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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.13 datë 
26.01.2021 

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.13 datë 
26.01.2021 

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. 26 datë 
18.02.2021 

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 fundorëˮ 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

Nr. 5 Datë, 15.01.2021 Vendim nr. 05, datë 15.01.2021 “Mbi anulimin e vendimit të bordit të ERE-S 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 01.10.2013ˮ. 

 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 
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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. 26 datë 
18.02.2021 

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. 26 datë 
18.02.2021 

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 26.06.201“9. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

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.27 datë 
19.02.2021 

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. 26 datë 
18.02.2021 

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. 26 datë 
18.02.2021 
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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 elektrike, miratuar 
me vendimin e bordit të komisionerëve nr. 6, datë 02.02.2011 dhe rinovuar me vendimin nr. 122, datë 
14.10.2015” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.27 datë 
19.02.2021 

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.27 datë 
19.02.2021 

Nr. 15 Datë, 20.01.2021 Vendim nr. 15, datë 20.01.2021 “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit  te ERE-s 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.27 datë 
19.02.2021 

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.27 datë 
19.02.2021 

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. 26 datë 
18.02.2021 

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. 26 datë 
18.02.2021 
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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. 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”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.27 datë 
19.02.2021 

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 

Nr. 21 Datë, 25.01.2021 Vendim nr. 21, datë 25.01.2021 “Mbi licencimin e shoqërisë “Greentech energy systems” sh.p.k, në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Pishat” me kapacitet të instaluar 1991 kw.” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

Nr. 22 Datë, 25.01.2021 Vendim nr. 22, datë 25.01.2021 “Mbi përfundimin e procedurës administrative të nisur me vendimin e bordit 
të ERE-s nr. 183, datë 13.11.2020, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Greentech energy 
systems” sh.p.k, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

Nr.23 Datë, 25.01.2021 Vendim nr. 23, datë 25.01.2021 “Mbi licencimin e shoqërisë “Es 2019” sh.p.k. në veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 
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Nr.24 Datë, 25.01.2021 Vendim nr. 24, datë 25.01.2021 “Mbi kërkesën e OSSH Sh.a. lidhur me përdorimin e vlerave zëvendësuese 
të konsumit të energjisë elektrike përgjatë periudhës së zbatimit të masave parandaluese ndaj covid-19”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

Nr.25 Datë, 25.01.2021 Vendim nr. 25, datë 25.01.2021 “Mbi aplikimin e shoqërisë  OSSH  Sh.a. për miratimin e tarifës së shërbimit 
të shperndarjes së energjisë elektrike në nivel tensioni për vitin 2021” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

Nr.26 Datë, 25.01.2021 Vendim nr. 26, datë 25.01.2021 “Mbi aplikimin e shoqërisë Furnizuesi i shërbimit universal  (FSHU) Sh.a., 
për miratimin e çmimit të shërbimit të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për vitin 2021” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 26 datë 
18.02.2021 

Nr.27 Datë, 29.01.2021 Vendim nr. 27, datë 29.01.2021 “Mbi licencimin e shoqërisë “Ageta” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike nga Hec “Borie – Lurë 1” me kapacitet të instaluar 1800 kw”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.28 Datë, 29.01.2021 Vendim nr. 28, datë 29.01.2021 “Mbi licencimin e shoqërisë “Ageta” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 
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Nr.29 Datë, 29.01.2021 Vendim nr.29, datë 29.01.2021 “Mbi miratimin e kërkesës së FTL sh.a. për disa ndryshime në “Rregulloren 
për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të 
transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të 
shërbimit publik”, miratuar me vendimin nr. 103/2016 të bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE)” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.30 Datë, 29.01.2021 Vendim nr.30, datë 29.01.2021 “Mbi licencimin e shoqërisë “Erdy energy” sh.p.k, në veprimtarinë e tregtimit 
të energjisë elektrike” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.31 Datë, 04.02.2021 Vendim nr.31, datë 04.02.2021 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “aris albania” sh.p.k., 
në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Guri i zi”, me kapacitet te instaluar 1719 kw, hec 
“Daznjanë” me kapacitet të instaluar 1518 kw, dhe hec “Shëlli” me kapacitet te instaluar 1518 kw, me 
kapacitet total te instaluar 4755 kw”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.32 Datë, 04.02.2021 Vendim nr. 32, datë 04.02.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “E-vento s.r.l Albania” sh.p.k., për shtyrjen e 
afateve të vendimit nr. 84, datë 17.07.2008, i ndryshuar”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.33 Datë, 04.02.2021 Vendim nr. 33, datë 04.02.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Ers-08” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të 
vendimit nr. 63, datë 13.06.2008, i ndryshuar”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 
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Nr.34 Datë, 04.02.2021 Vendim nr. 34, datë 04.02.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit  
te ERE-S me  nr. 61, datë 02.11.2007, i ndryshuar”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.35 Datë, 04.02.2021 Vendim nr. 35, datë 04.02.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Biopower green energy” sh.p.k., për shtyrjen e 
afateve të vendimit  te ERE-S  me nr. 90, datë 06.08.2008, i ndryshuar” 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.36 Datë, 04.02.2021 Vendim nr. 36, datë 04.02.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albanian green energy” sh.p.k., për shtyrjen e 
afateve të vendimit  te ERE-S me nr. 89, datë 06.08.2008, i ndryshuar” 

Fletore Zyrtare me 
nr.29. datë 
25.02.2021 

Nr.37 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 37, datë 11.02.2021 “Mbi miratimin e kërkesës së FTL sh.a., për shtyrjen e hyrjes në fuqi të 
vendimit nr. 202 datë, 02.12.2020, për miratimin e “Rregullores për procedurat e shitjes së tepricave të energjisë 
elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.38 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 38, datë  11.02.2021 “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i 
mundësisë së fundit për muajin Janar 2021” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.39 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 39, datë  11.02.2021, “Mbi heqjen e licencës nr. 348, seria t16, për veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Nordic invest group” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 121, datë 
21.07.2016”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 
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Nr.40 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 40, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 405, seria P18K, për veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 1” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 105, datë 
30.04.2018” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.41 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 41, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 406, seria P18K, për veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 2” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 106, datë 
30.04.2018” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.42 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 42, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 407, seria P18K, për veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 3” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 107, datë 
30.04.2018” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.43 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 43, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 398, seria T18, për veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 58, datë 
12.03.2018” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 
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Nr.44 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 44, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 413, seria F18, për veprimtarinë e furnizimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 126, 
datë 04.06.2018ʺ 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 
Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.45 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 45, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 359, seria T17, për veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “E N P I” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 36, datë 06.03.2017” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.46 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 46, datë  11.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 384, seria T17, për veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Energy to Energy” sh.p.k. me vendimin e bordit të ERE-s nr. 144, datë 
06.09.2017” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.47 Datë, 11.02.2021 Vendim nr. 47, datë  11.02.2021 “Mbi plotesimin e kushtit te vendimit nr. 114, datë 22.07.2019 “Mbi 
licencimin e shoqërisë “S.P.E. Gjadër” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec 
“Gjadër nr. 1/1” me kapacitet të instaluar 2134 kW, Hec “Gjadër nr. 1/2” me kapacitet të instaluar 4406 kW, 
Hec “Gjadër nr. 2” me kapacitet të instaluar 2983 kW, Hec “Gjadër nr. 3”, me kapacitet të instaluar 3874 kW, 
Hec “Gjadër nr. 4” me kapacitet të instaluar 5922 kW, Hec “Gjadër nr. 5” me kapacitet të instaluar 5619 kW, 
me kapacitet total të instaluar 24938 kW, i ndryshuar” 

Fletore Zyrtare me 
nr.32. datë 
02.03.2021 

Nr.48 Datë 15.02.2021 Vendim nr. 48, datë 15.02.2021 “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.29. datë 
25.02.2021 
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Nr.49 Datë, 17.02.2021 Vendim nr. 49, datë  17.02.2021 “Mbi kërkesën për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 244, datë 
21.12.2020, "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë "Seka Hydropower" sh.pk., për 
vendosje hipoteke dhe barrë siguruese/peng në favor të bankës "Intesa Sanpaolo Bank Albania" Sh.a., mbi 
pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme të krijuara apo që do të krijohen nga shoqëria koncesionare "Seka 
Hydropower" Sh.p.k.” 

Fletore Zyrtare me 
nr.37. datë 
11.03..2021 

Nr.50 Datë, 17.02.2021 Vendim nr. 50, datë  17.02.2021 “Mbi miratimin e riemërimit të Zyrtarit të pajtueshmërisë të propozuar nga 
OST Sh.a”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.37. datë 
11.03..2021 

Nr.51 Datë, 17.02.2021 Vendim nr. 51, datë  17.02.2021 “Mbi miratimin e kontratës ndërmjet OST Sh.a. dhe KESH sh.a., “Për 
sigurimin e shërbimit të balancimit, kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese” 

Fletore Zyrtare me 
nr.37. datë 
11.03..2021 

Nr.52 Datë, 17.02.2021 Vendim nr. 52, datë  17.02.2021 “Mbi përfundimin e procedurës administrative të nisur me vendimin e bordit 
të ERE-s me  nr. 220, datë 15.12.2020 dhe përfundimin e procedurës administrative të nisur me vendimin e 
bordit të ERE-s me  nr. 221, datë 15.12.2020” 

Fletore Zyrtare me 
nr.37. datë 
11.03..2021 

Nr.53 Datë, 17.02.2021 Vendim nr. 53, datë  17.02.2021 “Mbi përfundimin e procedurës administrative të nisur me vendimin e bordit 
të ERE-s me nr. 222, datë 15.12.2020 dhe përfundimin e procedurës administrative të nisur me vendimin e 
bordit të ERE-s me nr. 223, datë 15.12.2020” 

Fletore Zyrtare me 
nr.37. datë 
11.03..2021 

Nr.54 Datë, 22.02.2021 Vendim nr. 54, datë 22.02.2021 “Mbi licencimin e shoqërisë “Gerti” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.43. datë 
18.03.2021 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.55 Datë, 22.02.2021 Vendim nr. 55, datë 22.02.2021, “Mbi licencimin e shoqërisë “Aris albania” sh.p.k., në veprimtarinë e 
prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Guri i zi” me kapacitet të instaluar 1719 kw, Hec “Daznjanë” me 
kapacitet të instaluar 1518 kw, dhe Hec “Shëlli” me kapacitet të instaluar 1518 kw, me kapacitet total të instaluar 
4755 kw”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.43. datë 
18.03.2021 

Nr.56 Datë, 22.02.2021 Vendim nr. 56, datë 22.02.2021 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Rei - energji” sh.p.k., 
në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Lingjaca 1” me kapacitet te instaluar 1897 kw, Hec 
“Lingjaca 2” me kapacitet të instaluar 300 kw, me kapacitet total të instaluar 2197 kw”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.43. datë 
18.03.2021 

Nr.57 Datë, 22.02.2021 Vendim nr. 57, datë 22.02.2021 “Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Seka hydropower” sh.p.k., për 
vendosje hipoteke dhe barrë siguruese/peng në favor të bankës Intesa sanpaolo bank albania sh.a. mbi pasuritë 
e paluajtshme dhe të luajtshme të krjuara apo që do krijohen nga shoqëria koncesionare “Seka hydropower” 
sh.p.k”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.43. datë 
18.03.2021 

Nr.58 Datë, 22.02.2021 Vendim nr. 58, datë 22.02.2021 “Mbi 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.43. datë 
18.03.2021 

Nr.59 Datë, 25.02.2021 Vendim nr.59, datë 25.02.2021 “Mbi miratimin e licencës tip për veprimtarinë e operimit në hapësirat e 
depozitimit të gazit natyror”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 
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Nr.60 Datë, 25.02.2021 Vendim nr. 60, datë 25.02.2021 “Mbi miratimin e standardeve të trajtimit të ankesave të klientëve të energjisë 
elektrike dhe gazit natyror nga të licencuarit në aktivitetin e furnizimit”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.61 Datë, 25.02.2021 Vendim nr.61, datë 25.02.2021 “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e një ndryshimi në Rregulloren dhe 
metodologjinë për llogaritjen dhe vendosjen e dëmit ekonomik të shkaktuar nga ndërhyrjet e paligjshme në 
sistemin e matjes së energjisë elektrike”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.62 Datë, 25.02.2021 Vendim nr. 62, datë 25.02.2021 “Mbi heqjen e licencës nr. 53, seria NPM08P, dhënë shoqërisë “Alb wind 
energy” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 13, datë 28.01.2008, i ndryshuar”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.63 Datë, 01.03.2021 Vendim nr. 63, datë 01.03.2021 “Mbi zgjatjen e afatit të vendimarrjes së bordit të ERE-s, për miratimin e 
Programit të Përputhshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetitmit të Gazit Natyror, Albgaz sh.a”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.64 Datë, 04.03.2021 Vendim nr. 64, datë 04.03.2021 “Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “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 
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Nr.65 Datë, 04.03.2021 Vendim nr. 65, datë 04.03.2021 “Mbi përfundimin e procedurave për heqjen e licencave të shoqërisë “Sang 1” 
sh.p.k., për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike dhe për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, 
si dhe mbi dhënien e autorizimit nga ana e ERE-s për shitjen e 79 % të kuotave të shoqërisë “Sang 1” sh.p.k.” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.66 Datë, 04.03.2021 Vendim nr. 66, datë 04.03.2021 “Mbi  dhënien e autorizimit nga ana e ERE-s për shitjen e 79 % të kuotave të 
shoqërisë “Sang 1” sh.p.k”.  
 

  

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.68 Datë, 12.03.2021 Vendim nr. 68, datë 12.03.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Dragobia Energy” sh.p.k., për rinovimin e 
licencës së furnizimit të energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 
 

Nr.69 Datë, 12.03.2021   Vendim nr. 69, datë 12.03.2021 !Mbi kërkesën e shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., për modifikimin e 
licencës nr. 461/1, seria P20, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 41, datë06.03.2020, për prodhimin e 
energjisë elektrike nga Hec-et: “Backa 1” me kapacitet të instaluar 1600 kW, Hec “Backa 2” me kapacitet të 
instaluar 4000 kW, Hec “Backa A” me kapacitet të instaluar 500 kW, Hec “Backa B” me kapacitet të instaluar 
500 kW, Hec “Backa C” me kapacitet të instaluar 720 kW, me kapacitet total të instaluar 7320 kW” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.70 Datë, 12.03.2021   Vendim nr.70 , datë 12.03.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Kurum International” sh.a., për modifikimin e 
licencës nr. 213, seria PM13P, miratuar me vendimin nr. 132, datë 06.12.2011 të bordit të komisionerëve të 
ERE-s dhe transferuar me vendimin nr. 126, datë 28.10.2013, të bordit të komisionerëve të ERE-s tek shoqëria 
“Kurum Interntional” sh.a. për prodhimin e energjisë elektrike nga Hec-i “Ulez” me kapacitet të instaluar 24 
MW” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.71 Datë, 12.03.2021 Vendim nr. 71, datë 12.03.2021, “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i 
mundësisë së fundit për muajin Shkurt 2021” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.72 Datë, 12.03.2021 Vendim nr. 72, datë 12.03.2021, “Mbi miratimin e “Rregullave operacionale për furnizuesin e ngarkuar me 
detyrimin e shërbimit publik për sektorin e gazit natyror”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 
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Nr.73 Datë, 12.03.2021 Vendim nr.73, datë 12.03.2021 “Për miratimin e rregullores mbi proçedurat për dhënien e të drejtës së 
përjashtimit për infrastrukturën e re të gazit natyror” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.74 Datë, 12.03.2021 Vendim nr. 74, datë 12.03.2021 “Mbi miratimin e objektivave strategjike të ERE për periudhën 2021 – 2023” Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.75 Datë, 19.03.2021 Vendim nr. 75, datë 19.03.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k., për rishikimin e vendimit nr. 34, 
datë 04.02.2021, “ Mbi kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k., për shtyrjen e afateve të vendimit nr. 61, datë 
02.11.2007, i ndryshuar” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.76 Datë, 19.03.2021 Vendim nr. 76, datë 19.03.2021,  “Mbi zgjatjen e vendimmarrjes së bordit të ERE-s në lidhje me kërkesën e 
shoqërisë “E-Vento s.r.l Albania” sh.p.k, për rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 32, datë 04.02.2021” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.77 Datë, 19.03.2021 Vendim nr. 77, datë 19.03.2021 “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së OST sh.a., për 
miratimin e “Rregullave të përbashkëta të shlyerjes për shkëmbimin e energjisë në përputhje me nenet 50(3) 
dhe 51(1) të Komisionit Rregullator të Bashkimit Europian 2017/2195” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.79 Datë, 23.03.2021 Vendim nr. 79, datë 23.03.2021 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albgaz” sh.a. për shtyrje të afatit të 
vendimarrjes finale të bordit të ERE” 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 

Nr.80 
 
 

Datë, 23.03.2021 
 
 
 

Vendim nr. 80, datë 23.03.2021 “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Dragobia 
Energy” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.. datë .2021 
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