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           ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

Sekretaria 

Nr. ___ Prot                                                                                           Tiranë,   më .08.2017 

 

                                                        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.17.06.2016,njoftojme se ditën e merkure, date.06.09.2017, ora  10 :00  

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

 

 

1. Ne lidhje me licensimin e shoqërisë Operatori Sistemit Transmetimit “OST” sh.a., në 

aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike( Drejtoria e Licensimit dhe 

Monitorimit )  

 

2. Miratimin e “Rregullores së  procedurave  të paraqitjes dhe miratimit të planit të 

investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike.( 

Drejtorite Teknike ). 

 

3. Ne lidhje me hartimin e “Rregullores mbi percaktimin e miratimin e pagesave 

rregullatore” ( Drejtorite Teknike)  

 

4. Liçensimin e shoqërisë “ALIN TRADING” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit të 

Energjisë Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit ) . 

 

5. Fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Afrimi K” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Thanzë” ( 

Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit ) . 

 

6. Fillojë procedurën për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro Power Plant of 

Korça” sh.p.k për vendosje të pengut mbi kuotat e kapitalit ,sendet e paluajtshme si 

dhe hipoteken mbi sendet e paluajtshme te shoqerise ( Drejtorite Teknike) 

 

7. Licensimin e shoqërinë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë 

Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
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8. Licensimin e shoqërinë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e Furnizimit të Energjisë 

Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

9. Fillimi I procedures për miratimin e Metodologjisë se tarifës së përdorimit të rrjetit të 

transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror ( Drejtorite Teknike). 

 

10. Mbi licensimin e  shoqërinë “The Blue Star” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit të 

Energjisë Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit )  

 

11. Mbi licensimin shoqërinë “ENERGY TO ENERGY” sh.p.k., në aktivitetin e 

Tregtimit të Energjisë Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit )  

 

12. Ne lidhje me kerkesen e shoqerise “Power Elektrik Slabinje” sh.p.k per lenien peng te 

aseteve te saj prane “Raiffeisen Bank” sh.a ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit )  

 

 

 

KRYETARI 

 

           Petrit Ahmeti 


