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________________________________________________________________ 
Nr_____ Prot                                                         Tiranë  .  .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  
   Marte  ,datë 07 06.0.2016 ora  10 :00 zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  
sipas këtij rendi dite:  
 
 

1.  Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e planit te investimeve per vitin 
2016 te paraqitura nga KESH sh.a (Grupi i Punes  ). 
 

2. Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e aplikimit OST sh.a per 
miratimin e tarifes se transmetimit per periudhen 1.7.2016-31.12.2016 
(Drejtoria  Juridike, Drejtoria e Cmimeve dhe Tarifave ,Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit). 

 
3. Mbi fillimin e procedurave per miratimin e Regullave te Tregut te Energjise 

Elektrike .( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit, Drejtoria  Juridike). 
 

4. Mbi kerkesen e shoqerise “AE Distribution” sh.p.k., per licensim në 
aktivitetin e Tregtimit te Energjise Elektrike.( Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit, Drejtoria  Juridike). 

 
5. Mbi kërkesen e shoqërise “AE Distribution”sh.p.k., per licensim ne 

aktivitetin e Furnizimit te Energjise Elektrike.  .( Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit, Drejtoria  Juridike). 

 
6. Mbi miratimin e kontrates per shit-blerjen e energjise elektrike per mbulimin 

e humbjeve teknike ne sistemin e transmetimit ( Drejtoria Juridike dhe 
Mbrojties se Konsumatorit, Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 

 
 
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Sekretaria  



__________________________________________________________________________________________ 
Adresa:Blvd  “Bajram Curri”                 
 Tel/Fax  +355 42 222 963 
Tirane                                                                                                                              Tel         +355 42 236 880  
E-mail erealb@ere.gov.al                                                                                            www.ere.gov.al           

7. Mbi kërkesën e shoqërisë “Biopower Green Energy ” shpk,  për shtyrjen e 
afateve te licenses Nr. 64, te dhene  me Vendimin e Bordit te 
Komisionereve Nr. 90, date 06.08.2008. (Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit). 

 
8. Mbi kërkesën e shoqërisë “ERS-08 ” shpk,  për shtyrjen e afateve te licenses 

Nr .59,  seria NPM08P “Per ndertim, instalim, shfrytezimin dhe prodhimin 
e energjise elektrike nga centrale eolike”, te dhene me Vendimin e Bordit  
Nr. 63, date 13.06.2008. Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 

 
9. Mbi kërkesën e shoqërisë “Hera” shpk,  për shtyrjen e afateve te licenses nr. 

49, seria NPM07  “Per ndertim, instalim, shfrytezimin dhe prodhimin e 
energjise elektrike nga centrale elektrike ,( Projekti Kappet)”, te dhene me 
Vendimin e Bordit te ERE-s me Nr. 61, date 02.11.2007. Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit). 

 

10. Mbi kërkesën e shoqërisë “E Vento s.r.l Albania” shpk,  për shtyrjen e 
afateve te licenses nr.60, seria NPM08, “Per ndertim, instalim, shfrytezimin 
dhe prodhimin e energjise elektrike nga centrale eolike”, te dhene me 
Vendimin Nr. 84, date 17.07.2008. (Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 
 

11. Mbi kërkesën e shoqërisë “Albania Green Energy ” shpk për shtyrjen e 
afateve te licenses Nr. 63, te dhene  me Vendimin e Bordit te ERE-s, nr. 89, 
date 06.08.2008. (Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 

 
12. Mbi kërkesën e shoqërisë “ALB WIND ENERGY” shpk,  për shtyrjen e 

afateve te licenses nr. 53 , seria NPM08P  “Per ndertim, instalim, 
shfrytezimin dhe prodhimin e energjise elektrike nga centrale me ere ( 
Projekti VISU dhe prjekti TERPAN)”, te dhene me Vendimin e Bordit te 
Komisionereve te ERE-s me Nr. 13, date,28.01.2008,indryshuar  me   
Vendimin Nr. 68, date 13.09.2010, i ndryshuar se fundmi me   Vendimin Nr. 
139, date 15.11.2013. (Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 
 

13. Mbi fillimin e procedurave per kerkesen e shoqerise “Nordic Invest Group” 
sh.p.k., per licensim ne aktivitetin e Tregtimit te Energjise Elektrike.  
(Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit, Drejtoria  Juridike ). 

 
14. Mbi fillimin e procedurave per kërkesën e shoqërisë “GAVRAN  

ENERGY”sh.p.k.,  per liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjise 
Elektrike nga Hec-et “Gavran 1” dhe “Gavran. .( Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit, Drejtoria  Juridike). 
 

15. Ne lidhje me miratimin e “Kontrates per Sigurimin e Sherbimeve Ndihmese 
dhe te Balancimit te Sistemit Elektro –Energjitik per periudhen Kohore 
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01.01.2016-30.06.2016” midis OST sh.a dhe KESH sh.a ( Drejtoria Juridike, 
Drejtoria e Licensimit ). 
 
 
 

Kryetari  i ERE-s 
 

Petrit  AHMETI 


