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      Sekretaria  

 

     Nr._______Prot.                                                                        Tiranë, më ______2018 

 

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 Brëndshëm të Entit Rregullator të Energjisë të 

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

Organizimin,Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s 

Nr.96 datë.16.07.2016, njoftojme se ditën e Enjte , datë  27 .09.2018, ora  10:00 zhvillohet 

mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite: 

 

 

1. Në lidhje me fillimin e  procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Albgaz” 

sha,  mbi miratimin paraprak të Zyrtarit të Përputhshmërisë së OST të gazit natyror ( 

Drejtorite Teknike ) 

 

 

2. Në lidhje me shfuqizimin e vendimit të Bordit të ERE-s me nr. 47 dhe nr.48 datë 

31.03.2017, “Mbi licencimin e shoqërisë “GRID ENERGY” sh.p.k në aktivitetin e 

tregtimit dhe furnizimit të energjisë elektirke”(Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit)  

 

3. Në lidhje me fillimin e  procedurës për modifikimin e e licencës shoqërisë “SA’GA 

MAT” sh.p.k, nr. 247, Seria PV14K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve 

të ERE-s nr. 92, datë 16.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike (Drejtoria e 

Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

4. Në lidhje licensimin e  shoqërisë “AEE” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Centrali Fotovoltaik “Plug” me fuqi të instaluar 2MW, (Drejtoria e 

Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

5. Në lidhje me licensimin e  shoqërisë “AEE” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit të 

Energjisë Elektrike (Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit) 
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6. Ne lidhje me refuzimin e  kërkesës së shoqërisë “Rej Energy” sh.p.k., për modifikimin e 

licencës me Nr. 177, Seria PV12K, për “Prodhimin e Energjise Elektrike” nga Hec-et 

“Cemerica 1”, “Cemerica 2” dhe “Cemerica 3”, me fuqi totale te instaluar 3,890 MW, të 

miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr. 120 date 29.08.2012. (Drejtoria e 

Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

 

7. Në lidhje me fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “BE – IS Energy” sh.p.k., 

në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike. (Drejtoria e Liçensimit dhe 

Monitorimit) 

 

8. Në lidhje me fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “DON-UCD” sh.p.k., në 

veprimtarinë e Furnizimit të Energjisë Elektrike. (Drejtoria e Liçensimit dhe 

Monitorimit) 

 

9. Në lidhje me refuzimin e licencimit të shoqërisë “OSOJA HPP” sh.p.k., në aktivitetin e 

prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Osoja” (Drejtoria e Liçensimit dhe 

Monitorimit) 

 

 

10. Në lidhje me miratimin e disa ndryshimeve në marrëveshjen për sigurimin e shërbimit të 

shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet Operatorit të shpërndarjes së energjisë 

elektrike në Shqipëri (OSHEE) sh.a  dhe Furnizuesit. (Drejtoria e Liçensimit dhe 

Monitorimit) 

 

11. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i 

Mundësisë së Fundit për muajin Shtator 2018 ( Drejtoria e Cmimeve dhe Tarifave)  

 

 

 

 

 

 

                                                           Kryetari i ERE-s 

Petrit AHMETI 
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