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________________________________________________________________ 
Nr_____ Prot                                                       Tiranë __.06 .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 14 të Rregullave të Praktikës dhe 
Proçedurave të ERE-s,  njoftojme se ditën e  Marte, datë 04.07.2017 
 ora 10 :00  zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite:  
 
 
 

1. Ne lidhje me  liçensimine  shoqërine “PPC Albania” sh.a., ne aktivitetin e 
Tregtimit të Energjise Elektrike (Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 
2. Ne lidhje me rinovimin e  licences nr. 176, Seria T12 të shoqerise “Danske 

Commodities Albania” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit të Energjise 
Elektrike (Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 
3. Miratimin e “Rregullores për kushtet dhe procedurat e vendosjes se gjobave 

dhe masen konkrete per çdo shkelje ne sektorin e gazit natyror” (Drejtorite 
Teknike) 
 

4. Per shtyrjen e afatit te Vendimit te ERE-s Nr.115, date 07.08.2016 “ Mbi 
percaktimin e Furnizuesit te Mundesise se Fundit te Energjise Elektrike” ( 
Keshilltari , Drejtorite Teknike) 
 

5. Ne lidhje me kerkesen e shoqerise OSHEE sh.a per miratimin e kontrates se 
shit-blerjes se energjise elektrike me shoqerise STAR NRG sh.p.k ne menyre 
te njeanshme ( Keshilltari , Drejtorite Teknike) 
 

6.  Per miratimin e Rregullores për Procedurat e Licensimit, Modifikimit, 
Transferimit ose Heqjen  e Licensave në Sektorin e Gazit Natyror.” ( 
Keshilltari , Drejtorite Teknike) 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Sekretaria  
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7. Fillimin e procedurës per  miratimin e Kontrates per ofrimin e sherbimeve te 

Zyrtarit të Pajtueshmërise dhe miratimin e emerimit të zyrtarit të 
pajtueshmerise te propozuar nga OST sh.a. ( Keshilltari , Drejtorite Teknike) 
 

8. Relacion mbi fillimin e procedurave per miratimin e Planit të Investimeve per 
vitin 2017 te shoqerise “KESH” sha. ( Grupi i Punes) 
 

9. Relacion mbi fillimin e procedurave për miratimin e Planit të Investimeve për 
vitin 2017,  të shoqerise OSHEE sh.a.  ( Grupi i Punes) 
 

10. Mos fillimin e procedures per licencimin e shoqerise “Luçente 
Konçesionare” sh.p.k., ne aktivitetin prodhimit të Energjise Elektrike 
(Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
 

 
11. Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e kerkeses se shoqerise " M.T.C 

Energy "  sh.p.k.,  per lenien peng te aseteve të saj,  pranë “Raffeisen 
Bank”sha (Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 
 

12. Ne lidhje me miratimin e disa ndryshimeve ne marreveshjen e sherbimit te 
Transmetimit te Energjise Elektrike ndermjet OST  sh.a dhe Furnizuesit te 
miratuar me Vendimin e Bordit te ERE-s Nr.23 date 15.02.2017 ( Keshilltari 
, Drejtorite Teknike). 

 
 

13. Ne lidhje me fillimin e procedures për licencimin e shoqërine “ALBANIAN 
GREEN ENERGY” sh.p.k, ne aktivitetin e Furnizimit të Energjise Elektrike 
(Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 
 
 

 

Kryetari  i ERE-s 

 
Petrit  AHMETI 


