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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË

MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

Tiranë më 31.05.2019

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 31.05.2019
shqyrtoi dhe morri vendim për çështjet si më poshtë :

1. Mbi fillimin e procedurave për miratimin e Rregullores mbi Sistemin e Njehsuar të
Llogarive  për Shoqëritë e Rregulluara në Sektorin e Gazit Natyror, përfshirë auditimin e
llogarive.

2. Në lidhje me miratimin e “Marrëveshjes  për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së
energjisë elektrike” nënshkruar midis “OSHEE” sha dhe “ENERGIA GAS AND POWER“
shpk .

3. Mbi një ndryshim në Vendimin e Bordit të  ERE-s Nr. 67, datë 27.07.2011 per licensimin
e shoqërisë “DOSKU –ENERGY” shpk, në veprimtarinë e prodhimit  të energjisë
elektrike.

4. Ne lidhje me licensimin e shoqërisë “ENERGY 24” shpk, në aktivitetin e tregtimit të
energjisë elektrike.

5. Licensimin e shoqërisë “SGD ENERGJI “ shpk, në veprimtarinë  e prodhimit të energjisë
elektrike nga “HEC NDERFUSHAS” me fuqi të instluar 1125 KW.

6. Mbi fillimin e procedurës për licensimin e shoqerisë DIEZELA në veprimtarinë e
prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “LJUSA “ me kapacitet të instaluar 1980 KW.

7. Në lidhje me liçensimin   e shoqërisë “SANG 1“  shpk, në veprimtarinë e prodhimit  të
energjisë elektrike nga HEC” THIRRE” me kapacitet të instaluar 1820 KW.

8. Në lidhje me “Miratimin e kontratës për sigurimin e shërbimeve të balancimit ( kapacitetit
rezerve dhe energjisë balancuese) të sistemit elektro-energjitik për periudhën kohore
01.01.2019-31.12.2019 midis OST sha dhe KESH sha.

9. Në lidhje me miratimin e “Niveleve kufi/pragjet për klasifikimin e gjeneruesve të rinj me
sistemin , në Tipin A,B,C dhe D sipas Vendimit të ERE-s Nr. 129, Datë. 04.06.2018, “ Për
miratimin e Kodit të Rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve”.

10. Në lidhje me miratimin e “Marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së
energjisë elektrike “ nënshkruar midis “ OSHEE” sha dhe ReNRGY Group” shpk.
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11. Për licencimin e “Englantina Xhoxhaj” shpk, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë
elektrike nga Centrali Fotovoltaik “LUGANO” me kapacitet të instaluar 2 MW.

12. Fillimi i procedurës për miratimin e “Propozimit të gjithë OST-ve për një metodologji të
përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 17 të rregullores së komisionit (BE) 2015/1222
të datës 24 Korrik 2015 që percakton një udhezues mbi alokimin e kapacitetit dhe
menaxhimin e kongjestioneve”.

13. Në lidhje me “Kërkesën e shoqërisë “Albpetrol”sha,  për licensimin në aktivitetin e
furnizimit me Gaz Natyror”.

14. Në lidhje me  “Fillimin e procedurës për miratimin e Draft-kontrates ndërmijet KESH –
OSHEE/OSSH për shit-blerjen e sasisë së tepërt të energjisë.

15. Mbi ndryshimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë
elektrike ndërmjet OSHEE sha dhe Furnizuesve të energjisë elektrike, të miratuar me
Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 24, datë 15.02.2017, i ndryshuar me vendimin Nr.58, datë
15.04.2019.

16. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i
Mundësisë së Fundit për muajin maj 2019 .


