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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

  
BORDI 

 
VENDIM 

 
Nr.12, Datë 27.01.2023 

 
 

MBI  
HEQJEN E LICENCËS NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË 
ELEKTRIKE,  NR. 134, SERIA PV11K, TË SHOQËRISË  “DOSKU-ENERGY” 

SH.P.K.  
 
Në mbështetje të neneve 16 dhe 42 të ligjit nr. 43/2015 ”Për sektorin e energjisë elektrike”, i 
ndryshuar; neneve 5, 8, gërma “c”, dhe nenit 9, gërma “c” të Rregullores për procedurat e 
heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror, miratuar me vendimin 
e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr. 58, datë 18.04.2017; si dhe nenit 15 të 
Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s, miratuar me vendimin e 
bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016; Bordi i ERE-s në mbledhjen e tij të datës 27.01.2023, 
pasi shqyrtoi relacionin e përgatitur nga drejtoritë teknike, Sekretari i Përgjithshëm dhe 
Këshilltari i Bordit, me nr. 447   prot., datë 24.01.2023, “Mbi procedurën e nisur me vendimin 
nr. 188, datë 21.07.2022, në lidhje me fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë 
“Dosku-Energy”sh.p.k.;  

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

• Në përputhje me ligjin nr.43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe sa përcaktuar  në 
vendimin e sipërcituar me shkresën nr. 207/20 prot., datë 01.08.2022, ERE ka njoftuar për 
këtë vendim shoqërinë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., duke i bërë me dije se ka të drejtën 
për tu 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. 
 

• ERE iu drejtua Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN), me shkresën nr. 1495 
prot., datë 24.08.2022, me kerkesen për  informacion mbi gjetjet në lidhje me kapacitetin e 
instaluar me të cilin operon shoqëria “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. për HEC Gizavesh  
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• Në kushtet që nuk u disponua informacion nga AKBN për sa nga ERE kërkuar, me Urdhrin 

e Kryetarit të EREs 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 përgatitur 
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.  
 

• Shoqëria “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 454/7, 
datë 05.10.2022 shoqeria “Dosku Energji” sh.p.k., 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. 
 

• Në vijim, bordi i ERE-s me vendimin nr. 253, datë 06.10.2022, vendosi, ndër të tjera, që 
shoqëria,  brenda 5 ditëve pune nga njoftimi i vendimit të bordit të ERE-s, 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. 
 

• Në vijim dhe bazuar në kërkesën e shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., protokolluar në 
ERE me nr. 207/36 prot., datë 07.11.2022, për vënie dokumentacioni në dispozicion, me 
vendimin nr. 282, datë 07.11.2022, bordi vendosi të zgjasë me 30 (tridhjetë) ditë 
vendimmarrjen e tij lidhur me fillimin e procedurës për heqjen e licencës së shoqërisë 
“DOSKU ENERGY” sh.p.k. 
 

• Pas depozitimit në ERE të shkresës së AKBN-së nr. 1495/6 prot., datë 30.11.2022, në 
lidhje me verifikimin nga AKBN të parametrave teknikë të HEC-it Gizavesh, me vendimin 
nr. 313, datë 06.12.2022, bordi i ERE-s vendosi të pezullojë vendimmarrjen në lidhje me 
procedurën e heqjes së licencës së shoqërisë “DOSKU-ENERGY”  sh.p.k., deri në marrjen 
e një informacioni mbi këtë verifikim të njoftuar nga AKBN. 

 
• Në datën 29.12.2022, nga shoqëria “C&S CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k. është 

depozituar në ERE shkresa e AKBN-së nr. 520/20 prot., datë 27.12.2022, drejtuar 
Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE), me anë të së cilës AKBN-ja bën me dije 
konstatimet e verifikimit në terren duke evidentuar kryeshisht gjetjet  si më poshtë vijon; (i) 
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skema e shfrytëzimit për HEC Gizavesh përbëhet nga dy vepra marrjeje (ii) daljen e dy 
tubacioneve në formë T, të cilat furnizojnë Godinën e Hec-it Gizavesh,;(iii) ujrat e këtyre 
burimeve orientoheshin drejt veprës së Gizaveshit, por pjesa ku derivimi intersektohej me 
Lumin, nuk u arrit të konstatohej pasi Lumi kishte prurje të mëdha, (iv) sipas skemës 
faktike dhe kuotave të matura, HEC-i Gizavesh Shfrytëzon ujrat e zallit të Qarrishtës, pjesë 
e lumit Rapun dhe pellgut ujëmbledhës të lumit Rapun, nga kuota Z = 632 m.n.d (marrja e 
ujit), deri në kuotën Z = 439 m.n.d (shkarkimi i ujit nga godina e HEC-it), (v) kuota e 
veprës së marrjes së HEC Rapun 1 është Z = 446.1 m.n.d. HEC Gizavesh nuk mund të 
shfrytëzohen nga HEC Gizavesh nuk mund të shfrytëzohen më nga HEC Rapun 1, (vi) 
mbikëqyrja e kontratës së koncesionit apo e respektimit të kuotave sipas përcaktimeve në 
këtë kontratë nuk është kompetencë e ERE-s, ndaj dhe vetë AKBN e ka orientuar dhe më 
herët këtë çështje për ndjekje në MIE. 

 
• Në lidhje me verifikimin e planifikuar nga AKBN, rezulton se nuk ka të dhëna të reja apo 

përfundime në lidhje me kapacitetin e instaluar të HEC Gizavesh. Në këto rrethana 
vlerësohet se  ka rënë shkaku i pezullimit të vendimit të bordit të ERE nr. 313/2022. 

 
• Në lidhje me të gjithë procedurën administrative të ndjekur, rezulton se grupi i 

monitorimit, pas realizmit të monitorimit në terren, dërgimit për objeksione të 
informacionit përkatës dhe marrjes së përgjigjes, nga shoqëria “Dosku Energy”sh.p.k. me 
shkresën e protokolluar në ERE me nr. 454/7 prot., datë 05.10.2022, si dhe shkresën nr. 
207/31 prot., datë 21.10.2022, grupi i monitorimit në informacionin e tij  përfundimtar 
me shkresë nr. 454/9, datë 02.11.2022, ka perfshirë në analizë edhe  tabelat e nga 
raportimet periodike të prodhimit të prodhimit të HEC Gizavesh, të disponuara zyrtarisht 
nga raportimet periodike  të Furnizuesit tëe Tregut të Lirë (FTL) sh.a.  

 
• Sipas përllogaritjeve më të thelluara dhe referuar prodhimit mujor të raportuar nga FTL 

sh.a./OSHEE Group sh.a. për HEC Gizavesh për muajin prill 2021 = 379 MWh, edhe 
sikur të prodhonte me kapacitet të plotë dhe me prurje maksimale gjatë 24 orëve të ditës 
për 30 ditë, që praktikisht nuk është e mundur, i takon energjia orare e prodhuar të jetë 
0.526 MW. Duke marrë në konsideratë dhe rendimentin e kësaj turbine, ku sipas 
targetimit të saj është 0.8, do i takonte që kapaciteti i instaluar, edhe pse në kushte jo të 
mundura, të ishte minimumi 0.526 MW / 0.8 = 0.6575 MW). Në këto rrethana, HEC 
Gizavesh ka tejkaluar vlerën e  lejuar në kushtet e licencës sa i takon kapacitetit te 
instaluar ± 10%, duke shkeluar kushtin e vendosur në pikën 2.2 të licencës së prodhimit 
të energjisë elektrike, fakt për të cilin nisi dhe procedura për heqjen e licencës së 
shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k.  
 

• Po ashtu, gjatë monitorimit, grupi i punës ka konstatuar se “DOSKU-ENERGY” sh.p.k. 
në centralin HEC Gizavesh ka një aset/turbinë të shtuar në objekt, ndryshe nga numri i 
njësive gjenueruese të përcaktuara në licencën përkatëse, dhe në kundërshtim me  pikën 
2.2 të kushteve të licencës ku parashikohet se:  I Liçensuari do të njoftojë menjeëherë 
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ERE-n për çdo ndryshim në fuqinë e instaluar të 
secilit prej Njësive Prodhuese ose centraleve elektrike të identifikuara ne Aneksin A që 
rrisin ose ulin kapacitetin prodhues të disponueshem nga i Liçensuari. 

 
• Bazuar në raportimet vjetore e periodike të vetë shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., 

të administruara në ERE, në kuadër të përmbushjes së detyrimit të saj për sa përcaktuar 
në pikën 2.2 të kushteve të licencës, nuk rezulton që shoqëria të ketë njoftuar se ka shtuar 
këtë aset (turbinë), për të cilën në çdo rast duhet të ndiqej procedura e dhënies së 
autorizimit/miratimit nga ERE.  

 
• Nga të dhënat që ERE kërkoi në lidhje me dokumentacionin përkatës tekniko-financiar të 

shoqërisë “Dosku Energy”sh.p.k., konstatohet se subjekti nuk ka percjellë në ERE asnjë 
dokument justifikues me anë të të cilit të vertetonte vlerën e blerjes apo montimit të asetit 
të pretenduar, si dhe kohën kur ky i fundit është blerë. Po ashtu nuk dokumenton 
miratimin nga ERE 

 
• Përveç kërkesës së bërë në vitin 2013 për rritje të kapacitetit të instaluar, për të cilën i 

është kthyer përgjigje mbi dokumentacionin që duhet depozituar për të marrë miratimin 
në ERE për një kërkesë të tillë, në raportimin vjetor mbi vëprimtarinë e licencuar për 
vitin 2016, shoqëria ka bërë me dije se: është në fazën e oponencës dhe të miratimit të 
shtesës së fuqisë së instaluar në HEC në AKBN dhe miratimit të procedurave normale 
burokratike në instancat përkatëse. Në këto rrethana, rezulton se shoqëria ka qenë në 
dijeni të detyrimit për të marrë mriatimet përkatëse përpara rritjes së kapacitetit. 

  
• Në nenin 42, pika 1, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar, 

nenin 5, të “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë 
elektrike dhe të gazit natyror” miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 58, datë 
18.04.2017, si dhe në pikën 6.1, të Kushteve të licencës për veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike, parashikohet ndër të tjera, se:  ERE heq një licencë, kur i licencuari 
nuk përmbush më kushtet thelbësore të licencës së dhënë sipas këtij ligji.  

 
• Në nenin 9, gërma “c” të “Rregullores për procedurat e heqjes së licensave në sektorin e 

energjisë elektrike dhe të gazit natyror”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 58, 
datë 18.04.2017, parashikohet se, me marrjen e informacionit të detajuar me të dhënat 
sipas nenit 7 dhe 8 të kësaj rregulloreje, bordi i ERE-s ndër të tjera  vendos për: c) të 
hequr licencën subjekt i kushteve të përcaktuara në pikat "a", "b", "c", "ç" dhe / ose "d" 
të nenit 5 të kësaj rregulloreje në bazë të propozimit të paraqitur në raport, në përputhje 
me nenin 8 të kësaj rregulloreje. 
 

• Rezulton se shoqëria ka shkelur kushtin e vendosur në pikën 2.2 të licencës së prodhimit 
të energjisë elektrike, duke mos njoftuar ERE-n si dhe duke tejkaluar vlerën e lejuar të 
kapacitetit të instaluar që kalon 10% të kapacitetit të identifikuar në Aneksin A, 
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parashikuar në pikën 2.3. të Kushteve të licencës për prodhimin e energjisë elektrike, 
miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 99, datë 17.06.2016 ku është përcaktuar  si 
vijon: 
- 2.2 I Liçensuari do të njoftojë menjëherë ERE-n për çdo ndryshim në fuqinë e instaluar 

të secilës prej Njësive Prodhuese ose centraleve elektrike të identifikuara në Aneksin A 
që rrisin ose ulin kapacitetin prodhues të disponueshëm nga i Liçensuari. 

 
- Gjithashtu, në pikën 2.3 është parashikuar si vijon: 

2.3 Çdo rritje e kapacitetit të instaluar, që kalon 10% të sasisë të kapacitetit të Aneksit 
A, do të kërkojë një amendim të kësaj Liçence. 

 
• Po ashtu subjekti ka shkelur kushtin e vendosur në pikën 3.2.2.5 të licencës, pasi nuk ka 

njoftuar ERE-n mbi asetin (turbinën) shtesë që është identifikuar në objekt nga grupi i 
monitorimit. 
 

• Në pikën 3 të nenit 42 të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike”, i 
ndryshuar, është parashikuar se në rastet kur ERE merr vendim për heqjen e një licence të 
licencuarit që ushtron veprimtarinë e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes apo 
furnizimit, ndaj të cilit është vendosur detyrimi i shërbimit publik, në mënyrë që asetet, 
pronë e të licencuarit, të vazhdojnë të shfrytëzohen për sigurinë e furnizimit të energjisë 
elektrike ndaj konsumatorëve, ERE, bazuar në rregulloren përkatëse të procedurave të 
heqjes së licencës, vendos një nga masat e përkohshme, të përcaktuara në germat “a”- “c” 
të këtij neni.  Po ashtu, në pikën 5 të këtij neni është parashikuar se Këshilli i Ministrave, 
me propozimin e ministrit përgjegjës për energjinë, miraton procedurën dhe kriteret për 
emërimin e administratorit, i cili do të jetë përgjegjës për administrimin e përkohshëm të 
shoqërisë, sipas shkronjës “c”, të pikës 3, të këtij neni. 

 
• ERE i është drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, me shkresën nr. 1864 

prot., datë 26.10.2022, ku  ka kërkuar qëndrimin e MIE-s në lidhje me zbatimin e masës 
së përkohshme më të përshatshme dhe më të efektshme për të siguruar furnizimin me 
energji elektrike të konsumatorëve, si dhe kriteret dhe procedurën që do të ndiqet. 
 

• MIE, me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 1864/1 prot., datë 24.11.2022, nuk ka  
propozuar një masë konkrete, por ka referuar zbatimin e përcaktimeve të nenit 42 të ligjit 
nr. 43/2015. 
 
Lidhur me sa më sipër vërehet se në pikën 1 të Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) 
nr. 650, datë 10.10.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr. 584, datë 
8.10.2021, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike”, 
është përcaktuar vendosja e detyrimit të shërbimit publik ndaj prodhuesve me përparësi të 
energjisë elektrike, që kanë kontratë me shoqërinë “Furnizuesi i tregut të lirë” gjatë 
periudhës së gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji elektrike. Në cdo rast vlen 
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të sqarohet se VKM nr. 584, datë 8.10.2021, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në 
furnizimin me energji elektrike”, e ndryshuar, me anë të së cilës është vendosur detyrimi i 
shërbimit publik të prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike ka karakter të 
përkohshëm.  

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

Vendosi: 
 
1. Të heqë licencën nr. 134, seria PV11P, për ushtrimin e aktivitetit të prodhimit të energjisë 

elektrike,  shoqërisë “DOSKU-ENERGY” sh.p.k., dhënë me vendimin e bordit të 
Komisionerëve të ERE-s nr. 67, datë 27.07.2011, i ndryshuar. 

 
2. Me hyrjen në fuqi të  këtij vendimi, licenca dhe vendimi i  sipërcituar humbet fuqinë 

juridike. 
 

3. Drejtoria  e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikëqyrjes, të njoftojë shoqërinë “DOSKU-
ENERGY” sh.p.k., Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Operatorin e Sistemit të 
Shpërndarjes (OSSH) sh.a., Furnizuesin e Tregtu të Lirë (FTL) sh.a. dhe shoqërinë “C&S 
CONSTRUCTION ENERGY” sh.p.k. për vendimin e bordit të ERE-s. 

 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund ti kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga 
data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja 
që mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për 
gabime materiale të konstatuara. Për këtë vendim 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.     
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