
 

 

 

 

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënparagrafi 17 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 13 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 12 maj 2022, solli 
këtë 

 
 
 

VENDIM  
PËR DHËNIEN E LICENCËS PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE   

TË TREGTISË ME ENERGJI ELEKTRIKE 
 
 
 

1. Shoqërisë së Prodhimit, të Tregtisë dhe të Shërbimeve HEK SOLAR MK SHPKNJP Negrevë, 
Pehçevë i jepet licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike të tregtisë me energji elektrike.  
 

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike tregti me energji 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. 
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Shtojcë: 
 

LICENCË  
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË ENERGJETIKE 

TË TREGTISË ME ENERGJI ELEKTRIKE 
 

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës: 
Shoqëria e Prodhimit, e Tregtisë dhe e Shërbimeve HEK SOLAR MK SHPKNJP Negrevë Pehçevë, 
me seli në vendin e banuar pa sistem rrugor nr. 1 Negrevë, Pehçevë, Republika e Maqedonisë së 
Veriut 
 

2. Veprimtaria energjetike, për të cilën jepet licenca: Tregti me energji elektrike  
 
3. Data e dhënies së licencës: 12 maj 2022  

 
4. Data e skadimit të licencës: 12 maj 2032 

 
5. Numri evidentues i licencës së dhënë: ЕЕ-ТРГ-573-2022 

 
6. Numri amzë: 7531290 

 
7. Numri tatimor: 4058021540016 

 
8. Lloji dhe vëllimi i veprimtarisë energjetike që do të kryhet 

Si tregti me energji elektrike sa i përket kësaj licence, konsiderohet blerja e energjisë elektrike në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut apo jashtë vendit, me qëllim të shitjes te tregtarët e tjerë, 
furnizuesit e tjerë, tek operatori i sistemit të transmetimit të energjisë elektrike, tek operatori i sistemit 
të shpërndarjes së energjisë elektrike, te konsumatorët e energjisë elektrike, të cilët i plotësojnë 
kushtet për pjesëmarrje të pavarur në tregun e energjisë elektrike, si dhe për shitjen jashtë vendit. 
 

9. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria  
Veprimtarinë energjetike tregti me energji elektrike, bartësi i licencës do ta kryejë në të gjithë territorin 
e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit. 
 

10. Detyrimet e përgjithshme të bartësit të licencës  
Bartësi i licencës është i detyruar: 
- operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike dhe operatorit të tregut të energjisë 

elektrike, t'iu dërgojë informata me kohë për sasitë e energjisë elektrike dhe oraret kohore 
përkatëse nga të gjitha kontratat për shitblerje të energjisë elektrike, si dhe kontratat për 
transkacione përtejkufitare përmes rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në përputhje me 
rregullat e tregut të energjisë elektrike dhe rregullat për shpërndarje të kapaciteteve përtejkufitare 
transmetuese, 

- në rastet kur kryhen transakcione përtejkufitare të energjisë elektrike, për energjinë elektrike, për 
të cilën ka marrë obligim ta dorëzojë te konsumatorët e tij, duhet të marrë me qira kapacitet të 
mjaftueshëm përtejkufitar të transmetimit të energjisë elektrike dhe/ose të shpërndarjes së 
energjisë elektrike në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe rregullat dhe dispozitat e sjellura 
në bazë të Ligjit të Energjetikës*. 

- të sigurojë besueshmërinë e të dhënave dhe të sasive të energjisë elektrike të dorëzuar deri te 
konsumatorët, 



 

 

 

 

- në bazë të matjeve të energjisë elektrike të shpenzuar, të kryera nga operatori i sistemit përkatës, 
konsumatorëve të tij t'u faturojë për energjinë elektrike të dërguar sipas çmimit të dakorduar, me 
ç'rast fatura për konsumatorët e lidhur direkt në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike 
përfshin edhe kompensimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë së 
prodhuar nga prodhuesit, të cilët përdorin tarifë preferenciale. Nëse bartësi i licencës ka lidhur 
kontratë me operatorin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në faturën e energjisë 
elektrike të dorëzuar e përfshin edhe kompensimin për përdorimin e sistemit të shpërndarjes së 
energjisë elektrike, 

- të sigurojë dërgesë të papenguar dhe të vazhdueshme të energjisë elektrike në përputhje me 
kontratat për shitblerje të energjisë elektrike, 

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren për Mënyrën dhe Procedurën e 
Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë, 

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë për secilën veprimtari energjetike veçmas që e kryen apo për 
veprimtari të tjera që i kryen, 

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë 
ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike, 

- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së 
veprimtarisë tregti me energji elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, 
mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës 

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës në 
dokumentacionin e përgjithshëm që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike për të cilën 
është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave. 

 
11. Detyrimi për dërgimin e Raportit Vjetor të Punës Financiare dhe Afariste 

Bartësi i licencës është i detyruar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 
31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune duke përfshirë edhe raportin për punën financiare 
dhe afariste gjatë vitit të kaluar. 
Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike. 
Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:  
1. sasinë e prokuruar dhe të shitur të energjisë elektrike gjatë vitit, 
2. llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat, 
3. ekipimin kuadror, trajnimin dhe përsosjen profesionale të të punësuarve, 
4. mundësimin e kushteve për kryerje të sigurtë, të vazhdueshme dhe cilësore të veprimtarisë. 
 

12. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e licencës 
Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe heqja e kësaj licence do të kryhet në 
përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregullores së Licencave. 
 

13. Masat në rast të mosplotësimit të detyrimeve nga ana e bartësit të licencës  
Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i 
Energjetikës do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.  
 

 
 


