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APLIKACION PËR AUTORIZIM- Gjenerator të mëdhenj
INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME MBI APLIKUESIN
EMRI I APLIKUESIT (PERSONIT JURIDIK):

SELIA:
ADRESA:
NR. I REGJISTRIMIT:
NR. I TELEFONIT:

NR. I FAKSIT:

ADRESA E E-MAIL-IT:
EMRI DHE MBIEMRI I PERSONIT KONTAKTUES:
ADRESA:
NR. I TELEFONIT:

NR. I FAKSIT:

ADRESA E E-MAIL-IT:

INFORMACIONE SPECIFIKE PËR GJENERATORIN, SIPAS NJËSIVE
EMRI I NJËSISË

LOKACIONI

KOMUNA

BURIMI I
ENERGJISË

KAPACITETI I
INSTALUAR (MW)

PRODHIMI
(VJETOR)

1
Adresa: Rr. Dervish Rozhaja nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org

Udhëzime për plotësim
1) Aplikuesi duhet të bashkëngjisë të gjitha dokumentet/dëshmitë e mëposhtme dhe t’i dorëzojë në
Rregullator, së bashku me aplikacionin, në përputhje me këtë Rregull.
2) Çdo dokument i bashkëngjitur duhet të shënohet qartë me një tregues që i referohet dokumentit
përkatës.
3) Aplikacioni duhet nënshkruar nga aplikuesi.
4) Për secilën pikë të aplikacionit të bashkëngjitet një deklaratë e vulosur dhe e nënshkruar nga
aplikuesi.

A: Kërkesa të përgjithshme
Nr.
Dëshmitë/dokumentet që duhet bashkëngjitur:

Shëno me
PO ose JO:
PO

JO

1. Certifikata e regjistrimit si një kompani afariste të lëshuar nga ARBK.
2. Dëshmi për themelimin e shoqërisë (Statuti i Shoqërisë.)
3.

Dëshmi nga gjykata kompetente që aplikuesi nuk është në procedurë
likuidimi/falimentimi, që biznesi i tij nuk administrohet nga gjykata dhe që
aktivitetet e tij komerciale nuk janë të pezulluara;

4.

Dëshmi nga organi kompetent që aplikuesi i përmbush detyrimet ligjore
lidhur me pagimin e taksave në vendin ku është regjistruar si person
juridik;

5. Ne rast të partneritetit:
Marrëveshjet në fushat e caktuar lidhur me Ekzekutimin e kontratës/ave.

6. Referenca mbi pervojen afaritese të aplikuesit apo të partnereve në fushen
e BRE-ve apo te ngjajshme.
7. Letër mbështetje nga Banka apo të ndonjë huadhënësi.
8. Raportet e Audituara për tre (3) vitet e fundit, të vërtetuar nga institucioni
kompetent ose nga auditorët financiarë të certifikuar.

B: Kërkesa teknike dhe organizative
Nr.

Dëshmitë/dokumentet që duhet bashkëngjitur:

Shëno me PO
ose JO

PO

JO

9. Studimi i fizibilitetit teknik dhe financiar bazuar në të dhëna dhe matje reale
të kryera në zonat e zbatimit të projektit ku të përfshihen: përshkrimi i
përgjithshëm i projektit, kushtet klimatike dhe meteorologjike për zonën e
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Nr.

Shëno me PO
ose JO

Dëshmitë/dokumentet që duhet bashkëngjitur:

PO

JO

projektit sipas tipit të gjeneratorit; përshkrimi teknik i zgjedhjes së çdo
elementi të gjeneratorit bazuar në të dhënat e mësipërme; llogaritjet në të
cilat bazohen përzgjedhjet e kryera; studimi, llogaritjet dhe përzgjedhjet e
pajisjeve për lidhjen me sistemin e rrjetit të energjisë; studimi dhe analize e
kushteve gjeologjike-inxhinierike të zonës ku do të zbatohet projekti dhe
Strukturën organizative të aplikuesit dhe CV-te e stafit. Studimi i fizibilitetit
medoemos duhet të përfshij Planin e Biznesit(Koston totale të investimeve dhe mënyrën
e financimit; Vlerësimin ekonomiko – financiar të projektit) .
10. Projektin Final të Zbatimit
11. Informata teknike për kyçje e lëshuar nga KEDS apo KOSTT, varesisht prej
nivelit.
12. Dëshmi lidhur me të drejtën për shfrytëzim të tokës dhe për gjendjen
pronësore të tokës që do të përdoret për ndërtimin e gjeneratorit (Vendimi
për dhënie të pëlqimit nga organet komunale, fletët poseduese, kopjet e
planit, marrëveshjet/kontratat për shfrytëzim të tokës private ose publike
etj.).
13. Pëlqimin Mjedisor nga MMPH.
14. Dëshmi për llojin, sigurinë, kualitetin e paneleve solare/fotovoltaike si dhe
certifikatën mbi riciklimin (TUV certifikata).

C: Kërkesa financiare
Dëshmitë/dokumentet që duhet bashkëngjitur:
Nr.
15.

Shëno me PO
ose JO:

PO

JO

Kërkesa për Pranim në Skemën Mbështetëse, sipas Rregullës për pranim në
Skemën Mbështetëse për Burimet e Ripërtritshme të Energjisë.

D: Kërkesat për Autorizim Final

Nr.
1.

Dëshmitë/dokumentet që duhet bashkëngjitur për shëndrrimin e Shëno me PO
ose JO:
Autorizimit Preliminar në Autorizim Final:
PO
JO
Marrëveshja për kyçje, varësisht prej nivelit të tensionit.

2.

Pëlqimi Ujor apo Leja Ujore në rast të Hidrocentraleve nga MMPH.

3.

Leja e ndërtimit e lëshuar sipas Ligjit për Ndërtimin në Republikën e Kosovës.

4.

Planin dinamik të projektit mbi ekzekutimin e punimeve
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