
                                                                                                                                                                                                  
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tiranë; Tel +355 42 69 590; www.ere.gov.al; E-mail 
erealb@ere.gov.al . 

    

ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 (SEKRETARIA)      

 

 

  Nr._______Prot.                                                                    Tiranë, më______2019 

 

Njoftim 

 

Në zbatim të nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 8 të 

Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brendshëm të Entit Rregullator të Energjisë të 

miratuar me Vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 11 të “Rregullores për Organizimin, 

Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.96 

datë.16.07.2016, njoftojmë se ditën e hënë, datë 22.07.2019, ora 11:00 zhvillohet mbledhja e 

Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite : 

 

 

 

1. Në lidhje me modifikimin e licenses së shoqerisë “ HENZ Energy” sh.p.k, Nr. 158 Seria 

PV 12K  miratuar  me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s Nr. 65 , dt. 

28.05.2012 për prodhimin e energjise elektrike  

 

2. Në lidhje me fillimin e procedures për licensimin e shoqërise “ IRARBA ENERGJI” 

sh.p.k në veprimtarinë e prodhimin e energjisë elektrike  nga HEC “SHENGJUN” me 

kapacitet të instaluar 2040 KW   

 

3. Në lidhje me licensimin e shoqërisë “SPE GJADER  “ në aktivitetin e prodhimit të 

energjisë elektrike   

 

4. Në lidhje me një ndryshim me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s Nr. 265, 

datë. 20.12.2018 për licensimin e shoqerisë “BE-IS ENERGY ” në veprimtarinë e 

prodhimit të energjisë elektrike.  

 

5. Realcioni mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licensës së shoqërisë “GSA” sh.p.k. , 

në veprimtarinë e furnizimit të energjise elektrike.  

 

6. Mbi licensimin e shoqërisë “Diezela” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike nga HEC “LJUSA” me kapacitet të instaluar 1980 MW  

 

7. Relacioni mbi kërkesën e shoqërisë “SPAHIU GJANÇ” sh.p.k për dhënien e autorizimit 

nga ana e ERE-s, për ndryshimin e ortakut të vetëm të shoqërisë “SPAHIU GJANÇ”,  

nëpërmjet shitjes së 100% të kuotave të kapitalit, tek shoqëria “HIDRO INVEST” sh.p.k.  

 

8. Relacioni mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ENSCO TRADING 

(Albania)” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike   
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9. Në lidhje me  “Kërkesën e OST  sh.a për disa ndryshime në Rregulloren për procedurat e 

blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të 

transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen 

e detyrimeve të shërbimit publik” 

 

 

10. Në lidhje me miratimin e një ndryshimi në “mareveshjen për sigurimin e sherbimit te 

shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a dhe Furnizuesve të Energjise 

Elektrike”te miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.24, datë.15.02.2017 , i 

ndryshuar me Vendimin Nr.  58, datë.15.04.2019 

  

11. Në lidhje me miratimin e “Propozimit të të gjithë OST-ve për një metodologji të 

përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 17 të rregullores së komisionit (BE) 

2015/1222 të datës 24 Korrik 2015, që përcakton një udhëzues mbi alokimin e kapacitetit 

dhe menaxhimin e kongjestioneve.”  

 

12. Në lidhje me fillimin e procedurave për miratimin e rregullave të tregut shqiptar të 

balancimit të energjisë elektrike  

 

13. Cështje të tjera… 

 

 

 

 

 

 

KRYETARI 

 

Petrit Ahmeti 
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