
 

 

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 135, Datë, 06.09.2019 

 

MBI 

FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “ELECTRAL BATRA 

HPP” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

NGA HEC “SELITA” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1798  KW, HEC 

“FRANKTHI” 2129 KW DHE HEC “BATRA” 2411 KW, ME KAPACITET TOTAL TË 

INSTALUAR 6338 KW. 

 

Në mbështetje të nenit 16 dhe nenit 37, pika 2 gërma “a” të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e 

Energjisë Elektrike” i ndryshuar, nenit 4, pika 1, gërma “a”, nenit 5, pika 1, gërma “a”, nenit 10 

pika 1 dhe 3, 4 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, 

rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin e 

bordit të ERE-s, Nr.109, datë 29.06.2016, si dhe nenit 19 pika 1, gërma “a” të “Rregullores së 

organizimit, funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE Nr. 

96, datë 17.06.2016, bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në mbledhjen e tij të datës 

06.09.2019, mbasi shqyrtoi aplikimin e paraqitur nga shoqëria “ELECTRAL BATRA HPP” 

sh.p.k., si dhe relacionin nr.79/11 Prot, datë 27.08.2019, të Drejtorisë së Licencimit, Autorizimeve 

dhe Mbikqyrjes, për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., për 

licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike të kësaj shoqërie, nga HEC “Selita” 

me kapacitet të instaluar 1798 kW, HEC Frankthi 2129 kW dhe HEC “Batra” 2411 kW, me 

kapacitet total të instaluar 6338 kW, 

  

Konstatoi se:  

 Shoqëria “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k. me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 510 

Prot, datë 13.08.2019, ka paraqitur kërkesën për t’u pajisur me licencë në veprimtarinë e 

prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Selita” me kapacitet të instaluar 1798 kW, HEC 

“Frankthi” 2129 kW dhe HEC “Batra” 2411 kW, me kapacitet total të instaluar 6338 kW. 

 Aplikimi i shoqërisë “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., plotëson pjesërisht kërkesat e 

parashikuara nga ERE në “Rregulloren për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike” si më poshtë:    

 

 Shoqëria “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., është një subjekt tregtar i krijuar si detyrim 

ligjor i nenit 8 të Kontratës Koncesionare të formës BOT, me nr. 3393 Rep dhe nr. 1231 Kol, 



datë 20.12.2016, “Për ndërtimin e HEC-eve BATRA nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3”, të lidhur ndërmjet 

Bashkimit të Përkohshëm të shoqërisë “ELECTRAL” sh.p.k. me “ALBAVIA” sh.p.k. në 

cilësinë e Koncesionarit dhe Autoritetit Kontraktues, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë 

(sot MIE), në zbatim të VKM Nr. 623, datë 07.09.2011 “Për përcaktimin e autoritetit 

kontraktues dhe dhënien me koncesion të HEC-eve Batra nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3 dhe miratimin 

e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkuruese që i jepet shoqërisë”. 

 Nga sa konstatuar nga Kontrata e Koncesionit të formës BOT sipërcituar, kohëzgjatja e saj do 

të jetë 35 vjet nga data e efektive, me të drejtë ripërsëritje. 

 Shoqëria “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., në vijim të miratimit nga MIE me shkresën nr. 

4510/2 Prot, datë 06.07.2017, të projektit të zbatimit mbi Hec-et Selita, Frankthi dhe Batra, për 

të cilin është kryer edhe oponenca teknike nga AKBN me shkresën nr. 1789/1 Prot, datë 

13.06.2017, ka depozituar në ERE dhe Kontratën Shtesë të Koncesionit me nr. 813 Rep, nr. 

273 Kol, datë 06.09.2017,- Ndryshimi në kontratën shtesë konsiston në ndryshimin e fuqisë së 

instaluar nga N = 5050 kW, në N= 6338 kW 

 Hidrocentralet Batra nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3 do të ndërtohen në rrjedhën ujore të pellgut të 

përroit të Zallit të Batrës, Rrethi Mat. Shoqëria “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., ka 

depozituar në ERE çertifikatat për vërtetim titulli “Në përdorim”, për pronësitë ku do të 

shtrihet projekti i Hec-ve në zonat kadastrale me nr. 1325 dhe nr. 1626, të rrethit MAT, të 

lëshuara për shoqërinë “ELECTRAL” sh.p.k. dhe shoqërinë “ALBAVIA”, në cilësinë e 

aksionarëve të shoqërisë koncesionare. Këto çertifikata janë të shoqëruara me hartën 

treguese të regjistrimit dhe kartelat e pasurisë së paluajtshme nga të cilat rezulton se prona 

që jepet në përdorim është në pronësi të shtetit. 

 Konstatohet se shoqëria “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k. i është drejtuar OST-së me 

shkresën nr. 63 Prot, datë 26.10.2017, duke i kërkuar miratimin e lidhjes së kaskadës së 

Hec-ve të Batrës me rrjetin elektrik. OST sh.a. me shkresën nr. 5734/1 Prot, datë 

09.11.2017, i ka kthyer përgjigje shoqërisë “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k. duke i 

rekomanduar të gjejë dakortësinë paraprake më shoqërinë “Mati Hydropower” sh.p.k. për 

integrimin e Hec–ve Batra në N/St 110/35/6.3 kV, HEC Mati 2, duke qënë se kjo e fundit 

është lidhur në këtë nënstacion. 

 Bordi i ERE, rekomandoi marrjen e informacionit nga Operatori i Sistemtit të Transmetimit 

në lidhje me vonesën në miratimin e pikës së lidhjes, dhe orientimin për të zbatuar 

legjislacionin në fuqi, në lidhje me aksesin në rrjet për prodhuesit e energjisë elektrike.  

Në lidhje me mungesën e dokumentacionit që ka të bëjë me:  

 Formati i aplikimit (neni 9, pika 1, gërmat “a”, “b”,“c”)   

Rezulton se shoqëria nuk ka plotësuar Formatin e Aplikimit.  

 Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor. Neni 9, pika 2 gërma“d“ (Vërtetim 

nga prokuroria që shoqëria dhe administratorët e saj nuk janë në ndjekje penale).  

Neni 9, pika 2 gërma “e“ (Struktura e ndërtimit të shoqërisë). Shoqëria nuk ka depozituar 

strukturën e organizimit të saj.  

Dokumentacioni financiar dhe fiskal. Neni 9, pika 3, gërma “c” (dokumenta që vërtetojnë 

aftësinë ose mbështetjen financiare të aplikuesit). Shoqëria nuk ka deklaruar nëse pjesë nga 

fitimi i shoqërisë ALBAVIA sh.p.k. do të adresohen për veprimtarinë e prodhimit të 



energjisë elektrike dhe nuk ka paraqitur gjendje të llogarisë bankare, me anë të së cilës të 

vërtetohet se ky fitim është depozituar në bankë dhe adresuar për veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elektrike. 

 Dokumentacioni teknik për HEC. 

Neni 9, pika 4.1.1 Të dhëna specifike për HEC.  

Neni 9, pika 4.1.2  Të dhëna për bllokun e transformimit dhe lidhjen me sistemin. 

 Dokumentacioni Tekniko-Ekonomik. 

Neni 9, pika 4.1.4 Gërma “a”, (Studimi i fizibilitetit).  

Neni 9,pika 4.1.4 Gërma “b”, (Grafiku i Zbatimit të Projektit).  Shoqëria ka depozituar në 

ERE si pjesë integrale të Kontratës së Koncensionit “Aneksin A” të saj, Grafikun e 

Punimeve, i cili parashikon ndërtimin e Hec-ve për 12 muaj, por pa përcaktuar periudhë 

konkrete.  

Neni 9, pika 4.1.4 germa “d”, (Plani i Biznesit).  

 Leje nga institucione të tjera. 

Neni 9, pika 4.1.5, gërma “a”, (Miratimin e OST-s ose OSSH-s për lidhjen e centralit në 

rrjetin elektrik të transmetimit ose shpërndarjes). Do t’i kërkohet operatorit të sistemit të 

transmetimit informacion mbi ecurinë e procesit të miratimit të pikës së lidhjes për 

shoqërinë “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., si domosdoshmëri për vijimin e procedurës 

së licencimit të kësaj shoqërie nga ERE. 

Neni 9, pika 4.1.5, gërma “b”, (Leja e përdorimit të ujit për prodhimin e energjisë 

elektrike).  

Neni 9, pika 4.1.5, gërma “c”, (Leje mjedisore). Nga analiza e dokumentave të aplikimit, 

në lidhje me këtë kërkesë të rregullores konstatojmë se shoqëria “ELECTRAL BATRA 

HPP” sh.p.k. ka hasur vështirësi në lidhje me pajisjen me deklaratë mjedisore, pasi kryerja 

e VNM-së së thelluar për projektin “Kaskada e Hec-ve të Batrës”, ka hasur në qëndrimin 

e banorëve të zonës të cilët nuk kanë dhënë mirëkuptimin dhe dakortësinë e tyre për 

ndërtimin e kësaj kaskade. Më tej edhe AKM-ja me vendimet nr. 28, datë 27.06.2018 dhe 

nr. 38, datë 27.08.2019, ka kthyer dy herë aplikimin e shoqërisë “ELECTRAL BATRA 

HPP” sh.p.k,, duke vendosur riorganizim të dëgjesës publike për arsye se nga marrja në 

shqyrtim të aplikimit ka konstatuar se shumica e banorëve nuk kanë firmosur formularin 

për të shprehur dakortësinë e tyre për ndërtimin e kaskadës. Në vijim shoqëria 

“ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k. ka ushtruar ankesë ndaj vendimit të AKM–së nr. 38, 

datë 27.08.2019, duke pretenduar se dëgjesat publike janë organizuar katër herë dhe se 

Drejtoria Rajonale e Mjedisit, Dibër, në “Raport Dëgjese me Publikun”, ka shprehur 

mendimin se konsulta me publikun është ezauruar pasi shumica e banorëve të zonës janë 

dakort. Kësaj ankese AKM i është përgjigjur me shkresat nr. 2783 Prot, datë 25.09.2018 

dhe nr. 7468/1 Prot, datë 26.10.2018, duke i kërkuar sërisht riorganizimin e dëgjesës 

publike.  

Do të njoftohet subjekti që në bazë të nenit 11 pika 1 të “Rregullores për procedurat dhe afatet 

për dhënie, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë 

elektrike”, t’i paraqesë ato brenda afateve. 



 Rregullorja për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose 

heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike” në nenin 10 pika 4 parashikon se: ERE 

mund të fillojë procedurat për shqyrtimin e një aplikimi edhe në rastet e përshkruara në 

pikën 4 të nenit 8 të kësaj rregullore, por vendimi përfundimtar për refuzimin ose licencimin 

do të merret vetëm pasi të jenë paraqitur lejet përkatëse nga institucionet e tjera. 

 Në pikën 4 të nenit 8 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike” 

parashikohet se: Nëse aplikuesi ka aplikuar dhe është në proces për marrjen e lejeve të tjera 

të nevojshme të përcaktuara në rregullore, mund të paraqesë aplikimin në ERE duke 

paraqitur informacion nga institucioni përkatës për fazën në të cilën ndodhet procesi i 

marrjes se lejeve nga institucionet e tjera si dhe ecurinë e punimeve. 

 Kontrata e Koncesionit nr. 3393 Rep, nr. 1231 Kol, datë 20.12.2016, “Për ndërtimin e 

Hidrocentraleve Barta nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3” e lidhur ndërmjet Bashkimit të Përkohshëm të 

shoqërisë “ELECTRAL” sh.p.k. me “ALBAVIA” sh.p.k. në cilësinë e Koncesionarit dhe 

Autoritetit Kontraktues, Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (sot MIE), ka një afat 35 

vjeçar, por në zbatim të nenit 38 të Ligjit “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar 

dhe nenit 5 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, asnjë 

subjekt tregtar nuk mund licencohet për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike për 

një afat më të madh se 30 vjet. 

Për gjithë sa më sipër cituar bordi i ERE-s,  

Vendosi: 

 

1. Të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “ELECTRAL BATRA HPP” sh.p.k., në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Selita” me kapacitet të instaluar 1798 

kW, HEC Frankthi 2129 kW dhe HEC “Batra” 2411 kW, me kapacitet total të instaluar 6338 

kW, për një afat 30 vjeçar. 

2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, të njoftojë aplikuesin për vendimin e 

bordit të ERE-s. 

 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet 

ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në 

Fletoren Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

       Kryetari  

Petrit AHMETI 


