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Njoftim  

mbi mbledhjen Nr. 31, datë 10.08.2020, ora 09:00 

Të Bordit të ERE-s 

Ditën e Hënë, datë 10.08.2020, ora 09:00 u zhvillua mbledhja e bordit të ERE në të cilën Bordi u 

shpreh me vendim në lidhje me sa më poshtë :  

 

 Mbi kërkesën e shoqërive Max Energy sh.p.k., Windsbab sh.p.k. dhe Seman Eolik sh.p.k. 

për rishikimin e vendimit të ERE, nr. 114, data 09.07.2020, "Mbi përcaktimin e çmimit të 

blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla te rinovueshme nga era me 

fuqi të instaluar deri 3 MW per vitin 2019" 

 Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në vendimin  e bordit te ERE nr. 190, datë 

23.11.2017, “Mbi miratimin e rregullores për përcaktimin e pagesave të rregullimit për të 

licencuarit në sektorin e energjisë elektrike, si dhe rregullores për përcaktimin e tarifave të 

rregullimit për të licencuarit në sektorin e gazit natyror  

 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së 

fundit për muajin Korrik 2020 

 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullores për përcaktimin e kritereve të 

vlerësimit dhe të përzgjedhjes së furnizuesit të mundësisë së fundit ne sektorin e energjise 

elektrike 

 Mbi kualifikimin e impiantit dhe pajisjen me certifikatë të garancisë së origjinës për 

impiantin e prodhimit të energjisë elektrike “Hec Banjë”, të shoqërisë “Devoll 

Hydropoëer” sh.a. 

 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë “Lengarica & Energy” 

sh.p.k, nr. 306, seria FK15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, të miratuar 

me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s, nr. 105, datë 18.08.2015 

 Mbi plotësimin e kushtit të vendosur në pikën 3 të vendimit nr. 71, datë 22.04.2020 “Mbi 

licencimin e shoqërisë “Kalisi Hydropower” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga Hec-et “Veleshica 1” me kapacitet të instaluar 5801 kw dhe 

“Veleshica 2”, me kapacitet të instaluar 8116 kw, me kapacitet total të instaluar 13917 kw 

 Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE Nr. 51, datë 26.03.2020 “mbi disa 

ndryshime të përkohëshme në procedurat e licencimit në ushtrimin e veprimtarive në 

sektorin e energjisë elektrike dhe gazit natyror në kuadër të masave pas shfaqjes së virusit 

covid-19 dhe shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore në vendin tonë 
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