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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË  

SEKRETARIA 

 

Nr._______Prot Tiranë, më___.___.2020 

 

Njoftim 

Për mbledhjen Nr. 5, datë 31.01.2020 të Bordit të ERE-s. 

 

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  31.01.2020, ora 09:30 në sallën 

e Mbledhjeve të ERE-s do të zhvillohet mbledhja nr. 5 e Bordit të ERE-s sipas këtij rendi dite: 

 

 

1- Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë “Albanian Energy Supplier” 

sh.p.k., nr. 277, seria FK15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë, të miratuar me vendimin 

e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 38, datë 18.03.201 

 

2- Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë “Albanian Energy Supplier” 

sh.p.k., nr. 276, seria T15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë, të miratuar me vendimin e 

Bordit të Komisionerëve të ERE -s nr. 37, datë 18.03.2015 

 

3- Kërkesë për shtyrjen e afatit të kryerjes së monitorimeve pranë shoqërive të licencuara në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centralet eolike 

 

4- Mbi përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla 

të rinovueshme nga dielli me fuqi të instaluar deri në 2MW për vitin 2019 

 

5- Informacion në lidhje me kontestimin e faturës se leshuar nga OSHEE sha/FSHU sha për 

mosperformancë nga ana e KESH sh.a për plotësimin e sasisë kontraktuale për vitin 2018 

 

6- Informacion mbi vendimmarrjen e Bordit të ERE në mbledhjen e datës 23.01.2020, mbi 

fillim proçedure për shqyrtimin e kërkesës së Sekretariatit të Energjisë mbi shtim shtojce në 

“Rregullat e përkohshme të mekanizmit balancues të energjisë elektrike” 

 
 

KRYETARI 
 

Petrit AHMETI 
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