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___________________________________________________________________________ 

Nr_____ Prot                                                         Tiranë  .5.2016 
 

 
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  
   Premte ,datë 27.05.2016 ora 12:00 zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas 
këtij rendi dite:  
 

1. Relacion per fillimin e procedurave per shqyrtimin e draft  Rregullores 
se paraqitjes dhe miratimit se Planit te Investimevenga operatoret e 
transmetimit dhe shperndarjes se energjise elektrike dhe te licensuarit 
qe mbartin detyrimin e sherbimit publik “ (Shtyre nga mbledhja e 
kaluar) ( Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit) 

 
2. Relacion per fillimin e procedurave per shqyrtimin  e draft  

Metodologjise se përcaktimit të cmimit të shitjes së energjisë nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit. (Shtyre nga mbledhja e kaluar) 
(Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit). 

 
3. Relacion per fillimin e procedurave per shqyrtimin e draft  Rregullave 

per Vendosjen  e Detyrimit të Shërbimit Universal.  
                 (Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit) 

 
4. Relacion per fillimin e procedurave per shqyrtimin e Kushteve te 

përgjithshme të shërbimit të furnizimit për klientët fundorë. (Drejtoria 
Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit, Drejtoria e Cmimeve dhe Tarifave) 

 
5. Relacion per fillimin e procedurave per shqyrtimin e draft rregullores  

mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe afatet 
e njoftimit kur klienti dyshon në saktësinë e të dhënave të aparatit 
matës të energjisë elektrike.  

                 (Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit) 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Sekretaria  
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6. Relacion mbi fillimin e procedurave mbi nje ndryshim ne Rregullat e 

Tregut te Energjise Elektrike  (Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se 
Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit, Drejtoria e 
Cmimeve dhe Tarifave) 

 
7. Relacion mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e planit te 

investimeve per vitin 2016 te paraqitura nga OST dhe OSHEE. 
(Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit, Drejtoria e Cmimeve dhe Tarifave) 

 
8. Relacion per fillimin e procedurave per shqyrtimin e aplikimit te 

OSHEE dhe KESh sh.a  per miratimin e tarifave dhe cmimeve te 
shitjes se energjise elektrike  per vitin 2016. (Drejtoria Juridike dhe 
Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit, 
Drejtoria e Cmimeve dhe Tarifave).  

 
9. Mbi fillimin e procedurave per kerkesen e shoqerise “REKA 

ENERGY” sh.p.k. per licensim ne aktivitetin e Prodhimit te Energjise 
Elektrike nga Hec-et “Zaje”, “Turaj”, “Xhaferaj-Meshteken”, 
“Novosej”, “Kollovoz”. (Drejtoria Juridike dhe Mbrojties se 
Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit, Drejtoria e 
Cmimeve dhe Tarifave) 

 
 
 
 
 

Kryetari  i ERE-s 
 

Petrit  AHMETI 

 
 

 


