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Në bazë të nenit 24, paragrafi (1) pika 1) nënpika 17 dhe nenit 42 paragrafi (1) pika 2) të Ligjit të 
Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 14 paragrafi (1) pika 2) të Rregullores së Licencave 
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 dhe 
44/21), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së 
Veriut, në seancën e mbajtur më 3 mај 2022, solli këtë 

 
 
 

VENDIM 
PËR DHËNIEN E LICENCËS SË PËRKOHSHME TË KRYERJES SË VEPRIMTARISË 

ENERGJETIKE   
TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 

 
1. Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike BIOR ENERGI SHPK eksport-import Tetovë i jepet 

licencë e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
nga hidrocentrali elektrik HCEV “REKA LISEÇKA - REÇICA 1”.  
 

2. Licenca e përkohshme e kryerjes së veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike 
është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës 
së Maqedonisë së Veriut” dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe 
të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

 
PA1 nr. 12-65/22  
3 maj 2022 
Shkup           Kryetari i  

Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve 
të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut 

 Марко Бислимоски 
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Shtojcë: 
 
 
 

LICENCË E PËRKOHSHME  
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
 
 

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës së përkohshme: 
Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike BIOR ENERGI SHPK eksport-import Tetovë, me seli në 
rr. Marshal Tito nr. lokali 12 Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut 
 
 

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca e përkohshme:  
Prodhimi i energjisë elektrike  
 

3. Numri evidentues i licencës së përkohshme: ЕЕ-ПРОИЗ-570-2022 
 

4. Numri amzë: 7150920 
 

5. Numri tatimor: 4028016530057 
 

6. Lokacioni i kryerjes së veprimtarisë energjetike 
Bartësi i licencës, do ta kryejë veprimarinë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike nga 
hidrocentrali elektrik "HCEV REKA LISEÇKA - REÇICA 1" në komunën e Tetovës. 
 
 

7. E drejta për lidhje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike 
Bartësi i licencës së përkohshme ka të drejtë për kyçje dhe qasje në sistemin e shpërndarjes së 
energjisë elektrike, për shkak të plotësimit të kushteve për lëshimin e licencës për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike prodhim të energisë elektrike në pajtim me Ligjin e Energjetikës dhe në 
pajtim em Rregullat e Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. 
 
 

8. Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme: 
Të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë e bartësit të licencës së përkohshme në lidhje me kryerjen e 
veprimtarisë energjetike, pjesëmarrjen e tij në tregun e energjisë elektrike, mënyrën dhe procedurën 
e dërgimit të raporteve për punën financiare dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë, si dhe mënyrën 
dhe procedurën e dërgimit të raporteve, informatave dhe të dhënave të tjera, të nevojshme për 
ndjekjen e funksionimit të tregut të energjisë elektrike, do të rregullohen me licencën për kryerjen e 
veprimtarisë energjetike të prodhimit të energjisë elektrike.  
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9. Kapacitet prodhuese, me të cilat do të kryhet veprimtaria energjetike 
Veprimtaria energjetike prodhim i energjisë elektrike, do të kryhet nga hidrocentrali elektrik HCEV "REKA 

LISEÇKA - REÇICA 1" me karakteristikat teknike në vijim: 
 

a) emri i hidrocentralit elektrik: HCEV "REKA LISEÇKA - REÇICA 1" 
b) fuqia e hidrocentralit elektrik: 518,5 kW 
c) të dhënat për turbinën: 

- lloji dhe prodhuesi: Pelton horizontale, 
- neto rënia: Hn = 164,46 m 
- shpejtësia e rotacionit 750 rpm  
- rrjedha e instaluar: 0,4 m3/s 
- fuqia nominale: 580 kW 

d) të dhënat për gjeneratorët: 
- lloji dhe prodhuesi: Sinhron, horizontal,  
- fuqia nominale aktive: 518,5 kW 
- fuqia nominale aparente: 610  kVA 
- faktori i fuqisë: 0,85 

e) të dhënat për transformatorin: 
- fuqia: 630 kVA, 
- tensioni nominal: 21(10,5)/0,4 kV/kV 
- frekuenca: 50Hz 

 


