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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 253, Datë 06.10.2022 
 

MBI 

SHTYRJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR HEQJEN E 
LICENCËS SË SHOQËRISË “DOSKU-ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E 

PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 

Në mbështetje të nenit 16 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”,  i ndryshuar; 
nenit 92, pika 1, të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së 
Shqipërisë”; si dhe 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 06.10.2022, mbasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga 
Drejtoritë Teknike, Sekretari i Përgjithshëm dhe Këshilltari i Bordit të ERE-s, nr. 1755/1-1 prot., 
datë 05.10.2022, “Mbi shtyrjen e vendimmarrjes së bordit të ERE-s për heqjen e licencës së 
shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike”, 

 
Konstatoi se: 
  
- Bordi i ERE-s, me vendimin nr. 188, datë 21.07.2022, ka vendosur ndër të tjera: 

1. Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “C&S CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k., për 
shfuqizimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 67, datë 27.10.2011, i ndryshuar. 

2.  Fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. 
për  shkelje të kushtit të vendosur në pikën 2.2 të kushteve të licencës për prodhimin e 
energjisë elektrike.  

3. Shoqëria “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. ka të drejtë për t’u përgjigjur me shkrim brenda 
30 (tridhjetë) ditëve nga marrja dijeni e këtij vendimi.  
 

- Me shkresën nr. 207/20 prot., datë 01.08.2022, ERE ka njoftuar për këtë vendim shoqërinë 
“DOSKU-ENERGY” sh.p.k., Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sh.a., 
Furnizuesin e Tregut të Lirë (FTL) sh.a. dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë 
(MIE). Në këtë shkresë, shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. i është bërë me dije se ka të 
drejtën për t’u përgjigjur me shkrim brenda 30 ditëve nga data e marrjes së këtij njoftimi.  
 

- Shoqëria “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1507/2 
prot., datë 06.09.2022, ka depozituar parashtrimet e saj. 
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- Me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 207/23 prot., datë 15.08.2022, shoqëria “C&S 

CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k. ka depozituar të dhëna shtesë në lidhje me rritjen e 
kapacitetit të  HEC Gizavesh. 

 
- ERE iu drejtua Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN), me shkresën nr. 1495 

prot., datë 24.08.2022, me anë të së cilës i ka kërkuar informacion mbi gjetjet në lidhje me 
kapacitetin e instaluar me të cilin operon HEC-i Gizavesh i shoqërisë “DOSKU-ENERGY” 
sh.p.k., referuar verifikimeve apo monitorimeve të kryera nga ana e saj.  

 
- Duke qenë se nga ana e AKBN-së nuk pati kthim përgjigjeje, me Urdhrin e Kryetarit të ERE-

s nr. 110, datë 08.09.2022, u urdhërua monitorimi i shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., 
me objekt verifikimin e kapacitetit të instaluar faktik krahasuar me kapacitetin e instaluar 
dhënë në licencën përkatëse. 

- Në vijim të monitorimit të realizuar në datat 13-15.09.2022, grupi i monitorimit përgatiti 
informacionin përkatës nr. 454/5 prot., datë 27.09.2022 i cili, në zbatim të nenit 13, pika 4, 
të “Rregullores së brendshme të organizimit dhe funksionimit të Entit Rregullator të 
Energjisë”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 199, datë 27.11.2020, ka përgatiur 
informacionin përkatës, i cili i është nisur shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. dhe 
Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sh.a. me shkresën nr. 454/6 prot., në datën 
27.09.2022.  Në shkresë referohet se brenda 5 (pesë) ditëve nga marrja e saj duhet të bëhet 
me dije në ERE qëndrimi apo kundërshtimi mbi sa konstatuar në informacionin përkatës. 
Gjithashtu, kjo shkresë është dërguar dhe me e-mail, në datën 28.09.2022. 

- Shoqëria “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 454/7, datë 
05.10.2022 ka kthyer përgjigje lidhur me informacionin e përgatitur nga grupi i monitorimit 
i ERE-s, dërguar me shkresën nr. 454/6 prot., në datën 27.09.2022 shoqërisë. 

- Po ashtu, ERE iu drejtua sërish AKBN-së me të njëjtën kërkesë, me shkresën nr. 1495/1 
prot., datë 15.09.2022. AKBN-ja ktheu përgjigje me shkresën nr. 2037/3 prot., datë 
16.09.2022, protokolluar në ERE me nr. 1495/2 prot., datë 20.09.2022, nga ku nuk rezulton 
që të jetë dhënë informacion shterues në lidhje me kapacitetin e shoqërisë  “DOSKU-
ENERGY” sh.p.k. dhe të gjitha pyetjet e ERE-s.   

- Bazuar në gjithë sa më sipër dhe referuar kompleksitetit të kësaj çështjeje, me qëllim marrjen 
dhe shterimin e të gjitha informacioneve përkatëse në lidhje me kapacitetin faktik me të cilin 
operon HEC-i Gizavesh i shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., përpara marrjes së një 
vendimi përfundimtar në vijim të fillimit të procedurës për heqjen e licencës së kësaj 
shoqërie, vlerësohet të shtyhet vendimmarrja e bordit të ERE-s me 30 (tridhjetë) ditë 
kalendarike. Përfaqësuesi i shoqërisë vlerësoi gjithashtu të drejtë shtyrjen e vendimmarrjes 
së bordit të ERE-s lidhur me sqarimin e plotë të kësaj çështje. Kjo shtyrje bazohet në nenin 
92 të ligjit nr. 44/2015, “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”.  
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- Përfaqësuesve të shoqërisë të pranishëm në mbledhje iu la detyrë që brenda 5 ditëve pune 

nga njoftimi i vendimit të bordit të ERE-s, të depozitojnë në ERE të gjithë dokumentacionin 
tekniko-financiar në përputhje me rregullat dhe ligjet në fuqi për të gjitha asetet që shoqëria  
ka shtuar mbi listën e pajisjeve të impiantit për të cilën ajo është licencuar. 
 

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

 
1. Të shtyjë deri në 30 (tridhjetë) ditë afatin e vendimmarrjes së bordit të ERE-s në lidhje me 

heqjen e licencës së shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike.  
 

2. Brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i vendimit të bordit të ERE-s, shoqëria duhet të depozitojë 
në ERE të gjithë dokumentacionin tekniko-financiar  në përputhje me rregullat dhe ligjet në 
fuqi për të gjitha asetet që shoqëria ka shtuar mbi listën e pajisjeve të impiantit për të cilën 
ajo është licencuar. 

 
3. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes, të njoftojë shoqërinë “DOSKU-

ENERGY” sh.p.k., dhe palët e interesit për vendimin e bordit të ERE-s.  
 
 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
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        ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË  

BORDI 

Votimi i Bordit të ERE-s për, 

VENDIMIN 

Nr. 253, Datë 06.10.2022 
 

MBI 

SHTYRJEN E VENDIMMARRJES SË BORDIT TË ERE-S PËR HEQJEN E 
LICENCËS SË SHOQËRISË “DOSKU-ENERGY” SH.P.K. NË VEPRIMTARINË E 

PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
 

Anëtarët e Bordit    Pro      Kundёr 

 

Petrit Ahmeti   ______________               _____________ 

 

Erjola Sadushi             ______________      _____________ 

 

Maksim Shuli    ______________       _____________ 

 

Raimonda Islamaj   ______________       _____________ 

 

Petraq Lika                              ______________       _____________ 

 

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

	VENDIM
	Nr. 253, Datë 06.10.2022
	VENDIMIN
	Nr. 253, Datë 06.10.2022

