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Lënda: Njoftini. 

Ne vijim te vendimit td Bordit td ERE-s nr.2, date 10.0 1.2020 "Mbi fiuimin e procedures per 

shqyrtimin e aplikimil te FSHU sh.a. per percaklimin e çmimit te shitfes me pakice per klientët që 

sherbehen ngafurni:uesi I shCrbimit universal per vitin 2020 dhe shqyrtimin e aplikimit te operatorit te 

sistetnit të shperndarjes se energjise elektrike OSSH sh.a. per pCrcaktimin e tarfave  sipas nivelit te 

tensionit per vitin 2020", Enti Rregullator I Energjise ka planifikuar organizimin e disa seancave 

degjimore me palet e interesit me qellim degjimin e opinioneve td tyre dhe dhënien e sqarirneve nga ana 

OSSH sh.a dhe FSHU sh.a. në lidhje me aplikimet e FSHU sh.a. per percaktimin e cmimit të shitjes me 

pakice per klientët që shërbehen nga furnizuesi I shërhimit universal per vitin 2020 dhe shqyrtimin e 

aplikimit te operatorit td sistemit td shperndarjes së energjise elektrike OSSH sh.a. per percaktimin e 

tarifave sipas nivelit td tensionit per vitin 2020". 

Per sa me sipër, Ju bejme me dije se sipas axhendës në vijim do te organizohen takimet me grupet e 

interesit si me poshte: 

• Ne datën 19.02.2020 në ambjentet e ERE në orën 10.00 dote organizohet seance degjimore me 

pjesemarrje te grupeve dhe institucioneve që perfaqesojne e mbrojnë interesat e konsumatorëve. 

•	 Ne datën 20.02.2020 në ambjentet e ERE në oren 10.00 do te organizohet seance degj imore me 

pjesemarrje td grupeve dhe institucioneve që perfaqesojne e mbrojnë interesat e Biznesit. 

• Ne daten 21.02.2020 në ambjentet e ERE në orën 10.00 do td organizohet seance degjimore me 

pjesëmarrje te grupeve dhe institucioneve që përfaqesojne e mbrojnë interesat e Tregetareve dhe 

Furnizuesve te Energjise Elektrike. 
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