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Nr. 1 Datë, 11.01.2021 Vendim nr. 01, datë 11.01.2021 “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 

furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Dhjetor 2020” 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 2 Datë,  11.01.2021 Vendim nr. 02, datë 11.01.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. për shtyrje të afatit të 

vendimarrjes finale të bordit të ERE-s. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

 

Nr. 3 Datë, 15.01.2021 Vendim nr. 03, datë 15.01.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë OST sh.a., për shtyrjen e afatit të 

marrjes në shqyrtim të kërkesës për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s, nr. 169, datë 

03.11.2020, “Për shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2020 dhe atë të përditësuar dhjetëvjeçar 

2015-2025 të zhvillimit të rrjetit të transmetimit të shoqërisë ost sh.a.” 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 4 Datë, 15.01.2021 Vendim nr. 04, datë 15.01.2021 “Mbi kërkesën e FSHU sh.a për disa ndryshime në “Kontratën 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 sh.a për furnizimin e klientëve fundorë. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 5 Datë, 15.01.2021 Vendim nr. 05, datë 15.01.2021 “Mbi anulimin e vendimit të bordit të ere nr. 226, datë 15.12.2020 

“Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 209, seria t13, për veprimtarinë e tregtimit të 

energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Shutina energji” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 109, 

datë 01.10.2013. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 
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Nr. 6 Datë, 15.01.2021 Vendim nr. 06, datë 15.01.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë Albgaz për shtyrjen e afateve të 

përcaktuara në rregulloren e kritereve standarde dhe kërkesave minimale të cilësisë së shërbimit dhe 

furnizimit të rrjeteve të gazit natyror, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr.100/2019”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 7 Datë, 15.01.2021 Vendim nr.07, datë 15.01.2021 “Mbi miratimin e formularit te përditësuar të ankesave të klientëve 

të energjisë elektrike dhe gazit natyror” 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 8 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 08, datë 20.01.2021 “Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 443, seria p19, 

për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Sang 1” sh.p.k., me vendimin e 

bordit të ERE-s nr. 83, datë 31.05.2019, i ndryshuar. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 9 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 09, datë 20.01.2021 “Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 447, seria t19, 

për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Sang 1” sh.p.k., me vendimin e 

bordit të ERE-s nr. 106, datë 26.06.2019”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 10 Datë, 20.01.2021 Vendim nr.10, datë 20.01.2021 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Gerti” 

sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Vardari” me kapacitet të instaluar 

1972 kw”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 11 Datë, 20.01.2021 Vendim nr.11 , datë, 20.01.2021 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Gerti” 

sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike” 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 12 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 12, datë 20.01.2021 “Mbi zgjatjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s në lidhje 

me kërkesën e shoqërisë ë “Seman Sunpower” sh.p.k., për transferim të aseteve (vendosje hipoteke) 

në favor të “Intesa Sanpaolo bank” sh.a. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 13 Datë, 20.01.2021 Vendim nr.13, datë, 20.01.2021 “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë 

“Energy supply - al” sh.p.k., nr nr 115/309, seria T11/t15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 
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elektrike, miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve nr. 6, datë 02.02.2011 dhe rinovuar me 

vendimin nr. 122, datë 14.10.2015”. 

Nr. 14 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 14, datë 20.01.2021 “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Energy supply - al” sh.p.k., 

nr 115/310, seria F11/fk15, ne veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin 

e bordit të komisionerëve te ERE-s nr. 5, datë 02.02.2011, dhe rinovuar me vendimin nr. 123, datë 

14.10.2015”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 15 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 15, datë 20.01.2021 “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit nr. 140, datë 24.09.2019 

“mbi licencimin e shoqërisë “Irarba energji” shpk në veprimarinë e prodhimit të energjisë elektrike 

nga Hec “Shëngjun”, me kapciteti të instaluar 2040 kw”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 16 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 16, datë 20.01.2021 “Mbi çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike që do t’u 

paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2021”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 17 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 17, datë 20.01.2021 “Mbi përfundimin e procedurës administrative të filluar me 

vendimin e bordit të ERE nr. 230, datë 15.12.2020 “Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës 

nr. 415, seria p18k, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Blac 

energy” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 157, datë 09.07.2018”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 18 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 18, datë 20.01.2021 “Mbi përfundimin e procedurës administrative të filluar me 

vendimin e bordit të ere nr. 235, datë 15.12.2020 “Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 

369, seria Tgn17, për veprimtarinë e tregtimit të gazit natyror, dhënë shoqërisë “C.G.C” sh.p.k., me 

vendimin e bordit të ERE-s nr. 73, datë 16.05.2017”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 

Nr. 19 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 19, datë 20.01.2021 “Mbi përfundimin e procedurës administrative të filluar me 

vendimin e bordit të ere nr. 225, datë 15.12.2020 “Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë 2021 
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202, seria Pv13k, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Hec Treska” 

sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 80, datë 27.04.2013”. 

 

Nr. 20 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 20, datë 20.01.2021 “Mbi lënien në fuqi të vendimit të bordit të ERE nr. 122, datë 

29.07.2019 “Mbi miratimin e draft kontratës ndërmjet kesh sh.a dhe OSSH sh.a, për shit-blerjen e 

sasisë së tepërt të energjisë elektrike, që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve që 

përfitojnë nga shërbimi universal me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për 

periudhën kohore 01.01.2019 – 31.12.2019”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.14. datë 

28.01.2021 


