ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
BORDI
VENDIM
Nr. 41, Datë 06.03.2020
MBI
LICENCIMIN E SHOQËRISË “KROI MBRET ENERGJI” SH.P.K., NË
VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA HECET:
“BACKA 1” ME KAPACITET TË INSTALUAR 1600 kW, HEC “BACKA 2” ME
KAPACITET TË INSTALUAR 4000 kW, HEC “BACKA A” ME KAPACITET TË
INSTALUAR 500 kW, HEC “BACKA B”, ME KAPACITET TË INSTALUAR 500 kW,
HEC “BACKA C” ME KAPACITET TË INSTALUAR 720 kW, ME KAPACITET
TOTAL TË INSTALUAR 7320 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” dhe
nenit 13, 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 Nr. 109, datë 29.06.2016, dhe nenit 15 të “Rregullores të organizimit,
funksionimit dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e bordit të ERE Nr. 96, datë
17.06.2016, bordi i ERE, në mbledhjen e tij të datës 06.03.2020, mbasi shqyrtoi relacionin e
përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes nr. 28/5,1 Prot, datë
25.02.2020, Mbi licencimin e shoqërisë “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., në veprimtarinë e
prodhimit të energjisë elektrike, nga Hec “Backa 1” me kapacitet të instaluar 1600 kw, Hec
“Backa 2” me kapacitet të instaluar 4000 kw, Hec “Backa a” me kapacitet të instaluar 500 kw,
Hec “Backa b”, me kapacitet të instaluar 500 kw, Hec “Backa c” me kapacitet të instaluar 720
kw, me kapacitet total të instaluar 7320 kw.
Konstatoi se:
 Bordi i ERE-s me vendimin Nr. 178, datë 14.11.2019, filloi procedurën për licencimin e
shoqërisë “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë
elektrike.
 Në vijim të vendimmarrjes, ERE me shkresën nr. 32/51 Prot, datë 18.11.2019, ka bërë
publikimin në median e shkruar në lidhje me fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë
në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Backa 1” me kapacitet të instaluar
1600 kw, Hec “Backa 2” me kapacitet të instaluar 4000 kw, Hec “Backa a” me kapacitet të
instaluar 500 kw, Hec “Backa b”, me kapacitet të instaluar 500 kw, Hec “Backa c” me
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kapacitet të instaluar 720 kw, me kapacitet total të instaluar 7320 kw dhe në përfundim të afatit
të njoftimit, nuk ka patur vërejtje apo komente nga palë të interesuara.
 Me shkresën nr. 643/3 Prot, datë 20.11.2019 dhe nr. 643/6 Prot, datë 11.12.2019 ERE i’u
drejtua shoqërisë duke i njoftuar fillimin e procedurës dhe kërkoi plotësimin e dokumentacionit
të munguar, në përgjigje të së cilës me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 634/7 Prot, datë
12.12.2019, shoqëria “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k ka përcjellë dokumentacionin e
munguar.
 Shoqëria “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., është një subjekt tregtar i krijuar në zbatim të
nenit 8 të kontratës së koncesionit dhe është regjistruar në QKB, si shoqëri me përgjegjësi të
kufizuar (sh.p.k), konform Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombetarë të
Rregjistrimit”, në datën 20.07.2012.
 Shoqëria “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., ka paraqitur Kontratën e Koncesionit nr. 1616
Rep, Nr. 374 Kol., datë 26.06.2012, të lidhur midis palëve: Koncesionarit “Alba Konstruksion”
sh.p.k. dhe METE-s, me cilësinë e Autoritetit Kontraktues, “Për Ndërtim-Operimi dhe
Transferimin e Hidrocentraleve “Backa 1“ ;“Backa 2“ ; “Backa A“; “Backa B“, “Backa C”, me
përfundimin e periudhës së përcaktuar në Kontratën e Koncesionit tek Autoriteti Kontraktues.
 Kontrata e Koncesionit ka një kohëzgjatje prej 35 vjetësh, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi
të saj. Koncesionari merr përsipër të vërë në punë hidrocentralin brenda 15 muajve, nga data e
hyrjes në fuqi të kontratës së koncesionit.
 Shoqëria ka paraqitur në ERE, Kontratën e Qirasë për Përdorimin e Fondit Pyjor dhe Kullosor
Publik, nr. 3487 Prot, datë 20.11.2018, të lidhur midis palëve: Bashkia Skrapar në cilësinë e
qiradhënësit dhe Shoqëria “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., në cilësinë e Qiramarrësit, për
një afat (një) vjeçar, e cili fillon nga dita e nesërme e nënshkrimit të saj. Gjithashtu ka paraqitur
në ERE kontratën e rinovuar të qirasë, me numër 4297 Prot, datë 10.12.2019, për një afat
njëvjeçar, me të drejtë rinovimi, duke filluar nga e nesërmja e nënshkrimit të kësaj kontrate.

Shoqëria “KROI MBRET ENERGJI”sh.p.k., me shkresën nr. 5612 Prot, datë 28.03.2017, i
është drejtuar OSHEE sh.a., me kërkesësn për miratim e pikës së lidhjes të Kaskadës së HECve: “Backa 1”, “Backa 2“, “Backa A“; “Backa B” dhe “Backa C”.
 Referuar kërkesës sa sipër cituar, OSHEE sh.a, me shkresën nr. 812/5Prot, datë 25.04.2018,
drejtuar shoqërisë “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., i konfirmon “Miratimin e pikës së
lidhjes të HEC -ve: “Backa 1” ,“Backa 2“ ; “Backa A“; “Backa B” dhe “Backa C”, e cila do të
lidhet në rrjetin e shpërndarjes nëpërmjet zbarave 10kV, të N/Stacionin 35/10kV Çorovodë e
Re.Lidhja e Kaskadës së HEC-ve “Backa 1” ,“Backa 2“ ; “Backa A“; “Backa B” dhe “Backa
C”, me linjën 35kV në zbarat 10kV, do të realizohet nëpërmjet një transformatori zbritës
35/10kV që do të vendoset pranë nënstacionit Çorovodë e Re.
 Shoqëria ka paraqitur në ERE Vërtetimin e lëshuar nga Agjensia e Ujit, të Basenit Seman, nr.
442 Prot, datë 09.11.2011, për paisjen me lejen e ujit, të shoqërisë “Alba Konstruksion” sh.p.k..
Gjithashtu, me shkresën nr. 634/7, datë 13.02.2019 (plotësim dokumentacioni), ajo ka
depozituar në ERE Vendimin nr.16, datë 15.09.2010, të lëshuar nga Këshilli i Basenit
Ujëmbledhës Seman “Për miratimin në parim të kërkesës, për përdorimin e rezervave ujore me
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koncesion, për prodhim hidroenergjie në H/C, nga përroi i Straveckës në Skrapar”. ERE me
shkresën nr. 634/8 prot, datë 20.12.2019, i është drejtuar Këshillit të Basenit Ujëmbledhës
Seman, lidhur me rikonfirmimin ose ndryshimin e Vendimit nr.16, datë 15.09.2010, “Për
miratimin në parim të kërkesës, për përdorimin e rezervave ujore me koncesion, për prodhim
hidroenergjie në H/C, nga përroi i Straveckës në Skrapar”.
 Me shkresën protokolluar në ERE me nr. 34/2 prot., datë 23.01.2020, shoqëria ka depozituar në
ERE aplikimin e bërë pranë Zyrës së Administrimit të Basenit Ujor Seman, “Aplikim për pajisje
me leje të përdorimit ujor”, protokolluar nga kjo e fundit me nr. 172 prot., datë 22.01.2020.
 Shoqëria ka përcjellë në ERE Deklaratën Mjedisore, lëshuar nga Agjencia Kombëtare e
Mjedisit, shkresë nr. 15 Prot., datë 23.02.2015, me nr. 77 Indentifikim dhe nr. 08 Vendimi, për
Personin Juridik “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., “Për të zhvilluar projektin Kaskade
Hidroenergjetike Backe-Storoveckë (HEC A, HEC C, HEC B, HEC 1, HEC 2), Komuna Potom
dhe Qendër, Rrethi Skrapar, Qarku Berat. Kjo deklaratë është e vlefshme pasi veprimtaria të
licencohet nga institucionet e tjera. Mos fillimi i aktivitetit brenda një periudhe dy vjeçare, siell
për pasojë pavlefshmërinë e deklaratës për ushtrim e këtij aktiviteti. Aktualisht rezulton sipas
deklarimeve se Vepra ka përfunduar së ndërtuari.
 Nga analiza e dokumentacionit të depozituar në ERE nga shoqëria “KROI MBRET ENERGJI”
sh.p.k., rezulton se subjekti ka plotësuar pjesërisht kërkesat e “Rregullores për procedurat dhe
afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e
energjisë elektrike”, si më poshtë:
- Formati dhe dokumentacioni për aplikim. Neni 9, pika 1, gërmat a), b) c). Plotësuar
- Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor. Neni 9, pika 2, gërmat a), b), c), d),
e), f) g). Plotësuar
- Dokumentacioni financiar dhe fiskal. Neni 9, pika 3, gërmat a), b), c) d). Plotësuar.
- Dokumentacioni teknik për HEC-in. Neni 9, pikat 4.1.1; 4.1.2; 4.1.3, gërmat a), b), c), d)
dhe pika 4.1.4, gërmat a), b), c), d), e). Plotësuar.
- Leje nga institucione të tjera. Neni 9, pika 4.1.5, gërmat a), b), c). Plotësuar pjesërisht.
Mungon dokumentacioni i plotë i kërkuar sipas gërma “b” (Leja përdorimit të ujit). Shoqëria
duhet të depozitojë në ERE lejen e përdorimit të burimit ujor përpara fillimit të operimit të
veprimtarisë.
Për gjithë sa më sipër cituar, bordi i ERE-s,
Vendosi:
1. Të licencojë shoqërinë “KROI MBRET ENERGJI” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të
energjisë elektrike nga HEC-et: “Backa 1”; me kapacitet të instaluar 1600 kW; “Backa 2” me
kapacitet të instaluar 4000 kW, “Backa A” me kapacitet të instaluar 500 kW; “Backa B” me
kapacitet të instaluar 500 kW dhe “Backa C” me kapacitet të instaluar 720 kV, me kapacitet
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total 7320 kW, për një afat 28 vjet e 5 muaj, me kusht që përpara fillimit të operimit të
veprimtarisë, shoqëria të depozitojë në ERE lejen e përdorimit të burimit ujor.
2. Mos plotësimi i kushteve të këtij vendimi përbën shkak për rishikimin e tij.
3. 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 I ERE
Petrit AHMETI
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