APLIKACION PËR LICENCIM
PËR IMPORT, EKSPORT DHE TRANSIT TË ENERGJISË
ELEKTRIKE

I

APLIKUESI APLIKON PER:
(shëno me plus njërin nga aktivitetet e mëposhtme)

LICENCË PËR IMPORT, EKSPORT DHE TRANSIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
VAZHDIM I LICENCËS PËR IMPORT, EKSPORT DHE TRANSIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
TRANSFER I LICENCËS PËR IMPORT, EKSPORT DHE TRANSIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
APLIKIMI nga _____ MW deri _____ MW)
(shëno MW për të cilët kërkon licencë. Shih Rregullën për Taksat, SHTOJCËN 1.)

II

UDHËZIME PËR APLIKIM

Aplikuesi duhet të plotësojë këtë Aplikacion dhe të bashkëngjisë të gjitha
dëshmitë/dokumentet e kërkuara sipas këtij aplikacioni.
Aplikuesi do të dorëzojë aplikacionin e kompletuar në formë të shkruar dhe elektronike.
 Në formë të shkruar në:

Zyra e Rregullatorit për Energji, Rr.”Dervish Rozhaja” Nr.12
10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës

 Në formë elektronike në: legal-licensing@ero-ks.org

Certifikimi i dokumenteve të bashkëngjitura
Të gjithë informacionet dhe deklaratat e dhëna këtu, duhet të jenë origjinal ose të certifikuara
(noterizuara) si të sakta dhe të vërteta, me nënshkrim dhe vulë të Aplikuesit.
Nëse vendi për përshkrim në ndonjë çështjeje në këtë Aplikacion nuk mjafton, mund të
përdorni faqe të zbrazëta që do t’i bashkëngjiten këtij Aplikacioni.
EMRI I APLIKUESIT (PERSONIT JURIDIK):

VULA E APLIKUESIT:

1
Adresa: Rr. Dërvish 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

III

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 KONTAKT PERSONIT:
ADRESA:

NR. I TELEFONIT:

NR. I FAKSIT:

ADRESA E E-MAIL-IT:
AKTIVITETET AKTUALE TË APLIKUESIT NË LËMIN E ENERGJISË NË KOSOVË:

1.
2.
3.
AKTIVITETET E MËPARSHME TË APLIKUESIT NË LËMIN E ENERGJISË NË KOSOVË:

1.
2.
3.
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IV

DËSHMITË QË DUHET TË BASHKËNGJITEN

Udhëzim: Shëno me plus (në të djathtë) për dokumentet e bashkëngjitura këtij aplikacioni:
Nr.

DËSHMI/DOKUMENT (ORIGJINAL OSE E I CERTIFIKUAR)

1.

Certifikatën e regjistrimit të aplikuesit si Organizatë biznesore, që i është
lëshuar nga agjencia e autorizuar për regjistrimin e organizatave biznesore.

2.

Planin e biznesit (afarist) të aplikuesit për tre (3) vitet e ardhshme.

3.

Pasqyrat financiare vjetore të aplikuesit për tre (3) vitet e fundit. Këto
pasqyra financiare duhet të jenë të audituara nga auditorë të licencuar dhe
të pavarur financiarë. Aplikuesi do të dorëzojë raportin e auditorëve veçmas
nga gjendja financiare, ndërsa ndërmarrja e sapokrijuar të dorëzojë
deklaratën financiare dhe informacione në lidhje me përvojën e partnerëve
ose aksionarëve të tij, nëse ka, në përmbushjen e aktiviteteve të
ngjashme për energji.

4.

Vërtetimin nga një institucion financiar ose institucion tjetër që konfirmon
ekzistencën e fondeve të mjaftueshme për ushtrimin e aktiviteteve për
energji (p.sh. garanci bankare të aplikuesit apo kompanisë mëmë në rast të
subvencionit, ose evidencë të ngjashme të fondeve të mjaftueshme për të
financuar aktivitetin për të cilin kërkohet licenca).

5.

Kopjen e vërtetuar të regjistrimit të aksioneve ose pjesëmarrjes reale të
cilitdo nga aksionarët ose partnerët e aplikuesit (p.sh. marrëveshjen e
krijimit të shoqërisë, vendimin e gjykatës, kopjen e vërtetuar të regjistrit të
aksionarëve, statutin e ndërmarrjes, etj.).

6.

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

7.

Certifikatën nga organi kompetent 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.

8.

Detajet e përvojës së aplikuesit për kryerjen e aktiviteteve të energjisë në
formë të biografisë (Curriculum Vitae – CV) së ndërmarrjes.

9.

Informacione në lidhje me strukturën organizative (menaxhmentin dhe
personelin profesional) të aplikuesit.

BASHKËNGJITUR

(SHËNO ME PLUS)
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10.

Biografitë (CV-të) e stafit menaxhues dhe personelit tjetër të lartë të
aplikuesit, së bashku me kualifikimet e tyre.

11.

Dëshmi për pagesën e taksës së aplikueshme për licencim (në pajtim me
Nenin 6 paragrafin 5 të Rregullës për Licencim).

12.

Një përshkrim të aktivitetit energjetik të planifikuar.

13.

Dëshmi mbi çfarëdo licence që aplikuesi posedon në lidhje me aktivitetet e
energjisë, si në Kosovë apo në ndonjë vend tjetër.

V

DEKLARIMI I APLIKUESIT

Udhëzim: Përgjigjuni me “PO” ose “JO” në deklaratat si në vijim.
NR.

DEKLARATAT

1.

A janë dënuar apo ndjekur penalisht për vepra penale menaxherët e
aplikuesit?

2.

A është tërhequr Licenca e aplikuesit për aktivitetin për të cilin aplikon,
brenda pesë (5) vjetëve që nga data kur është dorëzuar aplikacioni?

3.

A ekzistojnë të gjitha aprovimet e nevojshme për mbrojtjen e ambientit, ose
aprovime të tjerë të specifikuara në ligjet në fuqi?

4.

A i kupton aplikuesi dhe a është i vetëdijshëm për obligimet e tij që të
zbatojë legjislacionin për sektorin e energjisë, rregullat e nxjerra nga ZRRE-ja,
kodet teknike dhe komerciale dhe legjislacionin tjetër në fuqi?

PO

JO
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Deklaratë
Unë (personi përgjegjës)………………………………………………………………..............................
(emri dhe mbiemri)
deklarojë se të gjitha informacionet, dëshmitë dhe dokumentet e bashkëngjitura në
këtë Aplikacion për aq sa jam në dijeni janë origjinale dhe të sakta dhe i
nënshtrohem dënimit për dëshmi të rreme dhe dhënien e informacionit të rremë.

POZITA E PERSONIT PËRGJEGJËS:
DATA:
VENDI:

NËNSHKRIMI:

VULA:
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