
 
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  10.01.2020, ora 12:30 në sallën 

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

dite: 
 
1- Mbi kërkesën e shoqërisë NOA Energy Trade sh.p.k., për rinovimin e licencës Nr. 263, Seria 

FK15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike 
 

2- Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë GSA sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit 

të gazit natyror 
 

3- Mbi fillimin e proçedurës për licencimin e shoqërisë GSA sh.p.k., në veprimtarinë e 

furnizimit të gazit natyror 
 

4- Mbi fillimin e procedurës për heqje licence të shoqërisë “SANG 1” sh.p.k, me nr. 443, seria 

P19, dhënë me vendim Bordi nr. 83, datë 31.05.2019 
 

5- Lidhur me kërkesën për modifikimin e licencës së shoqërisë “Hec Bishnica 1,2” sh.p.k., nr. 

95, seria PV10K, dhënë me vendimin e Bordit nr. 23, datë 23.03.2010, për prodhimin e 

energjisë elektrike, për një afat 30-vjeçar. 
 

6- Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së 

Fundit për muajin Dhjetor 2019 
 

7- Mbi fillimin e proçedurave për shqyrtimin e aplikimit të FSHU sh.a., për çmimin e shitjes 

me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2020 
 

8- Mbi fillimin e proçedurave për shqyrtimin e aplikimit të Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sipas nivelit të tensionit për vitin 2020 
 

9- Mbi kërkesën për interpretimin e vendimit të ERE nr. 237, datë 23.12.2019  
 

10- Çështje të brendshme të ERE-s 

 

 
KRYETARI 

Petrit AHMETI 
 
_____________________________________________________________________________________  
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri, Rr.Viktor Eftimiu 1023 , Tiranë; Tel +355 42 69 590; ëëë.ere.gov.al; E-
mail erealb@ere.gov.al . 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al

