
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Bordi

VENDIM
Nr. 81, datë 31.05.2019

MBI
LICENCIMIN E SHOQËRISË ‘’S G D ENERGJI’’ SH.P.K, NË VEPRIMTARINË E

PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “NDËRFUSHAS” ME FUQI TË
INSTALUAR 1125 KW.

Në mbështetje të neneve 16; 37, pika 2 gërma “a” të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë
Elektrike” i ndryshuar, neneve 4, pika 1, gërma “a”; nenit 5, pika 1 gërma “a”; nenit 13, të
“Rregullores për proçedurat dhe afatet për dhënie, modifikimi, transferimi, rinovimi ose heqjen e
liçensave në sektorin e energjisë elektrike”; si dhe nenit 15 të “Rregullave për Organizimin,
Funksionimin dhe Proçedurave të ERE-s, Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 31.05.2019,
mbasi shqyrtoi relacionin e Drejtorisë së Licensimit dhe Monitorimit të Tregut, lidhur me
licencimin e shoqërisë “S G D ENERGJI” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike
nga HEC “Ndërfushas’’, me fuqi të instaluar 1125 kW,

Konstatoi se:

 Bordi i ERE me vendimin nr. 57, datë 15.04.2019.02.2019, ka filluar procedurën për licencimin
e shoqërisë “S G D ENERGJI” sh.p.k në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike.

 Në vijim të kësaj vendimmarrje, ERE me shkresën nr. 32/16 Prot., datë 15.04.2019, ka kryer
njoftimin në median e shkruar si dhe me shkresën nr. 250/1 Prot., datë 17.04.2019 ka përcjellë
pranë shoqërisë “S G D ENERGJI” ” sh.p.k njoftimin e vendimit të fillimit të procedurës si dhe
mungesën e dokumentacionit të kërkuar.
 Shoqëria “S G D ENERGJI” sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 205/2 Prot.,

datë 02.05.2019, ka paraqitur një pjesë të dokumetacionit të munguar. Në përfundim të afatit
të përcaktuar në nenin 10, pika 11 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënie,
modifikimi, transferimi, rinovimi ose heqjen e liçensave në sektorin e energjisë elektrike” të
miratuar me Vendimin e bordit nr. 109, datë 29.06.2015 nuk rezultoi të këtë ndonjë verejtje
apo ankesë nga palët e treta lidhur me aplikimin e bërë nga shoqëria “S G D Energji”sh.p.k

 Aplikimi i shoqërisë “S G D Energji”sh.p.k plotëson tërësisht kërkesat e parashikuara nga
ERE në “Rregulloren për procedurat dhe afatet për dhënie, modifikimi, transferimi,
rinovimi ose heqjen e liçensave në sektorin e energjisë elektrike”  si më poshtë vijon:

 Formati i aplikimit (Neni 9, pika 1:germat “a”; “b”: “c”) është plotësuar në mënyrë korrekte.
 Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor, (neni 9, pika 2, germa

“a”,”b”,”c”,”d”,”e”,f”,dhe “g”)  është plotësuar në mënyrë korrekte.
 Dokumentacioni financiar dhe fiskal, ( neni 9, pika 3, germat “a”, “b”, “c” dhe “d”) është

plotësuar në mënyrë korrekte.



 Dokumentacioni teknik për HEC, ( Neni 9, pika 4.1.1;  pika 4.1.2  ; pika 4.1.3, germat “a”,
“b”, “c” dhe “d”; pika 4.1.4 , germat “a”, “b”,”c” , “d”,  “e”;  pika 4.1.5, germa “a”, “b”, “c”
)  është plotësuar në mënyrë korrekte.

 Shoqëria “S G D Energji” sh.p.k, mbështetur në pikën 2 të nenit 49 të Ligjit nr. 43/2015,
”Për Sektorin e Eergjisë Elektrike”, si dhe VKM nr. 822, date 07.10.2015 “Per miratimin e
rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë
elektrike, që nuk janë objet konçensioni” i ndryshuar, ka aplikuar në MEI dhe është pajisur
me Miratimin Përfundimtar nr. 2549/13 Prot, datë 09/10/2017, për ndërtimin e hidrocentralit
“Ndërfushas”, me kapacitet 1125 kW, që shfrytëzon ujrat në rrjedhën e mesme të përroit të
Sharrës dhe përroit të Zhavorreve, degë e përroit të Lenës, degë e lumit Mat, Bashkia
Bulqizë, Qarku Dibër

 Shoqëria “S G D Energy” sh.p.k ka depozituar kontratën e qirasë me nr. 142 Prot., datë
15.09.2017 “Për dhënien në përdorim të sipërfaqjes së zonës së zonës së mbrojtur” të lidhur
midis Agjencisë  Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe Shoqërisë S G D Energy sh.p.k për
dhënien me qira të sipërfaqjes prej 1754 m2 e cila ndodhet në zonën e Mbrojtur Mali me
Gropa Bizë, Martanesh, të ekonomise pyjore/kullosore Ballenjë. Afati i kësaj kontrate do të
jetë 5 vjet (nga data 15.09.2017 deri në datën 14.09.2022) me të drejtë rinovimi në zbatim
të dispozitave të legjislacionit në fuqi, të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjellta, kushteve të
përcaktuara në ketë kontratë ndërmjet paleve, si dhe kordinatave përkatëse të kufijve, që
përcaktojnë  këtë sipërfaqe.

 Shoqëria ka parqitur Lejen e Këshillit të Basenit Ujor Mat, “Për përdorim të burimit ujor”,
dhënë me vendimin nr. 10, datë 27.04.2017, e vlefshme, për  periudhen  nga data
27.04.2017 deri 27.04.2022. Kjo leje është dhënë me qëllim ndërtimin e HEC “Ndërfushas”
duke përdorur burimin ujor të përroit të Sharrës, degë e lumit Mat.

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

Vendosi:

1. Të licencojë shoqërinë “S G D ENERGJI” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë
elektrike nga Hec “Ndërfushas” me fuqi 1125 kW, për një afat 30 vjeçar.

2. Shoqëria “S G D ENERGJI” sh.p.k., të depozitojë në ERE kontratën “Për dhënien në
përdorim të sipërfaqjes së zonës së zonës së mbrojtur”, me afat të rinovuar jo më vonë se
data 14.09.2022.

3. Shoqëria “S G D ENERGJI” sh.p.k., të depozitojë në ERE  “Lejen për përdorim të burimit
ujor”, me afat të rinovuar, jo më vonë se data 27.04.2022.

4. Në rastin e mospërmbushjes së kushteve të parashikuara në pikën 2 dhe 3 të këtij vendimi
nga ana e shoqërisë, ky vendim është objekt rishikimi.

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


