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________________________________________________________________ 
Nr_____ Prot                                                                        Tiranë   .02.2016 
 

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 
Merkure  ,datë 09 .03.2016 ora 10:00 zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  
sipas këtij rendi dite:  
 

1. Mbi  fillimin e procedurave per shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë 
“BALLENJA POWER MARTANESH”sh.p.k.,  per liçensim në aktivitetin 
e Prodhimit te Energjise Elektrike nga Hec “Ballenje” ( Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit , Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se 
Konsumatorit). 

 

2. Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e kërkesësn se shoqërisë 
“BALLENJA POWER MARTANESH” sh.p.k., për liçensim në aktivitetin 
e Tregtimit te Energjise Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit 
, Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit). 

 
3. Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë 

“BALLENJA POWER MARTANESH” sh.p.k., për licensim ne aktivitetin  
e  Furnizuesit te Energjise Elektrike  ( Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit , Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit). 

 
4. Mbi fillimin e procedurave per kërkesën e shoqërisë “SKATINA 

HEC”sh.p.k.,  per liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjise 
Elektrike nga Hec “Skatine” ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit , 
Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit). 

 
5. Mbi kerkesen e shoqerise KESH sh.a per miratimin e marreveshjes “ Per 

Furnizimin me Energji Elektrike midis KESH sh.a dhe OSHEE sh.a 
/FPP” ( Drejtorite Teknike ). 

 
6. Mbi miratimin e kerkeses se KESH sh.a per shtyrjen e afatit te 

marreveshjes per shit-blerjen e energjise elektrike midis KESH sh.a dhe 
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OSHEE sh.a per tepricat e energjise elektrike ,perfshire tepricat ne kushtet 
e prurjeve te medha , me qellim plotesimin e humbjeve ne rrjetin e 
shperndarjes per vitin 2015 ( Drejtorite Teknike ). 

 
7. Mbi kerkesen e Shoqates Shqipetare te Energjise se Rinovueshme per 

rishikimin e vendimit Nr.13 date. 16.02.2016 te Bordit te ERE-s mbi 
tarifen fikse te energjise , qe do tu paguhet prodhuesve te energjise 
elektrike nga hidrocentralet per vitin 2016  ( Drejtorite Teknike ). 

 
8. Mbi fillimin e procedures per miratimin e “Rregullores se Procedurave te 

Transferimit te Aseteve nga te Licensuarit” ( Drejtorite Teknike ). 
 

9. Mbi fillimin e procedures per shqyrtimin dhe miratimin e licenses per 
veprimtarine e furnizimit te energjise elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit , Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit). 

 
10. Mbi fillimin e procedures per shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë 

“PHOENIX  PETROLEUM” sh.a.,  për  liçensim në aktivitetin e 
Tregtimit  te Gazit Natyror ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit , 
Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit). 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                KRYETARI 

Petrit  AHMETI 


