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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË  

SEKRETARIA 

 

Nr._______Prot Tiranë, më___.02.2020 

 

Njoftim 

Për mbledhjen Nr. 9, datë 27.02.2020 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 Enjte, datë  27.02.2020, ora 13:30 në sallën e 

Mbledhjeve të ERE-s do të zhvillohet mbledhja nr. 9 e Bordit të ERE-s sipas këtij rendi dite: 

 
 

1- Për miratimin e metodologjisë së përcaktimit e tarifës të shitjes së gazit natyror nga 

Furnizuesi i Mundësisë së Fundit  
 

2- Mbi miratimin e amendimit të kontratës me Nr. KESH/Nr. 6651 prot., dhe OST/Nr. 8859 

prot, datë 31.12.2018, ndërmjet OST sh.a dhe KESH sh.a, “Për sigurimin e shërbimit të 

balancimit, kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese” 
 

3- Mbi miratimin e rregullores së kërkesave dhe procedurave për përcaktimin e Operatorit të 

emëruar të tregut të energjisë elektrike (NEMO) si dhe rolet e përgjegjësitë e NEMO dhe 

operatorëve të sistemit të transmetimit të enrgjisë në tregun e bashkuar  
 

4- Mbi miratimin e “Kontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së 

prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose 

pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesi i Sherbimit Universal/FSHU sha për furnizimin e klientëve 

fundorë 
 

5- Mbi fillimin e procedures për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Wenerg sh.a për barrësim 

të aseteve të luajtshme  
 

6- Për shfuqizimin e vendimit të Bordit të ERE nr. 83, datë 31.05.2019 “Mbi licencimin e 

shoqërisë Sang 1, sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike 
 

7- Mbi kërkesën e shoqërisë Electral Batra HPP sh.p.k për licencim në veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elektrike nga Hec “Selita” me kapacitet të instaluar 1798 kW, Hec “Frankthi” 2129 

kW dhe Hec “Batra” 2411 kW, me kapacitet total të instaluar 6338 kW 
 

8- Mbi vendimin e ERE nr. 10, datë 20.01.2020 mbi kërkesën për mos licencimin e shoqërisë 

MP-Hec sh.p.k nga ERE dhe kërkesën për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 187, datë 

25.11.2019, për licencimin e shoqërisë “MP-Hec” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga Hec “Niçë” 
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9- Informacion mbi monitorimin e kryer pranë shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k. në 

lidhje me plotësimin e kushteve të vendimit nr. 89, datë 06.08.2008, “Për licencimin e shoqërisë 

“Albanian Green Energy”, i ndryshuar dhe shoqërisë “Biopower Green Energy” sh.p.k., në 

lidhje me plotësimin e kushteve të vendimit nr. 90, datë 06.08.2008, “Për licencimin e shoqërisë 

“Biopower Green Energy”, i ndryshuar 
 

10- Informacion mbi monitorimin e kryer pranë shoqërisë “E - Vento s.r.l. Albania” sh.p.k., në 

lidhje me plotësimin e kushteve të vendimit nr. 84, datë 17.07.2008, “Për licencimin e shoqërisë 

“E-Vento s.r.l Albania sh.p.k.”, i ndryshuar 
 

11- Çështje të brendshme të ERE-s 
 

 

 

 

 
 

KRYETARI I ERE 
 

    Petrit AHMETI 
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