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 ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 157, Datë  29.10.2019 

MBI 

FILLIMIN E PROCEDURËS PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “HYDRO POWER 

PANARIT” SH.P.K., NË VEPRIMTARINË E PRODHIMIT TË ENERGJISË 

ELEKTRIKE NGA HIDROCENTRALI  “VILE” ME KAPACITET TË INSTALUAR  

1994 kW,  PËR NJË AFAT 30 VJEÇAR. 
 

Në mbështetje të nenit 16 dhe nenit 37, pika 2 gërma “a” dhe nenit 38 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 1 dhe 3, 4 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, 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 29.10.2019, mbasi shqyrtoi aplikimin e paraqitur nga shoqëria “Hydro 

Power Panarit”  sh.p.k., si dhe relacionin nr. 95/4 Prot, datë 18.10.2019, të Drejtorisë së 

Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Hydro Power 

Panarit” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike të kësaj shoqërie, 

nga HEC “Vile” me kapacitet prodhues 1994 kW, në ujrat e rrjedhjes së mesme dhe të poshtme 

të luginës së përroit të Panaritit, degë e lumit Osum, të qarkut Korçë, 

  

Konstatoi se:  

 Shoqëria “Hydro Power Panarit”  sh.p.k., me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 587 

Prot, datë 25.09.2019, ka paraqitur kërkesën për t’u pajisur me licencë në veprimtarinë e 

prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Vile” me kapacitet të instaluar 1994 kW. 

 Aplikimi i shoqërisë “Hydro Power Panarit” 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:    

 Formati i aplikimit (neni 9, pika 1, gërmat “a”, “b”,“c”)  Rezulton se shoqëria i ka plotësuar 

të dhënat në lidhje me Formatin e Aplikimit.  

 Dokumentacioni financiar dhe fiskal, Neni 9, pika 3, gërma “a”, “b”, “c”, “d”,  

  Rezulton se shoqëria i ka plotësuar në mënyrë korrekte. 

 Dokumentacioni teknik për HEC. Neni 9, pika 4.1.1 dhe Neni 9, pika 4.1.2   

Rezulton se shoqëria i ka plotësuar në mënyrë korrekte. 
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 Dokumentacioni Tekniko-Ekonomik. Neni 9, pika 4.1.4; Gërma “a”, “b”, “d”, 

Rezulton se shoqëria i ka plotësuar në mënyrë korrekte. 

 Leje nga institucione të tjera. Neni 9, pika 4.1.5, gërma “a”, “b” “c”  

Rezulton se shoqëria i ka plotësuar në mënyrë korrekte. 

 Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) me miratimin përfundimtar nr. 2441/7 Prot, 

datë 06.07.2017, ka miratuar ndërtimin e HEC Vile me kapacitet prodhues 1994 kW, në ujrat 

e rrjedhjes së mesme dhe të poshtme të luginës së përroit të Panaritit, degë e lumit Osum të 

qarkut Korçë. 

 MIE pas miratimit përfundimtar sa sipër cituar,  ka lidhur me Shoqërinë “Hydro Power 

Panarit”  sh.p.k., kontratën me nr. 1951 Rep; nr. 882/2 Kol, datë 04.09.2017, “Për ndërtimin, 

shfrytëzimin dhe administrimin e hidrocentralit Vile me kapacitet prodhues 1994 kW, në  

ujrat e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të luginës së përroit të Panarit, degë e lumit Osum, 

Qarku Korçë”, me një kohëzgjatje 49 vjet nga data e hyrjes në fuqi të saj, me të drejtë 

ripërsëritje. 

 Paraqitja e përshkrimit të HEC-it, është përcaktuar në projektin e zbatimit përfundimtar të 

miratuar nga MIE, për të cilin është kryer edhe Oponenca nga AKBN (Raporti i Oponencës 

Teknike, nr. 835 Prot, datë 20.01.2017, dërguar në MIE nga kjo e fundit me shkresën nr. 

7286/15 Prot, datë 30.01.2017, mbi projektin e zbatimit të HEC Vile). 

 Subjekti ka paraqitur në ERE edhe Kontratën e Qirasë, datë 20.04.2017, të lidhur midis 

Bashkisë Korçë, me cilësinë e qiradhënësit dhe shoqërisë Hydro Power Panarit sh.p.k. në 

cilësinë e qiramarrësit, për afatin 2 vjeçar, për një sipërfaqe prej 2.114 ha ose 4.92 km, të 

ndarë në 3.17 km cungishtë dhe 1.75 km Kullotë, e përfshirë në ekonominë pyjore Vithkuq - 

Lubonjë në pronësi të Bashkisë Korçë, “Për ushtrimin e veprimtarisë për shtrirje tubacioni 

dhe linje tensioni të elektrik të HEC Vile dhe një siperfaqe prej 1.393 ha ose 2.785 km 

cungishte me qëllim ndërtimin përdorim rruge”. Duke ju referuar afatit të lidhjes së kontratës 

datë 20.04.2017, rezulton se periudha 2 (dy) vjeçare e vlefshmërisë së kontratës ka 

përfunduar në datën 20.04.2019.  

 OSHEE sh.a. me shkresën nr. 3917/3 Prot, datë 23.05.2016, drejtuar shoqërisë “Hydro Power 

Panarit” sh.p.k, i konfirmon “Miratimin e pikës së lidhjes të HEC Vile”.  

 Shoqëria ka përcjellë në ERE më shkresën nr. 2315 Prot, datë 03.08.2018, Vendimin e 

Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, me nr. 35 vendimi dhe nr. 584 Idendifikimi “Për VNM 

Parprak”, i cili përshkruan se mbas përfundimit të procedurës paraprake të VNM-së, vendosi 

që ky projekt nuk duhet t’i nënshtrohet procedurës së VNM-së së thelluar, për zhvilluesin, 

personin juridik “Hydro Power Panarit” sh.p.k, për zhvillimin e projektit, për Ndërtimin e 

Hidrocentralit “Vile”. Kjo leje është dhënë për një kapacitet të instaluar 1994 kW. 

Në lidhje me mungesën e dokumentacionit, që ka të bëjë me:  

 Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor, neni 9, pika 2 gërmat “c“,“d” dhe 

“g”, Plotësuar pjesërisht. Mungon: Vërtetimi për rregjistrim dhe ekstrakt historik nga 

Qendra kombëtare e Biznesit, QKB; vërtetimi nga Prokuroria dhe Gjykata për përfshirje 

ose jo në një proces penal të shoqërisë dhe drejtuesit kryesor të saj dhe dokumenta që 
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vërtetojnë pronësinë e aplikuesit në zonat ku do të shtrihet projekti (kontrata shit-blerje, 

kontrata qiraje, akte dhurimi, kontrata premtim shitblerje, marrëveshje me subjektet që 

kanë në pronësi zonat ku shtrihet projekti.  

 Dokumentacioni Tekniko-Ekonomik. 

Neni 9, pika 4.1.4 gërma “e”, Miratimi i projektit të zbatimit nga MEI. 

do të njoftohet subjekti 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”, t’i paraqesë ato brenda afateve. 

 “Rregullorja për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin 

ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike” në nenin 10 pika 4 parashikon se: 

ERE mund të fillojë procedurat për shqyrtimin e një aplikimi edhe në rastet e përshkruara 

në pikën 4 të nenit 8 të kësaj rregullore, por vendimi përfundimtar për refuzimin ose 

licencimin do të merret vetëm pasi të jenë paraqitur lejet përkatëse nga institucionet e 

tjera. 

 Në zbatim të nenit 38, pika 1 gërma “a” të Ligjit “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i 

ndryshuar dhe nenit 5 të “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

transferimin, rinovimin ose heqjen e liçensave në sektorin e energjisë elektrike”, ERE mund 

të lëshojë për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike një licencë me afat deri në 30 

vjet.  

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

 

Vendosi: 
 

1. Të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “Hydro Power Panarit” sh.p.k,, në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Vile me fuqi 1994 kW, për një afat 

30 vjecar. 

2. 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 

                                                                                                             Petrit AHMETI 
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