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                  ENTI  RREGULLATOR  I  ENERGJISË 

BORDI 

 

VENDIM 

Nr. 100, Datë 16.04.2021 

MBI 

MODIFIKIMIN E LICENCËS NR. 213, SERIA PM13P, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 

132, DATË 06.12.2011, TË BORDIT TË KOMISIONERËVE TË ERE-S DHE 

TRANSFERUAR ME VENDIMIN NR. 126, DATË 28.10.2013, TË BORDIT TË 

KOMISIONERËVE TË ERE-S TEK SHOQËRIA “KURUM INTERNATIONAL” SH.A. PËR 

PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC-I “ULEZ” ME KAPACITET TË 

INSTALUAR 24 MW 

Në mbështetje të neneve 16 dhe 43, të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i 

ndryshuar; nenit 13 dhe 15, të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

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

vendimin e bordit të ERE nr. 109, datë 29.06.2016, e ndryshuar; nenit 15, të “Rregullores për 

Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të Entit 

Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 96, datë 17.06.2016, bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 

16.04.2021, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe 

Mbikëqyrjes, mbi fillimin e procedurës për modifikimin e licencës shoqërisë “KURUM 

INTERNATIONAL” sh.a., 

 

Konstatoi se:  

• Bordi i ERE-s me vendimin nr. 70, datë 12.03.2021, vendosi të fillojë procedurën për 

shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “KURUM INTERNATIONAL” sh.a., për modifikimin e 

licencës nr. 213, Seria PM13P, miratuar me vendimin nr. 132, datë 06.12.2011, të bordit të 

Komisionerëve të ERE-s dhe transferuar me vendimin nr. 126, datë 28.10.2013, të bordit të 

Komisionerëve të ERE-s tek shoqëria “KURUM INTERNATIONAL” sh.a., për prodhimin e 

energjisë elektrike nga HEC-i “Ulez” me kapacitet të instaluar 24 MW. 

 

• Në vijim të vendimmarrjes së ERE-s, me shkresën nr. 6/9 prot., datë 13.03.2021, është bërë 

publikimi  në median e shkruar në lidhje me fillimin e procedurës së modifikimit të licencës nr. 

213, Seria PM13P dhe në përfundim të afatit të njoftimit, nuk rezulton të ketë patur vërejtje apo 

ankesa nga palët e interesuara. 

 

• ERE, me shkresën nr. 469 prot., datë 24.03.2021, ka njoftuar shoqërinë “KURUM 

INTERNATIONAL” sh.a., lidhur me vendimmarrjen e bordit, për fillimin e procedurës për 
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modifikimin e licencës në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike duke i bërë me dije 

nevojën për të depozituar dokumentacionin e konstatuar si të munguar, apo plotësuar pjesërisht 

sipas vendimit nr. 70/2021. 

• Shoqëria “KURUM INTERNATIONAL” sh.a., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 

469/1 prot., datë 02.04.2021, nuk ka përcjellë tërësisht dokumentacionin e munguar dhe si e tillë 

ERE iu drejtua sërish me shkresën nr. 469/2 prot., datë 09.04.2021, me anë të së cilës i kërkoi 

plotësimin e dokumentit që mbetej ende i pa plotësuar. 

• Shoqëria me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 469/3 prot., datë 12.04.2021, ka përditësuar 

informacionin mbi kapacitetin e instaluar të HEC “Ulez”, i cili pas praktikës së prodhimit të tre 

mujorit të parë në kushtet e arritjes së kapacitetit maksimal nga situata e reshjeve atmosferike të 

bollshme dhe në përputhje me të dhënat teknike të projektit të zbatuar të rehabilitimit, është 

arritur në përfundimin se kapaciteti maksimal gjenerues i HEC-it Ulez është 4x8.3 = 33.2 

MW, kapacitet ky i konfirmuar i cili duhet të reflektohet në licencën e prodhimit të energjisë 

elektrike. 

• Kërkesa për modifikim vjen për arsye se gjatë rehabilitimit të këtij HEC-i në lidhje me 

optimizimin e operimit të turbinave, janë zëvendësuar me pajisje të reja disa pajisje kryesore të 

HEC-it, çka ka bëre edhe rritjen e kapacitetit të tij.  

 

Me vendimin e bordit të ERE nr. 126, datë 28.10.2013, është miratuar transferimi tek shoqëria 

“KURUM INTERNATIONAL” sh.a, i licencave të dhëna me vendimet e bordit të 

Komisionerëve të ERE-s nr. 132/2011 “Për licencimin e shoqërisë “HEC ULEZ – SHKOPET” 

sh.a në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et Ulez dhe Shkopet”, dhe nr. 

136/2011, “Për licencimin e shoqërisë “HEC Bistrica 1 dhe Bistrica 2” sh.a në aktivitetin e 

prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Bistrica 1 dhe Bistrica 2”, licencat që mbanin shoqëritë 

“HEC Ulez – Shkopet” sh.p.k., dhe “HEC Bistrica 1 dhe Bistrica 2” sh.p.k.,  

 

• HEC “Ulez” është ndërtuar në vitin 1957 në lumin e Matit në qytetin e Burrelit, Rrethi Dibër 

dhe me Ligjin nr. 94/2013, datë 04.03.2013, “Për ratifikimin e kontratës së shitjes së 100 % të 

aksioneve të shoqërisë “HEC Ulez – Shkopet” sh.a të lidhur ndërmjet METE-s (sot MIE) dhe 

shoqërisë “KURUM INTERNATIONAL” sh.a...”, është ratifikuar kontrata për shitjen e 100% të 

aksioneve nga shoqëria “HEC Ulez – Shkopet” sh.a., tek shoqëria “KURUM 

INTERNATIONAL” sh.a., duke e kaluar këtë HEC në pronësi të “KURUM 

INTERNATIONAL” sh.a. 

 

• Dokumentacioni i depozituar në ERE nga shoqëria “KURUM INTERNATIONAL” sh.a., në 

bazë të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, 

rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, rezulton i plotësuar tërësisht 

si më poshtë: 

Neni 9, pika 1, Formati i Aplikimit 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al


 

Adresa: Blvd “Bajram Curri” Rr: “Viktor Eftimiu”,1023 

Tiranë | web: www.ere.gov.al            

Tel: +355 42 69 590;                                                                                                                 

E-mail: erealb@ere.gov.al 

3 

➢ germat “a” (të dhënat për aplikim). Plotësuar. 

➢ germa “b” (të dhëna identifikuese për aplikuesit). Plotësuar. 

➢ germa “c” (të dhëna për aplikuesin). Plotësuar. 

 

Neni 15, “Modifikimi i Licencës”, Pika 4, Në rastin e modifikimit/ndryshimit të licencës me 

kërkesë të të licencuarit, ERE zbaton të njëjtat afate dhe procedura si për licencimin duke 

kërkuar informacionin e mëposhtëm: 

• gërma “a”, një informacion me shkrim ku të shpjegohen arsyet e kërkesës për 

modifikimin e licencës. Plotësuar.  

• gërma “b”, vendimin me shkrim të organeve drejtuese të të licencuarit të cilat shprehin 

vullnetin për të kërkuar modifikimin e licencës; Plotësuar. 

• gërma “c”, miratimin e modifikimit të parametrave dhe kushteve të tjera të licencës kur 

këto janë të kushtëzuara me miratimin nga organe të tjera. Plotësuar.  

• gërma “d”, ndikimet e pritshme të modifikimit të licencës ndaj detyrimeve të të 

licencuarit sipas legjislacionit në fuqi. Plotësuar. 

• gërma “e”, të ketë kryer pagesat e rregullimit në ERE. Plotësuar.  

 

• Në lidhje me këtë modifikim shoqëria ka bërë me dije edhe mbi lejet nga institucionet e tjera si 

më poshtë: 

- Në lidhje me Lejen Mjedisore shoqëria theksoi se modifikimi i licencës nuk 

ndikon në vlefshmërinë e lejes mjedisore që disponon dhe që është në fuqi. 

Vlefshmëria e Lejes Mjedisore sikurse bërë me dije edhe më herët nga 

Agjencia Kombëtare e Mjedisit, lidhet me momentin e ndërtimit të veprës. 

Aktualisht shoqëria “KURUM INTERNATIONAL” sh.a., është në operim. 

- Po ashtu shoqëria ka deklaruar se është aktualisht duke operuar me marrëveshjen 

e lidhjes së re me OST sh.a., e cila është pa afat dhe ka kërkuar nga OST sh.a., 

modifikimin e kësaj marrëveshjeje në kuadër të rritjes së kapacitetit të instaluar. 

Edhe vetë OST sh.a., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 295/2 prot., datë 

26.03.2021, ka përcjellë konfirmimin për aftësinë e rrjetit të transmetimit në atë 

zonë për përballimin e flukseve të energjisë elektrike të prodhuar nga HEC Ulez. 

OST sh.a., në këtë korrespondencë ka kërkuar nga ERE edhe miratimin me 

procedurë të përshpejtuar të kësaj praktike në mënyrë që të vijohet me 

procedurën e shtesës së kapacitetit të instaluar të HEC Ulez me shoqërinë 

“KURUM INTERNATIONAL” sh.a.  

- Shoqëria ka dokumentuar në ERE edhe Lejen e përdorimit të burimit ujor të 

rinovuar, me nr. 3/13 prot., datë 03.03.2020, miratuar me Vendimin nr. 5, datë 

03.03.2020, të Këshillit të Basenit Ujor Mat.  

 

 

Për gjithë sa më sipër bordi i ERE-s,  
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Vendosi: 

 

1. Të modifikojë licencën me nr. 213, Seria PM13P, miratuar me vendimin nr. 132, datë 

06.12.2011, të bordit të Komisionerëve të ERE-s dhe transferuar me vendimin nr. 126, datë 

28.10.2013, të bordit të Komisionerëve të ERE-s tek shoqëria “KURUM INTERNATIONAL” 

sh.a për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-i “Ulez” me kapacitet të instaluar 24 MW, si 

më poshtë: 

Ishte: kapaciteti i instaluar 24 MW.  

Bëhet: kapaciteti i instaluar 33.2 MW. 

2. Në përmbajtjen e licencës nr. 213, Seria PM13P, të pasqyrohen ndryshimet respektive në 

përputhje me ndryshimin/rritjen e kapacitetit të instaluar të HEC “Ulez”. 

 

3. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes të njoftojë aplikuesin për vendimin e 

bordit të ERE-s. 

  

     

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

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

Fletoren Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

 

                                                                                        KRYETARI I ERE 

                                                                                           Petrit AHMETI 
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