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Nr.1 Datë 10.01.2020 Vendimi nr.1 datë, 10.01.2020 “Mbi miratimin e çmimit të furnizimit me energji elektrike nga 

furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Dhjetor 2019” 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 2 Datë 10.01.2020 Vendimi nr.2 datë, 10.01.2020 “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të FSHU 

Sh.a. për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen  nga furnizuesi i 

shërbimit  universal për vitin 2020 dhe shqyrtimin  e aplikimit  të operatorit  të sistemit të 

shpërndarjes së energjisë elektrike  pë përcaktimin  e tarifave sipas nivelit të tensionit për vitin 

2020” 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

13.02.2020 

    

Nr. 4 Datë 10.01.2020 Vendimi nr.4, datë, 10.01.2020 “Mbi mosfillimin e procedurës për rinovimin e licencës së   

Shoqërisë “Noa Energy Trade”, nr.263, seria fk 215, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë, 

të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të Ere nr. 8, datë 02.02.2015”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 5 Datë 10.01.2020 Vendimi nr.5, datë 10.01.2020 “Mbi fillimin e procedurës pë licencimin e shoqërisë “GSA” 

Sh.p.k   veprimtarinë e tregtimit të gazit natyror”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 6 Datë 10.01.2020 Vendimi nr.6, datë 10.01.2020 “mbi fillimin e procedurës për licensimin e shoqërisë  “GSA” 

Sh.p.k  në veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror” 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 
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Nr. 7 Datë 16.01.2020 Vendimi nr.7, datë 16.01.2020 “Mbi miratimin e çmimit vjetor  të blerjes së energjisë 

elektrike që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2020” 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 8 Datë 16.01.2020 Vendimi nr.8, datë 16.01.2020 “Mbi fillimin e procedurë për 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 

shërbimit universal/FSHU Sha për furnizimin e klientëve fundorë”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 9 Datë 16.01.2020 Vendimi nr.9, datë 16.01.2020 “Mbi identifikimin dhe trajtimin si konfidencial të 

dokumentacionit të depozituar nga shoqëria“Wonder” Sh.p.k.si pjesë e aplikimit për 

transferimin e kompetencave të menaxhimit dhe operimit të koncesionit Hec “Sasaj”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 10 Datë 20.01.2020 Vendimi 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”. 

fletore zyrtare me 

nr.13 datë 

05.02.2020 

Nr. 11 Datë 23.01.2020 Vendimi nr.11, datë 23.01.2020 “Mbi kërkesën e Shoqatës AAES për rishikimin e vendimit të 

bordit të Ere nr.214 ,datë 20.12.2019 “ Për një ndryshim në “Rregulloren për procedurat e 

blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të 

transmetimit dhe për blerjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të 

shërbimit publik” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 21 datë, 

19.02.2020 

Nr. 12 Datë 23.01.2020 Vendimi nr.12, datë 23.01.2020, “Disa ndryshime në kontratën e shitblerjes së energjisë 

elektrike mes shoqërisë së ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik për blerjen e energjisë 

elektrike të prodhuar nga prodhuesit me përparësi” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 21 datë, 

19.02.2020 

Nr. 13 Datë 23.01.2020 Vendimi nr.13, datë 23.01.2020, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së 

shoqërisë "Albpetrol" Sh.a. për licencim në veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 21 datë, 

19.02.2020 

Nr. 14 Datë 23.01.2020 Vendimi nr.14, datë 23.01.2020 “Mbi fillimin e procedurave për modifikimin e licencës së 

shoqërisë “Hec Bishnica 1, 2” Sh.p.k. nr. 95, seria pv10k, dhënë me vendimin e bordit të 

komisionerëve të Ere-s nr.23, datë 23.03.2010, për prodhimin e energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 21 datë, 

19.02.2020 
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Nr. 15 Datë 23.01.2020 Vendimi nr.15, datë 23.01.2020 “Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Era 

Hydro” Sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Strori” me 

kapacitet të instaluar 2000 kw”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 21 datë, 

19.02.2020 

Nr. 16 Datë 23.01.2020 Vendimi nr.16, datë 23.01.2020 “Mbi licencimin e shoqërisë “Diezela” Sh.p.k. në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Ljusa” me kapacitet të instaluar 1980 

kw”. 

Fletore Zyrtare  

me nr. 21 datë, 

19.02.2020 

Nr. 17 Datë 31.01.2020 Vendimi nr.17 datë 31.01.2020, “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 

18.03.2015” 

Fletore Zyrtare 

me nr.25 

datë.28.02.2020 

 

Nr. 18 Datë 31.01.2020 Vendimi nr.18, datë 31.01.2020, “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” 

Fletore Zyrtare 

me nr.25 

datë.28.02.2020 

 

Nr. 19 Datë 31.01.2020 Vendimi nr.19, datë 31.01.2020, “Kërkesë për shtyrjen e afatit të kryerjes së monitorimeve 

pranë shoqërive të licencuara në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centralet 

eolike” 

Fletore Zyrtare  

me nr.25 

datë.28.02.2020 

 

Nr. 20 Datë 31.01.2020 Vendimi nr.20, datë 31.01.2020, “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” 

Fletore Zyrtare 

me nr.25 

datë.28.02.2020 

 

Nr. 21 Datë 31.01.2020 Vendimi nr.21, datë 31.01.2020, “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” 

Fletore Zyrtare 

me nr.25, 

datë.28.02.2020 

 

Nr. 22 Datë 31.01.2020 Vendimi nr.22, datë 31.01.2020, “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” 

Fletore Zyrtare  

me nr. datë.2020 

 

Nr. 23 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.23, datë 10.02.2020, “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin janar 2020”. 

Fletore Zyrtare  

me 
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nr.28,datë.05.03.

2020 

 

Nr. 24 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.24, datë 10.02.2020, “Mbi proçedurën e shitjes së tepricave të energjisë elektrike 

në treg të parregulluar nga ana e FTL Sh.a” 

Fletore Zyrtare  

me 

nr.28,datë.05.03.

2020 

Nr. 25 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.25, datë 10.02.2020 “Mbi shqyrtimin e kërkesës së Shoqërisë Saga Mat Sh.p.k., 

për lënien peng të aseteve të luajtshme të ardhshme apo të tashme dhe vendosjen e hipotekës 

mbi asetet e paluajtshme” 

Fletore Zyrtare  

me 

nr.28,datë.05.03.

2020 

Nr. 26 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.26, datë 10.02.2020, “Mbi fillimin e proçedurës për licencimin e shoqërisë Gega-

g Sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Prevalli” me kapacitet të 

instaluar 1750 kw” 

Fletore Zyrtare  

me 

nr.28,datë.05.03.

2020 

Nr. 27 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.27, datë 10.02.2020 “Mbi fillimin e proçedurës për licencimin e shoqërisë Gega-

g Sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike nga Hec “Prevalli” me kapacitet të 

instaluar 1750 kw” 

Fletore Zyrtare  

me 

nr.28,datë.05.03.

2020 

Nr. 28 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.28, datë 10.02.2020, “mbi licencimin e shoqërisë “Kroi Mbret Energji” Sh.p.k., 

në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare  

me 

nr.28,datë.05.03.

2020 

Nr. 29 Datë 10.02.2020 Vendimi nr.29, datë 10.02.2020 “Mbi vijimin e monitorimit lidhur me realizimin e planit të 

investimeve të Ost sh.a. gjatë viteve 2017-2018” 

Fletore Zyrtare  

me 

nr.28,datë.05.03.

2020 

Nr. 30 Datë 21.02.2020 Vendimi nr.30, datë 21.02.2020, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Kastrati Energy” Sh.p.k., për 

dhënien e autorizimit nga ana e Ere-s për shitjen e 80% të kuotave të kapitalit” 

Fletore Zyrtare  

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 
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Nr. 31 Datë 21.02.2020 Vendimi nr. 31, datë 21.02.2020 “Mbi fillimin e proçedurës për licencimin e Shoqërisë “Noa 

Energy Trade” Sh.p.k në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 32 Datë 21.02.2020 vendimi nr.32 datë 21.02.2020,“Mbi kërkesën e Shoqërisë “Rej Energy” Sh.p.k për 

modifikimin e licencës me nr. 177, seria pv12k, për prodhimin e energjisë elektrike, të 

miratuar me vendimin e bordit të Ere-s nr. 120, datë 29.08.2012” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 33 Datë 21.02.2020 Vendimi nr.33, datë 21.02.202, “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Besta” Sh.p.k për licencim në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Kucova 2” me 

kapacitet të instaluar 2 mw”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 34 Datë 21.02.2020 Vendimi nr.34, datë 21.02.2020, ”Për modifikimin e licencës së shoqërisë “Hec Bishnica 

1,2” Sh.p.k, nr. 95, seria pv10k, dhënë me vendimin e bordit të komisionerëve të Ere-s nr. 23, 

datë 23.03.2010, për prodhimin e energjisë elektrike, për një afat 30-vjeçar”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

    

    

Nr. 37 Datë 27.02.2020 Vendimi  nr.37, datë  27.02.2020 “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” 

Fletore Zyrtare  

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 38 Datë 27.02.2020 Vendimi   nr.38,  datë 27.02.2020, “ Mbi  miratimin e metodologjisë së përcaktimit e tarifës 

të shitjes së gazit natyror nga furnizuesi i mundësisë së fundit “ 

Fletore Zyrtare 

me nr. 42 datë, 

19.03.2020 

 

Nr. 39 Datë 06.03.2020 Vendim nr.39, datë, 06.03.2020, “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” 

 

 

Fletore Zyrtare  

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 
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Nr. 40 Datë 06.03.2020 Vendim nr.40, datë 06.03.2020, “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” 

 

Fletore Zyrtare  

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 41 Datë 06.03.2020 Vendim nr.41, datë 06.03.2020, “Mbi licencimin e Shoqërisë “Kroi Mbret Energji” Sh.p.k., 

në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec-et: “Backa 1”; me kapacitet të 

instaluar 1600 kw; “Backa 2” me kapacitet të instaluar 4000 kw, “Backa  a” me kapacitet të 

instaluar 500 kw; “Backa b” me kapacitet të instaluar 500 kw dhe “Backa c” me kapacitet të 

instaluar 720 kv, me kapacitet total 7320 kw”. 

Fletore Zyrtare  

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 42 Datë 06.03.2020 Vendim nr.42, datë 06.03.2020, “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”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 43 Datë 06.03.2020 Vendim nr.43, datë 06.03.2020, “Mbi  kërkesën e Shoqërisë “Albgaz”  Sh.a për shtyrje të 

afatit të vendimarrjes finale të bordit të Ere-s. 

Fletore Zyrtare  

me nr. 39 datë, 

17.03.2020 

 

Nr. 44 Datë 18.03.2020 Vendim nr.44, datë 18.03.2020, “Mbi disa ndryshime në marrëveshjen për sigurimin e 

shërbimit të shpërndarjes të energjisë elektrike ndërmjet operatorit të shpërndarjes të energjisë 

elektrike (Oshee) Sh.a. dhe furnizuesit. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 66 

datë15/04/2020 

 

Nr. 45 Datë 18.03.2020 Vendim nr.45, datë 18.03.2020, “Mbi 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” 

Fletore Zyrtare  

me nr. 66 

datë15/04/2020 

 

Nr. 46 Datë  18.03.2020 Vendim nr. 46, datë 18.03.2020, “Mbi 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 18.03.2015”. 

Fletore Zyrtare  

me nr. 66 

datë15/04/2020 
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Nr. 47 Datë 20.03.2020 Vendim nr.47, datë 20.03.2020, “mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin shkurt 2020”. 

Fletore Zyrtare  

me nr. 66 

datë15/04/2020 

 

Nr. 48 Datë 24.03.2020 Vendim nr. 48, datë 24.03.2020,“Mbi fillimin e procedurës për licencimin e Shoqërisë 

“Solaris Power” Sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, për një afat 5-

vjeçar”. 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 49 Datë 24.03.2020 Vendim nr. 49, datë 24.03.2020,“Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 

Shoqërisë “Green Energy Trading Albania” Sh.p.k., nr. 286, seria t15, në veprimtarinë e 

tregtimit të energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të Ere-s nr. 

59, datë 23.04.2015. 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 50 Datë 24.03.2020 Vendim nr. 50, datë 24.03.2020, “Mbi shtyrjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të Ere, për 

shqyrtimin e kërkesës së Shoqërisë era hydro sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare  

me nr. datë.2020 

 

Nr. 51 Datë 26.03.2020 Vendim 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 covid19 dhe shpalljes së gjëndjes së fatkeqësisë 

natyrore në vendin tonë”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 64 

datë10/04/2020 

 

Nr. 52 Datë 26.03.2020 Vendim nr. 52, datë 26.03.2020, “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 

shoqërisë “Alpiq Energy Albania” Sh.p.k., nr. 290, seria t15, në veprimtarinë e tregtimit të 

energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të Ere-s, nr. 72, datë 

13.05.2015”. 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 53 Datë 26.03.2020 Vendim nr. 53, datë 26.03.2020, “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 

shoqërisë “Alpiq Energy Albania” Sh.p.k., nr. 291, seria fk15, në veprimtarinë e furnizimit të 

energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të Ere-s, nr. 73, datë 

13.05.2015”. 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 54 Datë 26.03.2020 Vendim nr. 54, datë 26.03.2020, “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të Ere-s, nr. 141, 

datë 24.09.2019 “Mbi licencimin e Shoqërisë “Ayen As Energji” Sh.a., në veprimtarinë e 

tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 
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Nr. 55 Datë 26.03.2020 Vendim nr. 55, datë 26.03.2020, “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të Ere-s  nr. 142, 

datë 24.09.2019, “Për licencimin e Shoqërisë “Ayen As Energji” Sh.a., në veprimtarinë e 

furnizimit të energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 56 Datë 26.03.2020 Vendim nr. 56, datë 26.03.2020 “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të  Ere-s, nr. 228, 

datë 26.10.2018, Për licencimin e Shoqërisë “Osoja Hpp” Sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elekrike nga Hec “Osojë” me kapacitet të instaluar 1952 kw në zonën e Moglicës 

–Korçë (lumi Osojë)” 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 57 Datë 26.03.2020 Vendim nr.57, datë 26.03.2020 “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të  Ere-s nr.72, datë 

10.05.2019, “Mbi licencimin e Shoqërisë “Smart Watt” Sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet të instaluar 2 mw, në zonën Sheq 

Marinas, njësia administrative Topojë Bashkia Fier”. 

Fletore Zyrtare 

me Nr.78. Datë 

30.04.2020 

 

Nr. 58 Datë 26.03.2020 Vendim nr. 58 datë 26.03.2020, “Mbi përcaktimin e mënyrës së faturimit të energjisë 

elektrike, gjatë periudhës së zbatimit të aktit normativ të këshillit të ministrave nr.8, datë, 

24.03.2020 “për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ nr.3, datë 15.03.2020, të 

Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të vecanta administrative gjatë kohëzgjatjes së 

periudhës së infeksionit të shkaktuar nga covid – 19”, të ndryshuar si dhe vkm nr.243, datë 

24.03.2020 “Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 64 

datë10/04/2020 

 

    

Nr. 60 Datë  08.04.2020 Vendim nr. 60, datë 08.04.2020, “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin mars 2020”. 

 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr. 61 Datë  08.04.2020 Vendim nr.61, datë 08.04.2020 “Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Noa Energy 

Trade” Sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.62 

 

 

 

Datë  08.04.2020 Vendim nr. 62, datë  08.04.2020, “Mbi licencimin e Shoqërisë “Era Hydro” Sh.p.k., në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Strori” me kapacitet të instaluar 

2000 kw. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 
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Nr.63 

 

Datë  08.04.2020 Vendim nr. 63, datë  08.04.2020, “Mbi licencimin e Shoqërisë “Gega-g” Sh.p.k.,në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Prevalli” me kapacitet të instaluar 

1750 kw”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr. 64 

 

 

 

 

Datë  08.04.2020 Vendim nr. 64, datë  08.04.2020, “Mbi licencimin e shoqërisë “Gega-g” Sh.p.k., në 

veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.65 Datë  08.04.2020 Vendim nr. 65, datë  08.04.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Albpetrol” Sh.a. për shtyrje të 

afatit të përfundimit të procedurës së shyrtimit të kërkesës për licencim në aktivitetin e 

furnizimit të gazit natyror të shoqërisë “Albpetrol” Sh.a. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë.2020 

 

Nr. 66 Datë  08.04.2020 Vendim nr. 66, datë 08.04.2020, “ Për një ndryshim në vendimin e bordit të Ere nr.24. datë 

10.02.2020, Mbi procedurën e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në treg të parregulluar 

nga furnizuesi i tregut të lirë FTL” Sh.a 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr. 67 Datë  08.04.2020 Vendim nr.67, datë 08.04.2020, “ Mbi pezullimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit 

të FSHU Sh.a. për përcaktimin e çmimit të shitjes me pakicë për klientët që shërbehen nga 

furnizuesi i shërbimit universal për vitin 2020 dhe shqyrtimin e aplikimit të operatorit të 

sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike për përcaktimin e tarifave sipas nivelit të 

tensionit për vitin 2020”. 

 

 

Fletore Zyrtare  

me nr. datë.2020 

 

Nr.68 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 68, datë 22.04.2020, “Mbi miratimin e “Kodit të Rrjetit të Transmetimit të 

Gazit Natyror” në Shqipëri. 

 

 

Fletore Zyrtare  

me nr. 90. 

Datë19.05.2020 

 

Nr.69 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 69, datë 22.04.2020, “Mbi kërkesën e Shoqërisë “GSA” Sh.p.k., për zgjatje të 

afatit të përfundimit të procedurës së shyrtimit të kërkesës për licencim në aktivitetin e 

furnizimit të gazit natyror”. 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 
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Nr.70 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 70, datë 22.04.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë “GSA” Sh.p.k., për zgjatje të 

afatit të përfundimit të procedurës sëshyrtimit të kërkesës për licencim në aktivitetin e 

tregtimit të gazit natyror”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.71 Datë  22.04.2020 Vendim 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”. 

 

 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.72 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 72, datë 22.04.2020 “Mbi rinovimin e licencës së Shoqërisë “Green Energy 

Trading Albania” Sh.p.k., nr.286, seria t15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë ekektrike, 

të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të  Ere-s nr. 59, datë 23.04.2015”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.73 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 73, datë 22.04.2020, “Mbi miratimin e “Kontratës tip për shitblerjen e energjisë 

elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës 

kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesi i sherbimit universal për 

furnizimin e klientëve fundorë” 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.74 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 74, datë 22.04.2020, “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të Ere nr.187, 

datë 25.11.2019 “Mbi licencimin e Shoqërisë “Mp-Hec” Sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elektrike nga Hec “Niçë” me kapacitet të instaluar 2270 kw”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.75 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 75, datë 22.04.2020, “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Spahiu Gjanç” Sh.p.k. për 

dhënien e autorizimit nga ana e Ere-s për lënien peng të kuotave”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

Nr.76 Datë  22.04.2020 Vendim nr. 76, datë 22.04.2020 “Mbi kërkesën e zyrtarit të pajtueshmërisë të Ost Sh.a., për 

shtyrjen e afatit të dorëzimit të raportit vjetor të pajtueshmërisë së operatorit të sistemit të 

transmetimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 
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Nr.77 Datë 22.04.2020 Vendim nr.77, datë 22.04.2020,“Mbi kërkesën e zyrtarit të përputhshmërisë së Albgaz  

Sh.a.,për shtyrjen e afatit të dorëzimit të raportit vjetor të përputhshmërië së operatorit të 

sistemit të transmetimit për gazit natyror”. 

 

Fletore Zyrtare  

me nr.88 

datë.18.05.2020 

 

    

    

Nr.80 Datë 04.05.2020 Vendim nr.80, datë 04.05.2020, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Alpiq Energy 

Albania” sh.p.k, nr. 291, seria FK15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, të 

miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s, nr. 73, datë 13.05.2015 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 92, 

datë.21.05.2020 

Nr.81 Datë 04.05.2020 Vendim nr.81, datë 04.05.2020, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Alpiq Energy 

Albania” sh.p.k, nr. 290, seria T15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, të 

miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s, nr. 72, datë 13.05.2015 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 92, 

datë.21.05.2020 

Nr.82 Datë 04.05.2020 Vendim nr.82, datë 04.05.2020, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 

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

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 92, 

datë.21.05.2020 

Nr.83 Datë 04.05.2020 Vendim nr.83, datë 04.05.2020, “Mbi shtyrjen e afatit të kryerjes së monitorimeve pranë 

shoqërive të licencuara në vepritmarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centralet 

eolike” 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 92, 

datë.21.05.2020 

Nr.84 Datë 11.05.2020 Vendim nr.84, datë 11.05.2020,“Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin prill 2020”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 94, 

datë.26.05.2020 

Nr.85 Datë 11.05.2020 Vendim nr.85, datë 11.05.2020,“Mbi fillimin e procedurës për miratimin e draft rregullores, 

“kriteret për të vendosur kufizime sipas kërkesave për lidhjen e moduleve të gjenerimit” 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 94, 

datë.26.05.2020 
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Nr.86 Datë 11.05.2020 Vendim nr.86, datë 11.05.2020,“Mbi refuzimin e kërkesës së Shoqërisë “Solaris Power” 

Sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike” 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 94, 

datë.26.05.2020 

Nr.87 Datë 19.05.2020 Vendim nr.87, datë 19.05.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Favina 1” Shpk, për 

modifikimin e Licencës me Nr. 402, Seria P18, të miratuar me vendimin e bordit të Ere-S nr. 

83, datë 06.04.2018, për prodhimin e energjisë elektrike nga Hec “Voskopojë”, me kapacitet 

të instaluar 1970 Kw”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.101. 

datë.03.06.2020 

Nr.88 Datë 19.05.2020 Vendim nr. 88, datë 19.05.2020 “Mbi fillimin e procedurës për kualifikimin e impiantit dhe 

pajisjen me Çertifikatë të garancisë së origjinës për impiantin e prodhimit të energjisë 

elektrike Hec “Banjë”, të Shoqërisë “Devoll Hydropower” Sh.a 

Fletore Zyrtare 

me nr. 101. 

datë.03.06.2020 

Nr.89 Datë 22.05.2020  Vendim nr. 89, datë 22.05.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Mp-Hec” Shpk, për rishikimin e 

vendimit të bordit të Ere-S, Nr. 74, datë 22.04.2020 “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit 

të Ere-S Nr. 187, datë 25.11.2019 “Mbi licencimin e Shoqërisë “Mp-Hec” Shpk, në 

veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Niçë” me kapacitet të instaluar 2270” 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.109,datë.22.05

.2020 

 

Nr.90 Datë 22.05.2020 Vendim nr. 90, datë 22.05.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Wenerg” Sh.a, për barrësim të 

aseteve të luajtshme (makineri dhe pajisje) në favor të bankës “Otp Albania” Sh.a, për efekt të 

ristrukturimit të kredisë për fondet e përdorura, me qëllim financimin e ndërtimit të Hec-It 

“Dardha 1”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.109,datë.22.05

.2020 

 

Nr.91 Datë 02.06.2020 Vendim nr.91, datë 02.06.2020, “Mbi përfundimin e procedurës administrative të nisur me 

vendimin e bordit të Ere-S Nr. 87, datë 19.05.2020, “Për Fillimin e procedurës për 

modifikimin e licencës nr. 402, Seria P18, të miratuar me vendimin e bordit të Ere-S nr. 83, 

datë 06.04.2018, “Për licencimin e Shoqërisë “Favina 1” Sh.P.K. në veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elektrike nga Hec “Voskopojë” me kapacitet të instaluar 1970 Kw”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.114,datë.17.06

.2020 
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Nr.92 Datë 02.06.2020 Vendim nr. 92, datë, 02.06.2020, “Mbi licencimin e Shoqërisë “Powercomm” Sh.P.K., në 

veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.114,datë.17.06

.2020 

 

Nr.93 Datë 08.06.2020 Vendim nr. 93, datë 08.06.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë Fshu Sha për rishikimin e 

vendimit të ere nr. 73/2020, Mbi miratimin e “Kontratës tip për shitblerjen e energjisë 

elektrike ndërmjet Shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike aksionet e së cilës 

kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit të shërbimit universal/Fshu për 

furnizimin e klientëve fundorë”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.118,datë.24.06

.2020 

 

Nr.94 Datë 08.06.2020 Vendim nr. 94, datë 08.06.2020 “Mbi çmimin e aplikueshëm për prodhuesit ekzistues me 

përparësi për vitin 2020, në zbatim të ndryshimeve të miratuara me Vkm nr. 396, datë 

13.05.2020”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.111,datë.12.06

.2020 

 

Nr.95 Datë 08.06.2020 Vendim nr. 95, datë 08.06.2020 “mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin maj 2020”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.118,datë.24.06

.2020 

 

Nr.96 Datë 08.06.2020 Vendim nr. 96, datë 08.06.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e Shoqërisë 

“Mobigas alba” Shpk., në veprimtarinë e tregtimit të gazit natyror (shitje me shumicë). 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.118,datë.24.06

.2020 

 

Nr.97 Datë 15.06.2020 Vendim nr. 97, date 15.06.2020 “Mbi miratimin e "Kodit të  rrjetit Tap". Fletore Zyrtare 

me 

nr.120,datë.30.06

.2020 

 

Nr.99 Datë 24.06.2020 Vendim nr. 99, datë 24.06.2020 “Mbi plotësimin e kushteve të vendimit të ere-s nr. 43 datë 

15.03.2017 “Mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të operatorit të sistemit të 

Fletore Zyrtare 

me 
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transmetimit të energjisë elektrike ost sha, në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 

43/2015 “për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 

72/2009 ec “Mbas marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të energjisë”, i 

ndryshuar. 

nr.137datë.23.07.

2020 

 

Nr.100 Datë 24.06.2020 Vendim nr.100, datë 24.06.2020 “Mbi rishikimin e vendimit të bordit të ere-s nr. 27, datë 

30.01.2018 “mbi licencimin e shoqërisë “hec llëngë” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 

energjisë elektrike nga hec “llënga 1” me fuqi 1730 kw, hec “llënga 2” me fuqi 300 kw dhe 

hec “llënga 3” me fuqi 1500 kw, me fuqi totale 3530 kw”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.137datë.23.07.

2020 

 

Nr.101 Datë 24.06.2020 Vendim nr. 101, datë 24.06.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “seka 

hydropower” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga hec-et “sekë” me 

kapacitet të instaluar 12667 kw dhe “zais”, me kapacitet të instaluar 2295 kw, me kapacitet 

total të instaluar 14962 kw”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.137datë.23.07.

2020 

 

Nr.102 Datë 24.06.2020 Vendim nr.102, datë 24.06.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 

“statkraft renewables albania” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga 

centrali fotovoltaik lundrues mbi rezervuarin e hec banja me kapacitet të instaluar 2 mw. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.137datë.23.07.

2020 

 

Nr.103 Datë 24.06.2020 Vendim nr. 103, datë 24.06.2020 “Mbi të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike dhe 

gazit natyror të cilët nuk kanë shlyer pagesat rregullatore”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.137datë.23.07.

2020 

 

Nr.104 Datë 29.06.2020 Vendim nr.104, datë 29.06.2020 “Mbi miratimin e opinionit të përbashkët të rregullatorëve të 

energjisë mbi kërkesën e Tap Ag për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së vendimit të 

përjashtimit’’, nga parashikimet e neneve 9, 32 dhe 41(6) dhe (8) dhe (10) të direktivës 

2009/73/ec”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë.2020 

Nr.105 Datë 29.06.2020 Vendim nr.105, datë 29.06.2020 “Mbi miratimin e zyrtarit të përputhshmërisë (zp) së tap dhe 

kontratës për ofrimin e shërbimeve të zyrtarit të përputhshmërisë” 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë.2020 

Nr.106 Datë 02.07.2020 Vendim nr. 106, datë, 02.07.2020 “Mbi miratimin e rregullave të tregut shqiptar të 

balancimit të energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare 

me 
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nr.138datë.27.07.

2020 

 

Nr.107 Datë 02.07.2020 Vendim nr. 107, datë 02.07.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Mtc energy” Sh.p.k., për 

transferimin e aseteve të saj të barrësuara nga"Raiffeisen bank" Sh.a., tek “Alpha bank” Sh.a.” 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.138datë.27.07.

2020 

 

Nr.108 Datë 02.07.2020 Vendim nr.108, datë, 02.07.2020 “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ere-s nr. 187, 

datë 10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë “Albgaz” Sh.a., në aktivitetin e shpërndarjes së 

gazit natyror” të ndryshuar”, dhe “një ndryshim në vendimin e bordit të ere-s nr. 188, datë 

10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë “Albgaz” Sh.a., në aktivitetin e transmetimit të gazit 

natyror” të ndryshuar”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.138datë.27.07.

2020 

 

Nr.109 Datë 02.07.2020 Vendim nr. 109, datë 02.07.2020 “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ere-s nr. 221, 

datë 20.12.2019, “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ere nr. 179, datë 08.11.2017, 

“mbi çertifikimin e Shoqërisë “operatori i kombinuar i gazit natyror” Albgaz Sha., të 

ndryshuar. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.138datë.27.07.

2020 

 

Nr.110 Datë 02.07.2020 Vendim nr.110, datë 02.07.2020 “Mbi kërkesën e Shoqërisë “Solaris power” Sh.p.k., për 

rishikimin e vendimit të bordit të ere-s nr. 86, datë 12.05.2020 “mbi refuzimin e kërkesës së 

Shoqërisë “Solaris power” Sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.138datë.27.07.

2020 

 

Nr.111 Datë 02.07.2020 Vendim nr. 111, datë 02.07.2020 “ Mbi plotësimin e kushtit të vendimit nr. 80, datë 

04.05.2020 “Mbi rinovimin e licencës së Shoqërisë “Alpiq Energy Albania” Sh.p.k., nr. 291, 

seria fk15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e 

bordit të komisionerëve të ere-s, nr. 73, datë 13.05.2015” dhe vendimit nr. 81, datë 

04.05.2020, “Mbi rinovimin e licencës së Shoqërisë “Alpiq Energy Albania” Sh.p.k., nr. 290, 

seria t15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e bordit të 

komisionerëve të ere-s, nr. 72, datë 13.05.2015”. 

Fletore Zyrtare 

me 

nr.138datë.27.07.

2020 
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Nr.112 Datë 09.07.2020 Vendim nr. 112, datë, 09.07.2020 “Mbi miratimin e “Rregullores për profilet e standartizuara 

të ngarkesës për kategori të caktuara klientësh, në rast se të dhënat e matjeve, të nevojshme 

për llogaritjen e disbalancave, nuk janë të disponueshme” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 146 

datë.07.08.2020 

Nr.113 Datë 09.07.2020 Vendim nr. 113, datë 09.07.2020 “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e 

rregullores mbi procedurat e njoftimit dhe konsultimit publik të akteve të miratuara nga enti 

rregullator i energjisë” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 146 

datë.07.08.2020 

Nr.114 Datë 09.07.2020 Vendim nr. 114, datë 09.07.2020 “Mbi përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike 

të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga era me fuqi të instaluar deri në 3 mw për 

vitin 2019”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 146 

datë.07.08.2020 

Nr.115 Datë 09.07.2020 Vendim nr. 115, datë, 09.07.2020 “Mbi fillimin e procedurave për miratimin e planit të 

investimeve për vitin 2020, të shoqërisë Ost sh.a dhe shqyrtimin dhe miratimin e përditësimit 

të “planit të zhvillimit të rrjetit të transmetimit për periudhën 10 vjeçare 2015-2025 

Fletore Zyrtare 

me nr. 146 

datë.07.08.2020 

Nr.116 Datë 09.07.2020 Vendim nr. 116, datë, 09.07.2020 “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin qershor 2020”. 

Fletore Zyrtare 

me nr. 146 

datë.07.08.2020 

Nr.117 Datë 17.07.2020 Vendim Nr. 117, Datë  17.07.2020,“Mbi licencimin e shoqërisë “Gsa” Sh.p.k., në 

veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror (shitje me pakicë)”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 147 

datë.07.08.2020 

Nr.118 Datë 17.07.2020 Vendim nr.118, datë  17.07.2020 “Mbi licencimin e shoqërisë “Gsa” sh.p.k., në 

veprimtarinë e tregtimit të gazit natyror (shitje me shumicë)”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 147 

datë.07.08.2020 

Nr.119 Datë 17.07.2020 Vendim nr.119, datë  17.07.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albgaz” Sh.a. për shtyrje të 

afatit të vendimarrjes së bordit të ere”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 147 

datë.07.08.2020 

Nr.120 Datë 17.07.2020 Vendim nr.120, datë  17.07.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. për shtyrje të 

afatit të vendimarrjes finale të bordit të ere-s 

Fletore Zyrtare 

me nr. 147 

datë.07.08.2020 
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Nr.121 Datë 17.07.2020 Vendim nr.121, datë  17.07.2020 “Mbi licencimin e shoqërisë “Statkraft renewables albania” 

sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik lundrues 

mbi rezervuarin e Hec Banja me kapacitet të instaluar 2 mw”. 

 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 147 

datë.07.08.2020 

Nr.122 Datë 17.07.2020 Vendim nr. 122, datë  17.07.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë Fshu sh.a. për pezullimin e 

procedurës administrative për rishikimin e vendimit të ere nr. 73/2020, “Mbi miratimin e 

“Kontratë tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të 

energjisë elektrike aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe 

Furnizuesit të shërbimit universal/Fshu për furnizimin e klientëve fundorë”. 

 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 147 

datë.07.08.2020 

    

Nr.124 Datë 30.07.2020 Vendim nr. 124, datë 30.07.2020, “ Mbi kërkesën e shoqërisë ost sh.a. për disa ndryshime në 

vendimin e bordit të ere nr. 207, datë 18.12.2017 “Për miratimin e rregullores për kriteret standarte të 

cilësisë së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike" 

Fletore Zyrtare 

me nr.151 

datë.18.08.2020 

Nr.125 Datë 30.07.2020 Vendim nr. 125, datë 30.07.2020 “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të investimeve 

për vitin 2020 dhe përditesimin e planit 5-vjecar të shoqërisë Ossh sh.a”. 
Fletore Zyrtare 

me nr.151 

datë.18.08.2020 

Nr.126 Datë 30.07.2020 Vendim nr. 126, datë 30.07.2020 “Mbi miratimin e “rregullores për sigurinë kibernetike të 

infrastrukturave kritike në sektorin e energjisë elektrike”. 
Fletore Zyrtare 

me nr.151 

datë.18.08.2020 

    

Nr.128 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 128, datë 10.08.2020 “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, datë 09.07.2020, "Mbi përcaktimin e 

çmimit të blerjes të energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga era me fuqi 

të instaluar deri në 3 mw për vitin 2019". 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 
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Nr.129 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 129, datë 10.08.2020 “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” 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.130 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 130, datë 10.08.2020 “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 

furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin korrik 2020”. 
Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.131 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 131, datë 10.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullores për 

përcaktimin e kritereve të vlerësimit dhe të përzgjedhjes së furnizuesit të mundësisë së fundit në 

sektorin e energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.132 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 132, datë 10.08.2020 “Mbi kualifikimin dhe pajisjen me çertifikatë të garancisë së 

origjinës për impiantin e prodhimit të energjisë elektrike “Hec banjë”, të shoqërisë “Devoll 

hydropower” sha. 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.133 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 133, datë 10.08.2020 “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 gjëndjes së fatkeqësisë natyrore në vendin tonë” 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.134 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 134, datë 10.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë 

“lengarica & energy” sh.p.k., nr. 306, seria fk 15, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, të 

miratuar me vendimin e bordit të ere-s, nr. 105, datë 18.08.2015”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.135 Datë 10.08.2020 Vendim nr. 135, datë 10.08.2020  “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit te ere 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”. 

Fletore Zyrtare 

me nr.157 

datë.03.09.2020 

Nr.136 Datë, 21.08.2020 Vendim nr.136, datë, 21.08.2020“Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe 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. 165 

datë.15.09.2020 
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Nr.137 Datë, 21.08.2020 Vendim nr. 137, datë  21.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 

“Tirana energji” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Mali” 

me kapacitet të instaluar 1490 kw”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.138 Datë, 21.08.2020 Vendim nr. 138, datë  21.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 

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

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.139 Datë, 21.08.2020 Vendim nr. 139 datë,  21.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 

shoqërisë “Ylliad” sh.p.k., nr. 9, seria t15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, 

të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ere-s, nr. 97, datë 28.07.2015”. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.140 Datë, 21.08.2020 Vendim nr. 140, datë 21.08.2020 “Mbi rishikimin e vendimit të bordit të ere-s nr. 86, datë 

12.05.2020, “mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “Solaris power” sh.p.k. për licencim në 

veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.141 Datë, 21.08.2020 Vendim nr. 141, datë  21.08.2020 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Kisi-Bio-Energji” sh.p.k. për 

marrjen e autorizimit të ere-s për transferimin e kuotave që përbëjnë 100 % të kapitalit të 

shoqërisë tek shoqëria “Free co” sh.p.k.. 

 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.142 Datë, 28.08.2020 Vendim nr. 142, datë  28.08.2020 “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ERE nr. 72, 

datë 22.04.2020 “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Green Energy Trading Albania” 

sh.p.k., nr. 286, seria T15, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, të miratuar me 

vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 59, datë 23.04.2015” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.143 Datë, 28.08.2020 Vendim nr. 143, datë  28.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 

“Koka & Ergi Energy Stavec” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga 

Hec “Stavec” me kapacitet të instaluar 6000 kW (sipas kontratës së koncesionit)” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 
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Nr.144 Datë, 28.08.2020 Vendim nr. 144, datë  28.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 

“Mateo & Co” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Murasi” 

me kapacitet të instaluar 2 MW, në lumin e Cemit të Selcës, degë e lumit Cem i bashkur, në 

Bashkinë Malësi e Madhe, Qarku Shkodër” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.145 Datë, 28.08.2020 Vendim nr. 145, datë  28.08.2020 “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e draftit të 

“Kushteve të përgjithshme të kontratës tip të furnizimit me gaz natyror për klientët fundorë që 

përfitojnë nga shërbimi publik i furnizimit” 

Fletore Zyrtare 

me nr. 165 

datë.15.09.2020 

Nr.146 Datë, 10.09.2020 Vendim nr. 146, datë  10.09.2020 “Mbi licencimin e shoqërisë “Seka Hydropower” sh.p.k., 

në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec-et “Sekë” me kapacitet të instaluar 

12667 kW dhe “Zais”, me kapacitet të instaluar 2295 kW, me kapacitet total të instaluar 

14962 kW” 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë.2020 

Nr.147 Datë, 10.09.2020 Vendim nr. 147, datë  10.09.2020, “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 

nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Gusht 2020” 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë.2020 

Nr.148 Datë, 10.09.2020 Vendim nr. 148, datë  10.09.2020 “Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e 

rregullores mbi procedurat për dhënien e së drejtës së përjashtimit për infrastrukturën e re të 

gazit natyror” 

Fletore Zyrtare 

me nr. datë.2020 
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