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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

SEKRETARIA  

 

Nr._______Prot       Tiranë, më___.___.2019 

 

Njoftim 

 

Në zbatim të (i) nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; te 

ndryshuar, (ii) Rregullores bazë së Organizimit dhe Funksionimit të Entit Rregullator të 

Energjisë të miratuar me Vendimin e ERE-s Nr. 144/2019 dhe (iii) nenit 11 të “Rregullores 

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

ERE-s Nr.96, datë.16.07.2016, njoftojmë se ditën e Premte, datë 20.12.2019, ora 12:00  në 

sallën e Mbledhjeve të ERE-s do të zhvillohet mbledhja e radhës e Bordit të ERE-s sipas këtij 

rendi dite:  

 

1- Mbi miratimin e marrëveshjes për bashkëpunimin midis ERE DHE ZRRE Kosovë  
 

2- Mbi licencimin e AXPO Albania në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike  
 

3- Mbi licencimin e shoqërisë “Elva 2001” në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike  
 

4- Mbi licencimin e shoqërisë “Hec Arsti” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Hec “Arsti”  
 

5- Mbi licensimin e shoqërisë Hydropower Panarit ne veprimtarine e prodhimit te energjisë 

elektrike nga Hec Vile  
 

6- Mbi një ndryshim në vendimin e Bordit të ERE nr. 187 datë 10.11.2017, “Për licencimin e 

shoqërisë Albgaz sh.a në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror”, i ndryshuar me 

vendimin me nr. 261, datë 19.12.2018 dhe vendimin nr.  36, datë 04.03.2019, dhe një 

ndryshim në vendimin e Bordit të ERE nr. 188 datë 10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë 

Albgaz sh.a në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror” i ndryshuar me vendimin  nr. 262, 

datë 19.12.2018 dhe vendimin nr.  37, datë 04.03.2019  
 

7- Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE nr. 63, dt. 23.04.2019, “Për një ndryshim 

në vendimin e bordit të ERE nr. 179, dt. 08.11.2017, “Mbi çertifikimin e shoqërisë Albgaz 

sh.a, të ndryshuar  
 

8- Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “NOA Energy Trade” sh.p.k, Nr. 262, Seria T15, në 

veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike 
 

9- Mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Hydropower Elektrik” sh.p.k, për rinovimin e 

licencës, me nr. 268, seria FK15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë të klientëve të 

kualifikuar, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 20, datë 

11.02.2015 
 

10- Mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Power Elektrik Slabinjë” sh.p.k, për rinovimin e 

licencës me nr. 266, seria FK15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë të klientëve të 

kualifikuar, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 18, datë 11.02.2015 
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11- Mbi kërkesën e  shoqërisë “SA’GA-Mat” sh.p.k., për heqjen e licencës së veprimtarisë së 

tregtimit të energjisë elektrike me nr. 254, seria T14P, miratuar me Vendimin e Bordit të 

ERE-s nr.103, datë 07.11.2014, për një afat 30 vjeçar 
 

12- Mbi fillimin proçedure për “Kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së operatorit të tregut të 

energjisë elektrike (NEMO). 
 

13- Mbi kërkesën e OSHEE sh.a. për një ndryshim në "Rregulloren për procedurat e blerjes 

së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve ne rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit 

dhe për blerjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit 

publik” 
 

14- Mbi shqyrtimin për miratimin e planit të Investimeve për vitin 2019 dhe përditësimin e 

planit të Zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për periudhën pesëvjeçare 2018-2022, të 

shoqërisë OSHEE sh.a   
 

15- Mbi shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2019 dhe atë të përditësuar 10-vjeçar 

2015-2025, të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST  
 

16- Mbi miratimin e rregullores “Për lëshimin, transferimin dhe anulimin e garancive të 

origjinës për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme”  
 

17- Relacion plotësues mbi miratimin e kontratës për shërbimin e transmetimit të gazit 

natyror, të lidhur ndërmjet shoqërisë “Albgaz” sh.a dhe shoqërisë “Albpetrol” për vitin 2019  
 

18- Mbi fillimin e procedurave për miratimin e “Strategjisë për infrastrukturat kritike në 

sektorin e energjisë elektrike”  
 

19- Për miratimin e “Kodit të rrjetit që harmonizon strukturat tarifore të transmetimit të gazit”  
 

20- Mbi rishikimin e rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, 

transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike 
 

21- Mbi miratimin e “Metodologjisë së përllogaritjes së rimbursimit të dëmit ekonomik nga 

operatori i sistemit, si pasojë e ndërhyrjeve të paligjshme në sistemin e shpërndarjes  
 

22- Mbi miratimin e rishikimit të “Metodologjisë të përcaktimit të çmimit të shitjes së 

energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit” miratuar me Vendimin nr. 201, 

datë 04.12.2017, të ndryshuar me Vendimin nr. 144, datë 25.06.2018 
 

23- Mbi fillimin e proçedurës për miratimin e “Kodit të rrjetit të transmetimit të gazit 

natyror” 
 

24- Informacion shtesë mbi kërkesën e shoqërisë ERS-08, shtyrje afati vendimi nr. 63, dt 

13.06.2008, i ndryshuar  
 

25- Mbi disa shtesa dhe ndryshime në “Rregulloren për lidhjet e reja në sistemin e 

shpërndarjes “, miratuar me vendimin nr. 177, datë 08.11.2016 të Bordit të ERE-s, për 

përcaktimin dhe miratimin e tarifave për lidhjen e impianteve vetëprodhues të energjisë 

elektrike nga dielli 
 

26- Çështje të brendshme të ERE-s 

 

                                                                                                          KRYETARI 

                                                                                                          Petrit AHMETI 
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