Puna gjatë vitit paraprak
a. Punet specifike që agjencia i ka bërë gjatë vitit raportues
b. Detyrat dhe përgjegjësitë konform ligjit
c. Sa janë arritur qëllimet e parapara nga viti paraprak (te
arsyetohen ato qe nuk jane arritur)

7

8

Po

Po
Po
Po

Raporti financiar
a. Raporti i buxhetit me shpenzime

Po

b. Të ndahen rrogat nga mëditjet

Po

c. Ndikimi i buxhetit në punën e Institucionit

Po

d. Planifikimi / Realizimi i buxhetit

Po

e. Investimet kapitale

Po

f. Tabelë krahasuese me buxhetin e tri viteve paraprake

Po

g. Shpenzimet buxhetore në bazë të aktiviteteve

Po

h. Vizitat jashtë vendit, mëditje, akomodim, numri i udhëtimeve
dhe personave qe kanë marrë pjesë
Po
Raportimi rreth komenteve të Zyrës së Auditorit të
Përgjithshëm

Nuk ka të dhëna për personat që
kanë udhëtuar, por vetëm për numrin e
personave.

Nuk ka pasur rekomandime
a. Tabela duhet paraqitur me komentet dhe rekomandimet e
ZAP dhe niveli i zbatueshmërisë së tyre nga ana e institucionit
Po
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9

Anekset
a. Të dhënat për vendimet dhe lëshimin e licencave
b. Të dhëna shtesë për informatat e përgjithshme të
shtjelluara në raport

Po
Po

Specifikat e Raportimit

10

11

6.1.1 Licencat dhe lejet e lëshuara, transferuara, vazhduara dhe
pezulluara të ndara në kategoritë në vijim:
a. Licencat
për hulumtim,
b. Licencat për mbajtjen e të drejtave,
c. Licencat për shfrytëzim,
d. Licencat për ushtrimin e aktiviteteve të veçanta,
e. Licencat për shfrytëzimin zejtar dhe
f. Licencat ose Lejet për interes të publikut.

Po

6.1.2 Tabelë ku paraqitet gjendja në tre vitet e fundit për të dhënat e
paraqitura më lartë.

Jo
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6.1.3 Listën për Rentat Minerare (përfshirë arkëtimin) për vitin përkatës
dhe krahasimi me tre vitet e paraprake.
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6.1.4 Shqiptimi i Gjobave Administrative.

Po
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