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                                           ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 154, Datë  18.09.2020 

 

MBI 

FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “IDI 2005” SH.P.K., NË 

VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HEC “KAMICAN” 

ME KAPACITET TË INSTALUAR 1860 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 3 

dhe nenit 11 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, i ndryshuar, 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 18.09.2020, 

mbasi shqyrtoi relacionin nr. 102/1 Prot, datë 07.09.2020, të Drejtorisë së Licencimit, Autorizimeve 

dhe Mbikqyrjes, mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “IDI 2005” sh.p.k., për licencim në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Kamican”, me kapacitet të instaluar 1860 

KW, 

  

Konstatoi se:  
 

 Shoqëria “IDI 2005” sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1073 Prot, datë 

01.09.2020, ka paraqitur kërkesën për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike.  

 Shoqëria “IDI 2005” sh.p.k., është regjistruar pranë QKB-së në datën 06.03.2006, konform 

legjislacionit përkatës dhe mban statusin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar. Në objekt të 

veprimtarisë së saj shoqëria “IDI 2005” sh.p.k., ka mes te tjerave : Ndërtim hidrocentralesh dhe 

shitje me shumicë e pakicë të energjisë elektrike. 

 Kontrata nr. 621 REP, nr. 116/3 KOL, datë 21.05.2020, “Kontratë  për ndërtimin, shfrytëzimin dhe 

adniministrimin e hidrocentralit “Kamican” me kapacitet 1860 kW, në Përroin e Kamicanit dhe 

përroin e Bistës, me derdhje në lumin Devoll, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan” e lidhur midis 

MIE dhe mbajtësit të miratimit “IDI 2005” sh.p.k., ka një afat 49 vjeçar që fillon nga data e hyrjes 

në fuqi të saj pas nënshkrimit nga palët. 

 Shoqëria ka depozituar në ERE Raportin e Oponencës Teknike (OT) të kryer për Projektin e 

Zbatimit të HEC “Kamican”, dërguar nga AKBN-ja, me shkresën e saj nr. 4362/4 Prot, datë 

31.07.2017 dhe të miratuar nga MEI me Miratimin Përfundimtar nr. 3157/1 prot, datë  16.04.2020. 
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Ky raport i OT konkludon se Projekti i Zbatimit për ndërtimin e HEC-it “Kamican” plotëson 

kushtet teknike dhe standardet e projektimit. 

 Shoqëria ka depozituar në ERE Miratimin Përfundimtar të MIE dhënë me shkresën nr. 3157/1, 

Prot, datë 16.04.2020, për ndërtimin e HEC “Kamican” me kapacitet prodhues 1860 kW në përroin 

e Kamicanit dhe përroin e Bistës, me derdhje në lumin Devoll, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan. 

 Shoqëria “IDI 2005” sh.p.k. ka depozituar në ERE Kontratën e qirasë “Për dhënien në përdorim të 

fondit pyjor dhe kullosor publik”, me nr. 1322 prot, datë 28.02.2018, e lidhur midis Bashkisë 

Elbasan në cilësinë e qiradhënesit dhe shoqërisë “IDI 2005” sh.p.k. në cilësinë e qiramarrësit. 

Gjithashtu Shoqëria “IDI 2005” sh.p.k. ka depozituar në ERE edhe Kontratën e qirasë “Për 

dhënien në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik”, me nr. 7126 prot, datë 10.12.2017, e 

lidhur midis Bashkisë Gramsh në cilësinë e qiradhënësit dhe shoqërisë “IDI 2005” sh.p.k. në 

cilësinë e qiramarrësit. 

 Shoqëria “IDI 2005” sh.p.k., ka përcjellë në ERE “Miratimin për pikë lidhje për HEC Kamican” 

me nr. 440/1 prot, datë 23.01.2019, nga i cili rezulton se HEC Kamican me kapacitet të instaluar 

1680 kW do të lidhet me rrjetin e shpërndarjes në zbarat 35 kV në N/Stacionin Gramsh. 

 Shoqëria ka depozituar në ERE “Leje për përdorim të burimit ujor” me nr. 1196 Prot, datë 

30.10.2018, të miratuar nga KBU Seman, me vendimin nr. 18, datë 25.10.2018, për shoqërinë “IDI 

2005” sh.p.k. me qëllim përdorimin e burimit të ujit për prodhim energjie. 

 Shoqëria ka pëcjellë në ERE, “Vendim për VNM Paraprake”, lëshuar nga Agjensia Kombëtare e  

Mjedisit, me nr. 614 Prot, datë 11.02.2020, me nr. 07 Vendimi, për Personin Juridik “IDI 2005” 

sh.p.k., “Për të zhvilluar projektin Ndërtim i HEC-it “Kamican”. 

 Aplikimi i shoqërisë “IDI 2005” 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:    

Në lidhje me dokumentacionin e kërkuar nga Rregullorja sipërcituar, rezulton si në vijim:  

 Formati i aplikimit (neni 9, pika 1, gërmat “a”, “b”,“c”). Plotësuar në mënyre korrekte.  

 Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor, neni 9, pika 2. – (Vërtetimi për regjistrim 

dhe ekstrakt historik nga Qendra Kombëtare e Biznesit, QKB), do t”i kërkohet shoqërisë 

depozitimi i Certifikatës së regjistrimit. (Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria), Në vijim, në 

zbatim të nenit 11 të rregullores së licencimit (dokumentacioni shtesë), do ti kërkohet t”i 

depozitojë në ERE edhe vërtetimet e gjykatës dhe prokurorisë nga rrethet gjyqësore ku ka 

selitë, për vetë shoqërine dhe për administratorin e saj). 

 Dokumentacioni financiar dhe fiskal, neni 9, pika 3.- Neni 9, pika 3, gërma “c”, (Dokumenta 

që vërtetojnë aftësinë ose mbështetjen financiare të aplikuesit). Shoqëria ka paraqitur në ERE 

vërtetimin bankar. Do t’i kërkohet ta përcjellë të rifreskuar vërtetimin bankar si dhe 

dokumentacioni për mbeshtetjen financiare për ndërtimin e veprës referuar vlerës së investmit 

në kontratë. 

 Dokumentacioni teknik për HEC.  
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Neni 9, pika 4.1.2  Të dhëna për bllokun e transformimit dhe lidhjen me sistemin. Do ti 

kërkohet shoqërisë të plotësojë emërtesën e Prodhuesit të transformatorit. 

 Dokumentacioni Tekniko-Ekonomik. Plotësuar 

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

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

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). Konstatohet se kapaciteti i HEC-it i pasqyruar në 

këtë miratim (1680 kW) është i ndryshëm nga ai i kontratës me MIE (1860 kW). Do ti 

kërkohet shoqërisë ta saktësojë atë me kontratën me MIE dhe ta përcjellë edhe njëherë në ERE 

të saktësuar Miratimin për pikën e lidhjes me rrjetin e shpërndarjes. 

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

Plotësuar.  

Neni 9, pika 4.1.5, gërma “c”, (Leje mjedisore). Në VNM Paraprake konstatohet se kapaciteti i 

HEC-it i pasqyruar në të (1680 kW) është i ndryshëm nga ai i kontratës me MIE (1860 kW). 

Do t”i kërkohet shoqërisë ta saktësojë atë me kontratën me MIE dhe ta përcjellë edhe njëherë 

në ERE me saktësimet në lidhje me VNM Paraprake. 

 

Për dokumentacionin shtesë apo atë të munguar, do të njoftohet aplikuesi 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”, i ndryshuar, t’i paraqesë ato brenda afateve. 

 

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

Vendosi: 
 

1. Të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “IDI 2005” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga HEC “Kamican”; me kapacitet të instaluar 1860 kW, për një afat 30 vjeçar. 

2. Drejtoria Juridike dhe Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, 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, brënda 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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