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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

Dokumentacioni bazë

1
Kërkesa për pajisje me 

çertificatë
Aplikanti  Po

2

Kualifikimet apo 

specializimet, të vërtetuara 

nëpërmjet certifikatave të 

lëshuara nga organet 

përkatëse

Aplikanti  Po

3
Dy fotografi me format 

dokumentesh
Aplikanti  Po

1-Certifikata, si mbikëqyrës, 

monitorues për veprimtarinë 

minerare të kërkim-zbulimit të 

mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier gjeolog, inxhinier 

gjeoinformatik, inxhinier 

gjeomjedisi, inxhinier 

shpimi, inxhinier gjeofizik, 

inxhinier hidrogjeolog, 

inxhinier gjeologo-

inxhinierik apo emërtime të 

tjera, sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po

3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e kërkim-zbulimit të 

mineraleve në formë 

vetëdeklarimi (curriculum 

vitae)

Aplikanti  Po

2-Certifikata, si projektues, 

konsulent, vlerësues për 

veprimtarinë minerare të 

kërkim- zbulimit të mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier gjeolog, inxhinier 

gjeoinformatik, inxhinier 

gjeomjedisi, inxhinier 

shpimi, inxhinier gjeofizik, 

inxhinier hidrogjeolog, 

inxhinier gjeologo-

inxhinierik apo emërtime të 

tjera sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës) të 

noterizuar. Për këtë 

Aplikanti  Po

KARTELË INFORMATIVE

Leje profesionale individuale për veprimtari studimore-projektuese dhe/ose zbatuese në sektorin minerar

Paisja me certifikatë në fushën e veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit, shfrytëzimit dhe përpunimit të mineraleve dhe 

në fushën e ndërtimeve civile për punimet e ndërtimit në galeri, tunele, puse, punime hidroteknike, naftë-gazsjellës e 

depo për lëndë plasëse, si: studiues, mbikëqyrës, monitorues, projektues, konsulent, vlerësues kolaudues, supervizues 

dhe drejtues teknik, në bazë të kritereve tekniko-profesionale dhe të periudhës së veprimtarisë së tyre studimore-

projektuese

Paisjen me  certifikatë në fushën e veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit, shfrytëzimit dhe përpunimit të mineraleve dhe 

në fushën e ndërtimeve civile për punimet e ndërtimit në galeri, tunele, puse, punime hidroteknike, naftë-gazsjellës e 

depo për lëndë plasëse, si: studiues, mbikëqyrës, monitorues, projektues, konsulent, vlerësues kolaudues, supervizues 

dhe drejtues teknik, në bazë të kritereve tekniko-profesionale dhe të periudhës së veprimtarisë së tyre studimore-

projektuese

Qytetar

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij studimore 

dhe projektuese në fushën 

e kërkim-zbulimit të 

mineraleve, në formë 

vetëdeklarimi (curriculum 

vitae)

Aplikanti  Po

4

Referenca për objekte të 

projektuara/të zbatuara;

dh)  projekte të miratuara, 

ku të jetë autor ose 

bashkautor në jo më pak se 

3 (tri) projekte

Aplikanti  Po

5

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e kërkim-zbulimit të 

mineraleve

Aplikanti  Po

6
Referenca për objekte të 

projektuara/të zbatuara
Aplikanti  Po

3-Certifikata si drejtues teknik 

për veprimtarinë minerare të 

kërkim-zbulimit të mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier gjeolog, inxhinier 

gjeoinformatik, inxhinier 

gjeomjedisi, inxhinier 

shpimi, inxhinier gjeofizik, 

inxhinier hidrogjeolog, 

inxhinier gjeologo-

inxhinierik apo emërtime të 

tjera, sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti Po

3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e kërkim-zbulimit të 

mineraleve në formë 

vetëdeklarimi (curriculum 

vitae)

Aplikanti Po

4

Fotokopjen e noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se ka një përvojë 

jo më pak se 3 (tre) vjet në 

fushën e veprimtarisë së 

kërkim-zbulimit të 

mineraleve dhe jo më pak 

se 2 (dy) vjet punë në 

terren;

Aplikanti Po

5
Referenca për zbatim 

projektesh të veprimtarive 

minerare të kërkim-zbulimi

Aplikanti Po

6

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e kërkim-zbulimit të 

mineraleve

Aplikanti  Po

4-Certifikata, si projektues, 

konsulent, vlerësues në 

matjet topogjeodezike për 

veprimtarinë e kërkim-zbulimit

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier gjeodet, inxhinier 

markshajder, inxhinier 

gjeomatik, inxhinier 

gjeoinformatik apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti Po

3

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e kërkim-zbulimit të 

mineraleve

Aplikanti  Po

4

Përshkrim të veprimtarisë 

së tij në fushën 

topogjeodezike, në formë 

vetëdeklarimi (curriculum 

vitae);

Aplikanti  Po

5-Certifikata, si  projektues, 

konsulent, vlerësues në 

matjet topogjeodezike për 

veprimtarinë e kërkim-

zbulimit.

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier shpimi apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës) të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po

3

Fotokopjen e librezës së 

punës, ku të vërtetohet se 

ka jo më pak se 3 (tre) vjet 

punë në fushën e shpimeve

Po

4

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e shpimeve (curriculum 

vitae

Po

5

Referenca në zbatim 

projektesh të veprimtarive 

të shpimit në kërkim-

zbulimin mineraleve të 

ngurta, të lëngëta e të 

gazta; kualifikimet apo 

specializimet e vërtetuara 

nëpërmjet certifikatave të 

lëshuara nga organet 

përkatëse

Aplikanti  Po

6-Certifikata si projektues, 

konsulent, vlerësues, 

studiues në fushën e 

studimeve hidrogjeologjike në 

veprimtarinë e kërkim-zbulimit

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier gjeolog ose 

hidrogjeolog apo emërtime 

të tjera sipas universiteteve 

të vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës) të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po

3

Fotokopjen e librezës së 

punës, ku të vërtetohet se 

ka jo më pak se 3 (tre) vjet 

punë në profesionin e 

gjeologut ose hidrogjeologu

Aplikanti  Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



4

Një përshkrim të 

veprimtarisë se tij në fushën 

e studimeve 

hidrogjeologjike (curriculum 

vitae)

Aplikanti  Po

5

Referenca në studim e 

projektim në fushën 

hidrogjeologjike
Aplikanti  Po

6

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

studimeve hidrogjeologjike

Aplikanti  Po

7-Certifikata si projektues, 

konsulent, vlerësues, 

studiues në fushën e 

gjeofizikës për veprimtarinë e 

kërkim-zbulimit për mineralet 

e ngurta

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier gjeofizik apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës) të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti Po

3

Fotokopjen e librezës së 

punës, ku të vërtetohet se 

ka jo më pak se 3 (tre) vjet 

punë në fushën e 

gjeofizikës

Aplikanti Po

4

Referenca në studim e 

projektim në fushën 

gjeofizike
Aplikanti Po

5

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e studimeve gjeofizike 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

6

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e studimeve gjeofizike

Aplikanti  Po

1-Certifikata, si mbikëqyrës, 

monitorues për veprimtarinë 

minerare të shfrytëzimit të 

mineraleve

1
Kërkesën për pajisje me 

çertificatë
Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

marksheder, inxhinier 

gjeolog, inxhinier i burimeve 

minerare, diploma bachelor 

në gjeoinxhinier apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor;

c) një përshkrim i 

veprimtarisë së tij në fushën 

e shfrytëzimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

Për veprimtarinë studiuese-projektuese dhe zbatuese në veprimtarinë e shfrytëzimit dhe përpunimit të 

mineraleve



3

Kualifikimet apo 

specializimet e vërtetuara 

nëpërmjet certifikatave të 

lëshuara nga organet 

përkatëse

Aplikanti  Po

4

Një përshkrim i veprimtarisë 

së tij në fushën e 

shfrytëzimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

5
Dy fotografi me format 

dokumentesh
Aplikanti  Po

2-Certifikata, si mbikëqyrës, 

monitorues për veprimtarinë 

minerare të përpunimit të 

mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier pasurues, 

inxhinier miniere, inxhinier 

metalurg, inxhinier kimist 

apo emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të një 

përshkrim të veprimtarisë 

së tij në fushën e 

përpunimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

3-Certifikata, si mbikëqyrës, 

monitorues në matjet 

topomarkshederike në 

miniera dhe karriera

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier marksheder, 

inxhinier gjeoded, diploma 

bachelor në gjeoinxhinier 

apo emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po

3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

topomarkshederike, në 

formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

4-Certifikata, si mbikëqyrës, 

monitorues në matjet 

topomarkshederike në tunele 

dhe punime kapitale për 

infrastrukturën rrugore, 

hidrocentrale, naftë-

gazsjellës, depo të lëndëve 

plasëse dhe objekte të tjera 

me karakter publik

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

marksheder, inxhinier 

gjeodet, inxhinier gjeomatik, 

inxhinier gjeoinformatik apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuara. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?



3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

topomarkshederike, në 

formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

5-Certifikata, si: projektues, 

konsulent, vlerësues dhe 

oponent projektesh për 

veprimtarinë minerare të 

shfrytëzimit të mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

markshajder, inxhinier 

gjeomatik apo emërtime të 

tjera sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e noterizuar 

të librezës së punës ku 

vërtetohet se ka një 

përvojë jo më pak se 3 

(tre) vjet në fushën e 

veprimtarisë së 

shfrytëzimit të mineraleve

Aplikanti  Po

3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij studimore 

dhe projektuese në fushën 

e shfrytëzimit të mineraleve, 

në formë autobiografie 

teknike (curriculum vitae)

Aplikanti  Po

4
Referenca për objekte të 

projektuara/të zbatuara
Aplikanti  Po

5

Projekte të miratuara ku të 

jetë autor ose bashkautor 

në jo më pak se 3 (tre) prej 

tyre

Aplikanti  Po

6

Kualifikimet apo 

specializimet dhe 

kontributet e veçanta, të 

vërtetuara nëpërmjet 

certifikatave të lëshuara 

nga organet përkatëse

Aplikanti  Po

7

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij
Aplikanti  Po

6-Certifikata, si projektues, 

konsulent, vlerësues për 

veprimtarinë minerare të 

përpunimit të mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier pasurues, 

inxhinier miniere apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit ose 

të huaja me atributet e 

njëjta të përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

fotokopjen e noterizuar të 

librezës së punës ku 

vërtetohet se ka një përvojë 

jo më pak se 3 (tre) vjet në 

fushën e veprimtarisë së 

përpunimit të mineraleve 

për inxhinierët pasurues 

dhe fotokopjen e noterizuar 

të librezës së punës ku 

vërtetohet se ka një përvojë 

jo më pak se 5 (pesë) vjet 

në fushën e veprimtarisë së 

përpunimit të mineraleve 

për inxhinierët e minierave

Aplikanti  Po



3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij studimore 

dhe projektuese në fushën 

e përpunimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae

Aplikanti  Po

4
Referenca për objekte të 

projektuara/të zbatuara
Aplikanti  Po

7-Certifikata, si projektues, 

konsulent, vlerësues, 

kolaudues, supervizues, 

mbikëqyrës për veprimtarinë 

e hapjes së punimeve 

minerare, kapitale dhe 

dytësore, tuneleve dhe 

punimeve kapitale 

nëntokësore për 

infrastrukturën rrugore, 

hidrocentrale naftë-gazsjellës, 

depo lëndësh plasëse dhe 

objekte të tjera me karakter 

civil

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

marksheder apo inxhinier 

gjeomatik emërtime të tjera 

sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet vetëm 

niveli master i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor dhe diplomat e 

sistemit të mëparshëm

Aplikanti  Po

3

Fotokopjen e noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se ka një përvojë 

jo më pak se 3 (tre) vjet në 

fushën e projektimit të 

punimeve nëntokësore

Aplikanti  Po

4

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij studimore 

dhe projektuese në fushën 

e hapjes së minierave apo 

punimeve nëntokësore 

publike, në formë 

vetëdeklarimi (curriculum 

vitae);

Aplikanti  Po

5
Referenca për objekte të 

projektuara/të zbatuara
Aplikanti  Po

6

Projekte të miratuara ku të 

jetë autor ose bashkautor 

në jo më pak se 3 (tre) prej 

tyre

7

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij
Aplikanti  Po

8-Certifikata si drejtues teknik 

për veprimtarinë minerare të 

shfrytëzimit të mineraleve në 

nëntokë.

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

gjeomatik, inxhinier gjeolog, 

inxhinier marksheder, teknik 

miniere apo emërtime të 

tjera sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar. Për këtë 

certifikatë pranohet dhe 

niveli bachelor i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor

Aplikanti  Po



2

Fotokopje të noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se ka:

-  një përvojë jo më pak se 

2 (dy) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët e minierave

- ku vërtetohet se ka një 

përvojë jo më pak se 10 

(dhjetë) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët gjeolog

-ka një përvojë jo më pak 

se 5 (pesë) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për teknikët e 

minierave

Aplikanti  Po

3

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e shfrytëzimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

Referenca për zbatim 

projektesh të veprimtarive 

minerare të shfrytëzimit

4
Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e shfrytëzimit të mineraleve

Aplikanti  Po

9- Çertifikata si drejtues 

teknik për veprimtarinë 

minerare të shfrytëzimit të 

mineraleve me Karriere. 

Aplikanti për këtë certifikatë 

duhet të paraqesë në 

ministrinë përgjegjëse për 

veprimtarinë minerare

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

gjeomatik, inxhinier gjeolog, 

inxhinier marksheder, teknik 

miniere apo emërtime të 

tjera sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar; Për këtë 

certifikatë pranohen

- diplomë bachelor ose 

master për inxhinierët e 

minierave

- diplomë master për 

inxhinierët gjeologë

-Dëftesë e shkollës së 

mesme për teknikët e 

minierave

Aplikanti  Po

3

Fotokopje të noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se; 

- ka një përvojë jo më pak 

se 5 (pesë) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët gjeolog

- ka një përvojë jo më pak 

se 2 (dy) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët e minierës me 

diplomë bachelor

-ka një përvojë jo më pak 

se 1 (një) vit në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët e minierës me 

diplomë master profesional 

ose shkencor

- ka një përvojë jo më pak 

se 5 (pesë) vjet në fushën e 

Aplikanti  Po



4

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e shfrytëzimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

5

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e shfrytëzimit të mineraleve, 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

6

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

gjeomatik, inxhinier gjeolog, 

inxhinier marksheder, teknik 

miniere apo emërtime të 

tjera sipas universiteteve të 

vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës), të 

noterizuar; Për këtë 

certifikatë pranohen

- diplomë bachelor ose 

master për inxhinierët e 

minierave

- diplomë master për 

inxhinierët gjeologë

-Dëftesë e shkollës së 

mesme për teknikët e 

minierave

Aplikanti  Po

7

Fotokopje të noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se; 

- ka një përvojë jo më pak 

se 5 (pesë) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët gjeolog

- ka një përvojë jo më pak 

se 2 (dy) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët e minierës me 

diplomë bachelor

-ka një përvojë jo më pak 

se 1 (një) vit në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për 

inxhinierët e minierës me 

diplomë master profesional 

ose shkencor

- ka një përvojë jo më pak 

se 5 (pesë) vjet në fushën e 

veprimtarisë së shfrytëzimit 

të mineraleve për teknikët e 

minierave

Aplikanti  Po

8

Referenca për zbatim 

projektesh të

veprimtarive minerare të 

shfrytëzimit

Aplikanti  Po

10-Certifikata si drejtues 

teknik për veprimtarinë 

minerare të përpunimit të 

mineraleve

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti  Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier pasurues, 

inxhinier miniere apo 

emërtime të tjera sipas 

universiteteve të vendit 

ose të huaja me atributet 

e njëjta të përcaktuara 

sipas specialitetit 

përkatës), të noterizuara. 

Për këtë certifikatë 

pranohet vetëm niveli 

master i studimeve 

universitare, sipas sistemit 

të ri arsimor dhe diplomat 

e sistemit të mëparshëm

Aplikanti  Po



3

Fotokopje të noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se:

- ka një përvojë jo më pak 

se 1 (një) vit në fushën e 

veprimtarisë së përpunimit 

të mineraleve për 

inxhinierët pasurues;

- ku vërtetohet se ka një 

përvojë jo më pak se 5 

(pesë) vjet në fushën e 

veprimtarisë së përpunimit 

të mineraleve për 

inxhinierët e minierave

Aplikanti  Po

4

Një përshkrim të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e përpunimit të mineraleve 

në formë vetëdeklarimi 

(curriculum vitae)

Aplikanti  Po

5

Referenca për zbatim 

projektesh të veprimtarive 

minerare të përpunimit të 

mineraleve

Aplikanti  Po

6

Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij në fushën 

e përpunimit të mineraleve

Aplikanti  Po

11-Certifikata si drejtues 

teknik për veprimtarinë e 

hapjes së punimeve minerare 

kapitale dhe dytësore, 

tuneleve dhe punimeve 

kapitale nëntokësore për 

infrastrukturën rrugore, 

hidrocentrale naftë-gazsjellës, 

depo lëndësh plasëse dhe 

objekte të tjera me karakter 

publik

1 Dokumentacioni bazë Aplikanti Po

2

Fotokopjen e diplomës 

(inxhinier miniere, inxhinier 

gjeomatik, inxhinier 

marksheder apo emërtime 

të tjera sipas universiteteve 

të vendit ose të huaja me 

atributet e njëjta të 

përcaktuara sipas 

specialitetit përkatës) dhe të 

listës së notave, të 

noterizuara. Për këtë 

certifikatë pranohet vetëm 

fotokopje të noterizuar të 

librezës së punës, ku 

vërtetohet se ka një përvojë 

jo më pak se 3 (tre) vjet në 

fushën e veprimtarisë së 

hapjes së punimeve 

nëntokësore dhe jo më pak 

se 1 (një) vit punë në terren

Aplikanti Po

3

Një përshkrim të 

veprimtarisë në formë 

autobiografie teknike 

(curriculum vitae), nga 

marrja e diplomës deri në 

momentin e paraqitjes së 

kërkesës, vërtetuar nga 

institucionet përkatëse, 

punëdhënësi

Aplikanti Po

4

Referenca për zbatim 

projektesh të hapjes së 

punimeve minerare kapitale 

dhe dytësore, tuneleve dhe 

punimeve kapitale 

nëntokësore për 

infrastrukturën rrugore, 

hidrocentrale dhe objekte të 

tjera me karakter civil

Aplikanti Po

5
Jo më pak se 2 (dy) 

referenca vlerësuese të 

veprimtarisë së tij;

Aplikanti Po

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

6. Ku mund të aplikoj?



Online në portalin e-Albania 

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë

Online në portalin e-Albania                                    

Tiranë

Online në portalin e-Albania                       

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

24 orë                                 E 

hënë - e premte, ora 08:00 - 

16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

45 ditë

Certifikatë në fushën e veprimtarisë minerare të kërkim-zbulimit, shfrytëzimit dhe përpunimit të mineraleve dhe në fushën 

e ndërtimeve civile për punimet e ndërtimit në galeri, tunele, puse, punime hidroteknike, naftë-gazsjellës e depo për lëndë 

plasëse, si: studiues, mbikëqyrës, monitorues, projektues, konsulent, vlerësues kolaudues, supervizues dhe drejtues 

teknik, në bazë të kritereve tekniko-profesionale dhe të periudhës së veprimtarisë së tyre studimore-projektuese.

Pa afat

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al etleva.kondi@energjia.gov.al

Vendim Nr. 820, datë 21.10.2020  “Për përcaktimin e kushteve të certifikimit e të licencimit të dokumenteve shoqëruese, 

të afateve të vlefshmërisë dhe të procedurave të shqyrtimit të kërkesave, për licencimin e veprimtarisë studimore-

projektuese në veprimtaritë minerare


