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Bordi

VENDIM

Nr. 228, Datë 26.10.2018

MBI
LICENCIMIN E SHOQËRISË “OSOJA HPP” SHPK, NË VEPRIMTARINË E
PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKRIKE NGA HEC “OSOJE” ME FUQI TË
INSTALUAR 1952 KW NË  ZONËN  E MOGLICËS –KORÇË (LUMI OSOJË)

Në mbështetje të nenit 16 dhe nenit 37 pika 2, gërma” a”, të Ligjit Nr. 43/2015 “Për Sektorin
e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar, si dhe nenit 4, pika 1, gërma “a”, nenit 5 pika 1, gërma
“a” dhe nenit 13 të “Rregullores për Procedurat dhe Afatet për Dhënie, Modifikimi,
Transferimi, Rinovimi ose Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike”, të miratuar
me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 109, datë 29.06.2016 dhe nenit 15 të “Rregullore të
Organizimit dhe Procedurave të ERE-s”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 96 datë
17.06.2016,  Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 26.10.2018, mbasi shqyrtoi relacionin
e përgatitur nga Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut, mbi licencimin e shoqërisë
“OSOJA HPP” shpk, në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Osoje” me
fuqi të instaluar 1952 kW,dhe vendndodhje në zonën e Moglicës -Korçë.(Lumi Osojë)

Konstatoi se:
 Shoqëria “OSOJA HPP” shpk,  me shkresën me Nr. 430 Prot, datë 05.06.2018 ka

paraqitur ne ERE kërkesën për t’u pajisur me licencë në veprimtarinë e prodhimit të
energjisë elektrike nga Hec “Osojë”, me fuqi të instaluar 1922 KW, vendndodhje në
zonën e Moglicës -Korçë.(Lumi Osojë).

Bordi i ERE-s me Vendimin nr. 135, datë 25.06.2018, filloi procedurën për licencimin e
shoqërisë “OSOJA HPP” shpk, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC
“Osoje” me fuqi të instaluar 1952 kW, dhe vendndodhje në zonën e Moglicës -Korçë.(Lumi
Osojë).

 ERE me shkresën nr. 55/40 Prot, datë 26.06.2018 bëri njoftimin në median e shkruar,
si dhe me shkresën nr. 430/1 Prot, datë 03.07.2018, dërgoi pranë subjektit “OSOJA
HPP” shpk, kërkesën për plotësimin e dokumentacionit të munguar të konstatuar në
dosjen e aplikimit i cili konsiston si më poshtë:
 Miratimi nga Ministria e Industrisë dhe Energjisë, për kalimin e të drejtave për

ndërtimin e HEC “Osojë”, nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive: “Favina”
shpk; “Favina 1” shpk dhe “ Osoja Energy” shpk, tek Shoqëria “OSOJA
HPP” shpk.

 Shoqëria “OSOJA HPP” shpk, me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 430/3 Prot,
datë 19.07.2018, ka përcjellë në ERE një informacion me anë të të cilit bën me dije se
bazuar në nenin 28 të VKM-së nr. 822, datë 07.10.2015 “Për miratimin e rregullave
dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të energjisë elektrike që nuk janë Objekt
Koncesioni” i ndryshuar, është kërkuar pranë MIE transferimi i të drejtave të
Bashkimit të Përkohshëm të shoqërive “Favina” shpk, “Osoja –Energy” shpk dhe
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“FAVINA 1” shpk në lidhje me ndërtimin e HEC “Osojë” tek shoqëria “OSOJA
HPP” shpk. Sa më sipër subjekti “OSOJA HPP” shpk, ka përcjellë në ERE
bashkëlidhur edhe shkresën drejtuar MIE me nr. 53 Prot, datë 12.07.2018. Shoqëria
“OSOJA HPP”shpk, ka bërë me dije se do të vërë në dispozicion të ERE-s përgjigjen
zyrtare të MIE-s, sapo ta administrojë atë, dhe për këtë qëllim në shkresën me nr.
430/6 Prot. Hyrës, datë 06.09.2018 ka kërkuar shtyrje te vendimmarrjes së Bordit të
ERE-s.

 Për sa parashtruar më sipër, referuar nenit 14, pika 3 të “Rregullores për Procedurat
dhe Afatet për Dhënien, Modifikimin, Transferimin, Rinovimin ose Heqjen e
Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike”, Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit
të Tregut në mbledhjen e datës 03.08.2018, paraqiti në Bord, informacionin nr. 65/4
Prot, datë 30.07.2018 “Mbi kërkesën e shoqërisë “OSOJA HPP” shpk, për shtyrje të
afatit të vendimmarrjes së Bordit të ERE-s”, kërkesë e cila u pranua duke shtyrë
vendimarrjen e Bordit të ERE-s lidhur me aplikimin e shoqërisë “OSOJA HPP” shpk,
për tu pajisur me licencë në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC
“Osoje”, me 30 ditë pune nga përfundimi i afatit ligjor i përmbylljes së trajtimit të
praktikës.

 Në vijim të sa më sipër me shkresën nr. 430/3 Prot, datë 09.08.2018, u njoftua
shoqëria “OSOJA HPP” shpk, mbi pranimin e kërkesës për shtyrje të vendimarrjes
finale të Bordit të ERE-s lidhur me aplikimin e shoqërisë “OSOJA HPP” shpk, për tu
pajisur me licencë në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC
“Osoje”, me fuqi 1952 Kwh, vendndodhje në zonën e Moglicës -Korçë.(Lumi Osojë).
, duke i bërë me dije se ky afat përfundon në datën 14.09.2018 dhe deri në atë datë
duhet të plotësohet i gjithë dokumentacioni i munguar.

 Po ashtu në datën 03.09.2018, me shkresën nr. 430/5 Prot, ERE i është drejtuar me një
“Kujtesë” shoqërisë “OSOJA HPP” shpk, dhe për dijeni MIE, me anë të së cilës
rikujton edhe njëherë përfundimin e afatit të shtyrjes së vendimmarrjes finale të
Bordit të ERE-s dhe dokumentacionin që duhet plotësuar deri në përfundim të këtij
afati. Nërkohë me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 430/6, datë 04.09.2018,
shoqëria “OSOJA HPP” shpk, ka kërkuar sërish nga ERE shtyrjen e afatit të
vendimmarrjes finale mbi aplikimin e saj për shkak se është ende duke pritur
transferimin nga ana e MIE të të drejtave të bashkimit të përkohshëm të shoqërive
“FAVINA” shpk, “OSOJA ENERGY” shpk dhe “FAVINA 1” shpk.

 Në vijim të sa më sipër, në përfundim të afatit të shtyrjes së vendimmarrjes finale të
Bordit të ERE-s për licencimin e shoqërisë “Osoja HPP” shpk në veprimtarinë e
prodhimit të energjisë elektrike, rezulton se dokumentacioni i munguar sipërcituar në
këtë relacion dhe spjegimet përkatëse nuk janë paraqitur nga subjekti.

 Në vijim të sa konstatuar më sipër, Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut
në mbledhjen e datës 27.09.2018, paraqiti në Bord, relacionin me nr. 74/7 Prot, datë
14.09.2018, “Për refuzimin e licencimit të shoqërisë “OSOJA HPP” shpk, në
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Osoja” me fuqi 1952
kW”dh vendndodhje vendndodhje në zonën e Moglicës -Korçë.(Lumi Osojë). duke
marrë në konsideratë faktin se miratimi nga MIE, për kalimin e të drejtave për
ndërtimin e HEC “Osojë”, nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive: “Favina” shpk;
“Favina 1” shpk dhe “ Osoja Energy” shpk, tek Shoqëria “OSOJA HPP” shpk, përbën
një dokument thelbësor për vendimmarrjen finale të Bordit të ERE-s.

 Duke qënë se nga ana e Bordit të ERE-s u ngritën një sërë pyetjesh mbi relacionin nr.
74/7 Prot, datë 14.09.2018, “Mbi refuzimin e licencimit të shoqërisë “OSOJA HPP”
shpk, në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga HEC “Osoje” me fuqi te instaluar
1952 kW” dhe venndodhje vendndodhje në zonën e Moglicës -Korçë.(Lumi Osojë, , u
përpilua relacioni me nr. 78/1, datë 12.10.2018, në të cilin janë dhënë spjegimet
përkatëse për pyetjet e ngritura.
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 Ndërkohë subjekti “OSOJA HPP” shpk, me shkresën e protokolluar në ERE me nr.
430/8, datë 22.10.2018, ka përcjellë miratimin e MIE me nr. 7839/4 Prot., datë
03.10.2018, me anë të të cilit është miratuar transferimi i të drejtave për ndërtim, me
kusht që të mbarten të gjitha të drejtat dhe detyrimet e përcaktuara në kontratën me nr.
1755 Rep, Nr. 776/3 Kol, datë 25.07.2017, “Për ndërtimin, shfrytëzimin dhe
administrimin e hidrocentralit “Osojë”.

 Transferimi i të gjithë të drejtave dhe detyrimeve të Bashkimit të Përkohshëm të
shoqërive “Favina” shpk, “Osoja –Energy” shpk dhe “FAVINA” 1 shpk, në lidhje me
ndërtimin e HEC “Osoje” tek shoqëria “OSOJA HPP” shpk, dhënë nga MIE me
shkresën nr. 7839/4 Prot., datë 03.10.2018, ezauron përmbushjen e dokumentacionit
të munguar të këtij aplikimi, si dhe paqartësitë në lidhje me përkatësinë e lejeve të
cilat ishin marrë më parë nga shoqëritë që kanë krijuar  “Bashkimin e Shoqërive”.
MIE ka dhënë miratimin e saj që të gjitha të drejtat dhe detyrimet i kalojnë shoqërisë
“OSOJA HPP” shpk. ka lënë detyrë që pasi të kryhet transferimi  të pasqyrohet edhe
në ekstraktin e QKB-së, si dhe “OSOJA HPP” shpk, të paraqitet pranë MIE për të
amenduar kontratën e koncensionit, mbi ndërtimin e HEC “Osoje”, kontratë e cila
duhet të paraqitet edhe në ERE

 Nga analizimi i dokumentacionit të aplikimit në fazën finale, në zbatim të
“Rregullores për Procedurat dhe Afatet për Dhënie, Modifikimi, Transferimi,
Rinovimi ose Heqjen e Licencave në Sektorin e Energjisë Elektrike”, rezulton si më
poshtë:

 Formati dhe dokumentacioni për aplikim, (neni 9, pika 1), Plotësuar në
mënyrë korrekte;

 Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor, (neni 9, pika 2),
Plotësuar në mënyrë korrekteDokumentacioni financiar dhe fiskal, (neni 9,
pika 3), Plotësuar në mënyrë korrekte;

 Dokumentacioni teknik për HEC, (neni 9, pika 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5)
Plotësuar në mënyrë korrekte

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE,
Vendosi:

1. Të licencojë shoqërinë “OSOJA HPP” shpk, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë
elektrike nga HEC “Osoja” me fuqi 1952 kW, dhe vendndodhje në zonën e Moglicës
-Korçë.(Lumi Osojëpër një afat 30(tridhjetë) vjeçar.

2. Shoqëria “OSOJA HPP” shpk, duhet të përcjellë në ERE, ndryshimin e kontratës me
Nr. 1755 Rep, Nr. 776/3 Kol, datë 25.07.2017, “Për ndërtimin, shfrytëzimin dhe
administrimin e hidrocentralit “Osojë”.

3. Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit te Tregut të njoftojë aplikuesin për Vendimin
e Bordit të ERE-s.

KRYETARI

PETRIT AHMETI


