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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 Brendshëm 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.17.06.2016, njoftojme se ditën e Hënë, datë 30 .04.2018, ora  10 :00  zhvillohet

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

1. Mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet “KESH” sh.a dhe “ OST “ sh.a  lidhur me
përmbushjen e detyrimit të shërbimit publik që rrjedh nga Vendimi i ERE-s Nr.194 ,datë
30.12.2016  “Për miratimin e kërkesës së shoqërise OST sh.a lidhur me mbulimin e
humbjeve në rrjetin e transmetimit , shërbimet ndihmëse dhe disbalancat” ( Drejtoritë
Teknike)

2. Mbi miratimin e Draft kontrates tip për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet
shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike /KESH sh.a , aksionet e së cilës
kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesit të Sherbimit Universal
për periudhën 01.01.2018 -31.12.2018 ( Drejtoritë Teknike )

3. Mbi fillimin e proçedures për miratimin e Draft-kontratës për shit-blerjen e sasisë së
tepërt të energjisë elektrike që rezulton pas pëermbushjes së kërkesës së klienëve që
perfitojnë nga sherbimi universal , me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e
shperndarjes për periudhën kohore 01.01.2018-31.12.2018( Drejtoritë Teknike )
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4. Mbi fillimin e proçedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit për kërkesat e lidhjes me
rrjetin e sistemeve me tension të lartë me rrymë te vazhduar dhe parqet me module të
energjisë së lidhur me rrymë të vazhduar ( HVDC) ; Kodit te Rrjetit mbi kërkesat për
lidhjen me rrjetin e gjeneruesve ; Kodit të rrjetit për ngarkesën ( Drejtoritë Teknike )

5. Mbi fillimin e Proçedures për miratimin e “ Kontratës për sigurimin e shërbimeve të
balancimit  (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të sistemit elektro energjitik
për periudhën kohore 01.01.2018- 31.12.2018 “ midis OST sh.a dhe KESH sh.a (
Drejtoritë Teknike)

6. Në lidhje me miratimin e Programit të Pajtueshmëris së OST sh.a ( Drejtoritë Teknike)

7. Mbi fillimin e proçedurës për rishikimin e “Metodologjise se përcaktimit çmimit të
shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit” miratuar me Vendimin
Nr. 201, datë 04.12.2017 të Bordit të ERE-s ( Drejtorite Teknike)

8. Në  lidhje me  licensimin e shoqerisë “Malsia Solar 1”sh.p.k, në aktivitetin e prodhimit
të energjisë elektrike nga impiante fotovoltaike. ( Drejtoria e Licensimit dhe
Monitorimit)

9. Në lidhje me licensimin e shoqerisë “Malsia Solar 2”sh.p.k, në aktivitetin e prodhimit të
energjisë elektrike nga impiante fotovoltaike. ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit)

10. Në lidhje me licensimin e shoqerisë “Malsia Solar 3”sh.p.k, në aktivitetin e prodhimit të
energjisë elektrike nga impiante fotovoltaike. ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit)

Kryetari i ERE-s
Petrit AHMETI


