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Nr_____ Prot                                                            Tiranë   .12.2015 
 

 
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  
premte,datë 11 .12.2015 ora 10:00 zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas 
këtij rendi dite:  
 
 

1.  Ne lidhje me hartimin e “ Metodologjisë  se përcaktimit te tarifës  fikse  te 
energjisë elektrike te prodhuar nga centralet me përparësi qe shfrytëzojnë 
burime te rinovueshme  energjie”  ( Drejtoria e Cmimeve dhe Tarifave, 
Drejtoria e Ceshtjeve Ligjore dhe Mbrojties se Konsumatorit,  Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit). 
 

2. Mbi fillimin e procedurave per miratimin e “Rregullores se procedurave te 
blerjes se Energjise Elektrike nga shoqeria OSHEE sh.a tek shoqerite e 
licensuara per tregetim te energjise elektrike ”  ( Drejtoria e Cmimeve dhe 
Tarifave, Drejtoria e Ceshtjeve Ligjore dhe Mbrojties se Konsumatorit,  
Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 
 

3. Ne lidhje me fillimin e procedurave per miratimin e Draft-rregullores per 
vendosjen e gjobave dhe kushtet e lehtesimit te tyre (Drejtoria e Ceshtjeve 
Ligjore dhe Mbrojties se Konsumatorit)   
 

4. Mbi operimin ne treg te prodhuesve me kapacitet te instaluar nen 1 MW dhe 
veteprodhuesve te energjise elektrike (Drejtoria e Ceshtjeve Ligjore dhe 
Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Sekretaria e Bordit te Komisionereve  
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5. Ne lidhje me miratimin e Dreft-rregullave per certifikimin e Operatorit te 
Sistemit te Transmetimit te energjise elektrike (Grupi i Punes). 
 

6. Informacion per shoqerite dhe Hec-et perkates qe nuk jane vene ne pune ne 
afat, si dhe per mosperputhjen e fuqive te instaluara me fuqite  per te cilat 
jane licensuar nga ERE (Drejtoria e Ceshtjeve Ligjore dhe Mbrojties se 
Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 
 

7. Informacion ne lidhje  me ndryshimet pronësorë të shoqërisë” Projeksion 
energji sh.a.” (Drejtoria e Ceshtjeve Ligjore dhe Mbrojties se Konsumatorit, 
Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 
 
 
 
       

 
 

 
KRYETARI 

Petrit  AHMETI 

 
 

 


