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Nr.1 Datë, 13.01.2022 Vendim Nr.1 datë 13.01.2022“Mbi kërkesën e shoqërisë “Age Kuç” sh.p.k. për licencim në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Kuç” me kapacitet të instaluar 1930 kW” 
“Mbi një ndryshim në Vendimn e bordit të ERE-s nr. 196, datë 22.09.2021, 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.2 Datë 13.01.2022 Vendim Nr.2 datë 13.01.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “SPV Blue 
1” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Blue 1” me 
vendndodhje në zonën e Sheq Marinas, Bashkia Fier, me kapacitet të instaluar 50 MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.3 Datë 13.01.2022 Vendim Nr. 3 datë 13.01.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “KESH” 
sh.a, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik i digës Qyrsaq, 
Hec Vau i Dejës, me kapacitet të instaluar 5.143 MWp” 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.4 Datë 13.01.2022 Vendim Nr.4 datë 13.01.2022 “Mbi mosfillimin e procedurës për kërkesën e Shoqërisë  E.T.H–H 
sh.p.k , për modifikimin e licencës nr. 205, seria PV12K, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 
elektrike. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.5 Datë 13.01.2022 Vendim Nr. 5 datë 13.01.2022 “Mbi dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut 
kryesor të shoqërisë “Energy Plus” sh.p.k., nëpërmjet shitjes së 100% të kuotave të saj”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.6 Datë 17.01.2022 Vendim Nr. 6 datë 17.01.2022 Mbi kërkesën e shoqërisë “M.C Inerte Lumzi” sh.p.k., për 
rinovimin e licencës nr. 358, seria T17P, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, dhënë 
me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 13, datë 19.01.2017 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.9 Datë 21.01.2022 Vendim Nr.9  datë 21.01.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “Breçani R.O.S.P” sh.p.k., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Drita” me kapacitet të instaluar 1980 
kW” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 17 datë, 
02.02.2022 
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Nr.10 Datë 21.01.2022 Vendim Nr.10  datë 21.01.2022 “Mbi zgjatjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
kërkesën e shoqërisë “Irarba Energji” sh.p.k. për transferimin e aseteve në favor të Bankës Së 
Bashkuar Të Shqipërisë (United Bank of Albania) sh.a”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 17 datë, 
02.02.2022 

Nr 11 Datë 21.01.2022 Vendim Nr.11  datë 21.01.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Lajthiza 
Invest” sh.a. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Qami 1”, me kapacitet 
të instaluar 1.730 MW” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 17 datë, 
02.02.2022 

Nr. 13 Datë 26.01.2022 Vendim Nr.13  datë 26.01.2022 Mbi kërkesën e shoqërisë “Albgaz” sh.a për shtyrje të afatit të 
vendimarrjes finale të bordit të ERE, për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a., në aktivitetin e 
operimit të hapësirave të depozitimit të gazit natyror 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr. 14 Datë 26.01.2022 Vendim nr.14  datë 26.01.2022 “Mbi një ndryshim në Vendimn e bordit të ERE nr. 187 datë 
10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e shpërndarjes së gazit 
natyror”, i ndryshuar 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr. 15 Datë 26.01.2022 Vendim nr.15  datë 26.01.2022 “Mbi një ndryshim në Vendimn e bordit të ere nr. 188 datë 
10.11.2017, “për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e transmetimit të gazit 
natyror”, i ndryshuar 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr. 16 Datë 26.01.2022 Vendim nr.16  datë 26.01.2022 “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Dhjetor 2021” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr.17 Datë 26.01.2022 Vendim Nr. 17, Datë 26.01.2022 Mbi një ndryshim në Vendimn e bordit të ERE-s nr. 179, datë 
08.11.2017, “Mbi çertifikimin e shoqërisë “Operatori i kombinuar i gazit natyror” Albgaz sh.a.” , i 
ndryshuar 

Fletore Zyrtare me 
nr. 34 datë, 04.03. 
2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.18 Datë 04.02.2022 Vendim Nr. 18 datë 04.02.2022,  “Mbi depozitimin nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 
(OSSH) sh.a. për miratim në ERE të kontratës për ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit të 
Pajtueshmërisë dhe kritereve për përzgjedhjen e tij”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29, datë, 22.02 
2022 

Nr.19  Datë 04.02.2022 Vendim Nr. 19 datë 04.02.2022 Mbi shtyerjen e vendimarrjes së bordit për transferimin e plotë të 
licencës së shoqërisë “Hera” sh.p.k, nr. 49, seria NPM07P dhënë me Vendimn e bordit nr. 61, datë 
02.11.2007, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale 
me erë (projekti KAPPET)”, i ndryshuar 

Fletore Zyrtare me 
nr.29, datë, 22.02 
2022 

Nr.23  Datë 14.02.2022 Vendim Nr.23 datë 14.02.2022,  “Mbi miratimin e rregullores mbi masat e të licencuarve në 
aktivitetin e furnizimit për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës 
së shërbimit ndaj klientit” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 37 datë, 
09.03.2022 

Nr.24  Datë 14.02.2022 Vendim Nr.24 datë 14.02.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “HEC 
TERFOJA” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Tërfojë” me 
kapacitet të instaluar 1980 kW” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.25 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.25 datë 14.02.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “HEC 
TERFOJA” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.26 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.26 datë 14.02.2022,  Mbi përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të 
prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe nga pjesa e biodegradueshme e 
mbetjeve të ngurta që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale për vitin 2021 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.27 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.27 datë 14.02.2022, “Mbi fillimin e procedurës për përcaktimin e çmimit të blerjes së 
energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli, era dhe nga pjesa e 
biodegradueshme e mbetjeve të ngurta që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale 
për vitin 2022” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 
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Nr.28 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.28 datë 14.02.2022, “Mbi shqyrtimin e kërkesës së OSSH sh.a. për ndryshimin e 
Vendimt të ERE-s nr. 181, datë 23.11.2016, “Për disa ndryshime në Vendimn nr.104, datë 
23.06.2016, të bordit të ERE, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese, në rast se të 
dhënat e matjes janë përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme, si dhe mbi shfuqizimin e 
vendimeve të ERE nr.49, datë 21.10.2004 dhe nr. 146, datë 24.12.2013” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.29 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.29 datë 14.02.2022 , “Mbi shfuqizimin e pjesshëm të Vendimt të bordit të ERE-s 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.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.31 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.31 datë 28.02.2022 “Mbi ndërtimin e mjeteve të teknologjisë së informacionit me 
qëllim rregjistrimin e aksesit në të dhënat e matjes së QPI nga operatorët e rrjetit të gazit”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.44 datë, 
23.03.2022 

Nr.32 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.32 datë 28.02.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “M.C 
Inerte Lumzi” sh.p.k. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 44 datë, 
23.03.2022 

Nr.33 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.33 datë 28.02.2022 “Mbi mos fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 390, seria F17 në veprimtarinë e 
furnizimit të energjisë elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 174, datë 
26.10.2017”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 44 datë, 
23.03.2022 

Nr.34 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.34 datë 28.02.2022 “Mbi mos fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 377, seria T17 në veprimtarinë e 
tregtimit të energjisë elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 119, datë 27.07.2017” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 44 datë, 
23.03.2022 
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Nr.36 Datë, 03.03.2022 Vendim Nr.36 datë 03.03.2022 “Mbi zgjatjen e vendmimarrjes së Bordit mbi licencimin e 
shoqërisë “Lajthiza Invest” sh.a. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC 
“Qami 1”, me kapacitet të instaluar 1.730 MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 46 datë, 
25.03.2022 

Nr.37 Datë, 03.03.2022 Vendim Nr. 37 datë 03.03.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ADA 
SOLAR SE” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 46 datë, 
25.03.2022 

Nr.39 Datë 10.03.2022 Vendim Nr.39 datë, 10.03.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Seka Hydropower” sh.p.k. për 
rishikimin e Vendimt të bordit të ERE-s nr. 29, datë 14.02.2022, “Mbi ndryshimin e pjesshëm të 
përkohshëm të Vendimt të bordit të ERE-s 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.50 datë, 01.04 
2022 

Nr.40 Datë 10.03.2022 Vendim Nr.40 datë 10.03.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Lajthiza Invest” sh.a. në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Qami 1”, me kapacitet të instaluar 1.730 
MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

Nr.41 Datë, 10.03.2022 Vendim Nr.41 datë 10.03.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “AGE KUÇ” sh.p.k., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “KUÇ” me kapacitet të instaluar 1930 
kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

Nr.43 Datë, 16.03.2022 Vendim nr. 43, datë 16.03.2022 Mbi fillimin e procedurës për kualifikimin dhe pajisjen me 
certifikatë të garancisë së origjinës për impiantin e prodhimit të energjise elektrike “Hec 
Moglicë”, të shoqërisë “Devoll Hydropower” sh.a. për vitin 2020 dhe 2021 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.45 Datë, 18.03.2022 Vendim Nr. 45, Datë 18.03.2022 “Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Kodin e 
rrjetit TAP, me propozim të shoqërise TAP AG , miratuar me Vendimn nr. 97, datë 15.06.2020, të 
bordit të ERE-s”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 

Nr.47 Datë, 23.03.2022 Vendim nr. 47  datë 23.03.2022, “Mbi pajisje me certifikatë të garancisë së origjinës për 
impiantin e prodhimit të energjisë elektrike “Hec Banjë”, të shoqërisë “Devoll Hydropower” sh.a. 
për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 54 datë, 
08.04.2022 

Nr.48 Datë, 23.03.2022 Vendim nr. 48, datë 23.03.2022 “Mbi shtyrjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k. për transferimin e plotë të licencës nr. 49, seria NPM07p 
dhënë me Vendimn e bordit nr. 61, datë 02.11.2007, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe 
prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë (Projekti Kappet)”, i ndryshuar”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 54 datë, 
08.04.2022 

Nr.49 Datë, 23.03.2022 Vendim nr. 49, datë 23.03.2022 “Mbi shtyrjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
aplikimin e shoqërisë “Karavasta Solar” sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik me vendndodhje në zonën e Remasit - Karavasta, 
Lushnje dhe Libofshë, Fier, me kapacitet të instaluar 140 mw”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 54 datë, 
08.04.2022 

Nr.53 Datë, 29.03.2022 Vendim nr. 53, datë 29.03.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “ADA Solar SE” sh.p.k., në 
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore Zyrtare me 
nr.58 datë,15.04. 
2022 

Nr.54 Datë, 29.03.2022 Vendim nr. 54, datë 29.03.2022 Mbi zgjatjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
kërkesën e shoqërisë “Irarba Energji” sh.p.k. për transferimin e aseteve në favor të Bankës së 
Bashkuar të Shqipërisë (United Bank of Albania) sh.a.. 

Fletore Zyrtare me 
nr.58 datë,15.04. 
2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.55 Datë, 29.03.2022 Vendim nr. 55, datë 29.03.2022  “Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 
“Duferco Shqipëria” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.58 datë,15.04. 
2022 

Nr.58 Datë, 31.03.2022 Vendim nr. 58, datë 31.03.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Hec Terfoja” sh.p.k., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Terfoja” me kapacitet të instaluar 1980 
kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.59 datë,19.04 
2022 

Nr.59 Datë, 31.03.2022 Vendim nr. 59, datë 31.03.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “Hec Terfoja” sh.p.k., në 
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.59 datë,19.04 
2022 

Nr.61 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.61 datë 11.04.2022 “Mbi kërkesën e OSSH sh.a., lidhur me disa shtesa dhe 
ndryshime në Vendimn e ERE-s 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.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.62 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.62 datë 11.04.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “KESH” sh.a., në veprimtarinë e 
prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik i Digës Qyrsaq, Hec Vau i Dejës, me 
kapacitet të instaluar 5143 kWp 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.63 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.63 datë 11.04.2022 Mbi shqyrtimin e kërkesës së OST sh.a., për miratimin e kodit të 
transmetimit. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.64 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.64 datë 11.04.2022 Mbi kualifikimin dhe pajisje me certifikatë të garancisë së 
origjinës për impiantin e prodhimit të energjise elektrike “Hec Moglicë”, të shoqërisë “Devoll 
Hydropower” sh.a., për vitin 2020 dhe 2021. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

http://www.ere.gov.al/
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Nr. 65 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.65 datë 11.04.2022 Mbi shtyrjen e vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi licencimin 
e shoqërisë “SPV Blue 1” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
fotovoltaik “Blue 1”, me vendndodhje në zonën e Sheq Marinas, Bashkia Fier, me kapacitet të 
instaluar 50 MW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.77  datë, 
23.05.2022 
 

Nr.66 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.66 datë 11.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë 
“Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 390, seria F17 në veprimtarinë e furnizimit të 
energjisë elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 174, datë 26.10.2017 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.67 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.67 datë 11.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë 
“Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 377, seria T17 në veprimtarinë e tregtimit të 
energjisë elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 119, datë 27.07.2017. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.68 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.68 datë 11.04.2022 Mbi kërkesën e koncesionarit “Teodori” sh.p.k., për transferimin 
e plotë të licencës së shoqërisë koncensionare “Teodori 2003” sh.p.k., nr. 87, seria PV09K dhënë 
me Vendimn e bordit nr. 83, datë 04.11.2009, për një afat 30 vjeçar, për veprimtarinë e prodhimit 
të energjisë elektrike nga Hec “Zalli i Bulqizës” dhe Hec “Ternovë”, tek shoqëria “Teodori” 
sh.p.k.. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.69 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.69 datë 11.04.2022 Mbi zgjatjen e afatit për depozitimin nga Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes (OSSH sh.a.) për miratim në ERE të kontratës për ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit 
të Pajtueshmërisë dhe kritereve për përzgjedhjen e tij. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.70 Datë 11.04.2022 Vendim Nr.70 datë 11.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 489, seria 
P21, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Gerti” sh.p.k. me 
Vendimn e bordit të ERE-s nr. 99, datë 16.04.2021. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.72 Datë 13.04.2022 Vendim nr.72, datë, 13.04.2022 Mbi miratimin e Tarifës së transmetimit të energjisë elektrike 
për periudhën 2022-2024 

Fletore Zyrtare me 
nr.58 datë,15.04. 
2022 
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Nr.73 Datë 13.04.2022 Vendim nr.73, datë,  13.04.2022,  Mbi miratimin e Tarifave të shërbimit të shpërndarjes së 
energjisë elektrike sipas nivelit të tensionit, për periudhën 1 maj – 31 dhjetor 2022 

Fletore Zyrtare me 
nr.58 datë,15.04. 
2022 

Nr.74 Datë 13.04.2022 Vendim nr.74, datë, 13.04.2022,  Mbi vlerësimet e ere për kostot e aktivitetit të Furnizuesit të 
shërbimit universal për periudhën 01.05.2022 – 31.12.2022 

Fletore Zyrtare me 
nr.58 datë,15.04. 
2022 

Nr.75 Datë 13.04.2022 Vendim nr.75, datë, 13.04.2022,  Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt Janar -2022. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 65  datë, 29.04 
2022 
 

Nr.76 Datë 13.04.2022 Vendim nr.76, datë, 13.04.2022, Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt Shkurt -2022. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 65  datë, 29.04 
2022 
 

Nr.77 Datë 13.04.2022 Vendim nr.77, datë, 13.04.2022 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt Mars -2022. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 65  datë, 29.04 
2022 
 

Nr.78 Datë 13.04.2022 Vendim nr.78, datë, 13.04.2022 Mbi propozimin e shoqërisë OST sh.a., për rregullat e tregut 
shqiptar të balancimit të energjisë elektrike, miratuar me Vendimn nr. 106, datë 02.07.2020. 

Fletore Zyrtare me 
nr.77  datë, 
23.05.2022 
 

Nr.79 Datë 13.04.2022 Vendim nr.79, datë, 13.04.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “M.C. INERTE LUMZI” sh.p.k. në 
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 65  datë, 29.04 
2022 
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Nr.80 Datë 13.04.2022 Vendim nr.80, datë, 13.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Green 
Energy Bilisht” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, 
me kapacitet të instaluar 2000 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 65  datë, 29.04 
2022 
 

Nr.82 Datë, 20.04.2022 Vendim nr.82, datë, 20.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Salillari 
Energy Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.83 Datë, 20.04.2022 Vendim nr.83, datë, 20.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Vokopola 
Energji” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec-et “Vokopola 1”, me 
kapacitet të instaluar 274 kW, “Vokopola 2”, me kapacitet të instaluar 3104 kW dhe “Vokopola 
3”, me kapacitet të instaluar 2297 kW, me kapacitet total të instaluar 5675 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.84 Datë, 20.04.2022 Vendim nr.84, datë, 20.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Sun Beat 
System” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me 
kapacitet të instaluar 2000 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.85 Datë, 20.04.2022 Vendim nr.85, datë, 20.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Tren Sun 
System” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me 
kapacitet të instaluar 2000 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.86 Datë, 20.04.2022 Vendim nr.86, datë, 20.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “NTSP” 
sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet të 
instaluar 2000 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
 

Nr.87 Datë, 20.04.2022 Vendim nr.87, datë, 20.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Korça 
Photovoltaic Park” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
fotovoltaik, me kapacitet të instaluar 2000 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.75  datë, 
19.05.2022 
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Nr.89 Datë, 28.04.2022 Vendim nr. 89 , datë 28.04.2022 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Hec Bishnica 1, 2” sh.p.k., për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjes mes palëve, shoqërisë Furnizuesi i Tregut të Lirë sh.a. dhe 
shoqërisë “Hec Bishnica 1, 2” sh.p.k.” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. 84 datë 06.06, 
2022 
 

Nr.90 Datë, 28.04.2022 Vendim nr 90, datë 28.04.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Salillari 
Energy Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 84 datë 06.06, 
2022 
 

Nr.91 Datë, 28.04.2022 Vendim nr. 91, datë 28.04.2022  “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Kurum International” sh.a., me nr. 372, seria F12/17, në veprimtarine e furnizimit të 
energjisë elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 106, datë 20.07.2012, i 
ndryshuar” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 84 datë 06.06, 
2022 
 

Nr.92 Datë, 28.04.2022 Vendim nr. 92, datë 28.04.2022  “Mbi kërkesën e shoqërisë “Power Comm” sh.p.k., për heqjen 
e licencës së veprimtarisë së tregtimit të energjisë elektrike me nr. 466, seria T20, miratuar me 
Vendimn e bordit të ERE-s nr. 92, datë 02.06.2020” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 84 datë 06.06, 
2022 
 

Nr.93 Datë, 28.04.2022 Vendim nr. 93 datë 28.04.2022   “Mbi licencimin e shoqërisë “ECO - ELB” sh.a., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali i përpunimit të mbetjeve urbane, me 
kapacitet të instaluar 2850 kW” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 84 datë 06.06, 
2022 
 

Nr.95  Datë, 09.05.2022 Vendim nr. 95, datë, 09.05.2022 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albesp Trading & Consulting” 
sh.p.k. për dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e 
shoqërisë” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
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Nr.96 Datë, 09.05.2022 Vendim nr.96, datë 09.05.2022 “Mbi rishikimin e Vendimt të bordit të ERE-s nr. 29, datë 
14.02.2022, “Mbi ndryshimin e pjesshëm të përkohshëm të Vendimt të bordit të ERE-s 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.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr.97 Datë, 09.05.2022 Vendim nr. 97, datë 09.05.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “Karavasta Solar” sh.p.k., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik me vendndodhje në zonën 
e Remasit - Karavasta, Lushnje dhe Libofshë, Fier, me kapacitet të instaluar 140 MWP” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr. 98  Datë, 09.05.2022 Vendim nr. 98, datë 09.05.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 
“H&K@Vala Mar Residences” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr.99 Datë, 09.05.2022 Vendim nr.99 datë 09.05.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Duferco 
Shqipëria” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike” 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr.100  Datë, 09.05.2022 Vendim nr.100 datë 09.05.2022 “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k., me nr. 376, seria f12/17, në veprimtarinë e 
furnizimit të energjisë elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 106, datë 
20.07.2012, i ndryshuar.” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr.101  Datë, 09.05.2022 Vendim nr.101 datë 09.05.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Alb - Energy” sh.p.k., për 
rinovimin e licencës nr. 367, seria T17, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, dhënë 
me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 65, datë 11.05.2017”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
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Nr. 102  Datë, 09.05.2022 Vendim nr.102 datë 09.05.2022, “Mbi një ndryshim në Vendimn e bordit të ERE-s nr. 40, datë 
10.03.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Lajthiza Invest” sh.a. në veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike nga Hec “Qami 1”, me kapacitet të instaluar 1.730 MW”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr. 103  Datë, 09.05.2022 Vendim nr.103 datë 09.05.2022,  “Mbi shtyrjen e vendimmarrjes së bordit të ERE-s lidhur me 
kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k. për transferimin e plotë të licencës nr. 49, seria NPM07P,  
dhënë me Vendimn e bordit nr. 61, datë 02.11.2007, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe 
prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë (Projekti Kappet)”, i ndryshuar”. 

 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.86  datë, 
10.06.2022 
 

Nr. 105 Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.105, datë, 19.05.2022 “Mbi  përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike 
nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Prill 2022”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
 

Nr.106  Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.106, datë, 19.05.2022 “Mbi miratimin e Rregullores së Përdorimit të Terminalit të 
Gazit Natyror të lëngshëm (GNL)”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.107  Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.107, datë, 19.05.2022 “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Metodologjsë së 
llogaritjes së tarifës për shërbimin e sistemit të depozitimit të gazit natyror 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.108 Datë, 19.05.2022 Vendim Nr. 108, datë, 19.05.2022 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “PPC Albania” sh.a., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike  
 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
 

Nr.109  Datë, 19.05.2022 Vendim Nr. 109, datë, 19.05.2022 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së 
shoqërisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 
elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
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Nr.110 Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.110, datë, 19.05.2022 “Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 
“Tamara Hydro Energy” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Ura 
e Tamarës”, i përbërë nga tre Hec-e, Hec “Kozhnjë 1” me kapacitet të instaluar 1900 kw, Hec 
“Kozhnjë 2” me kapacitet të instaluar 1000 kw dhe Hec “Tamara” me kapacitet të instaluar 
12088 kw, me kapacitet total të instaluar 14,988 KW”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
 

Nr.111 Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.111 datë, 19.05.2022 “Mbi pezullimin e vendimmarrjes së bordit të ERE-s në lidhje 
me plotësimin e kushtit të vendosur në Vendimn nr. 110, datë 26.04.2021, për depozitimin në 
ERE të lejes mjedisore të rinovuar”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
 

Nr.112 Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.112, datë, 19.05.2022 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Hec - i Tërvolit” sh.p.k., për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet shoqërisë Furnizuesi i tregut të lirë (FTL) sh.a. dhe 
shoqërisë “Hec - i Tërvolit” sh.p.k”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
 

Nr.113 Datë, 19.05.2022 Vendim Nr. 113, datë, 19.05.2022 “Mbi kërkesën e shoqërisë “Kroi Mbret Energji” sh.p.k., për 
zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet palëve, shoqërisë Kroi Mbret Energji sh.p.k., shoqërisë 
fFrnizuesi i tregut të lirë (FTL) sh.a. dhe shoqërisë Operatori i sistemit të shpërndarjes (OSSHE) 
sh. a”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.90  datë, 
15.06.2022 
 

Nr.114  Datë, 19.05.2022 Vendim Nr.114, datë, 19.05.2022, “Mbi miratimin e Rregullores për Mbrojtjen, Përpunimin, 
Ruajtjen dhe Sigurinë e të Dhënave Personale”. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr.116 Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.116, datë, 24.05.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “SPV Blue 1” sh.p.k., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Blue 1” me vendndodhje 
në zonën e Sheq Marinas, Bashkia Fier, me kapacitet të instaluar 50 MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.117  Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.117, datë, 24.05.2022, “Mbi njohjen e licencës për furnizimin me energji elektrike 
nr. ZRRE/LI_55/16, lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji të Republikës së Kosovës, me 
Vendimn v_968_2018, datë 13.04.2018, për subjektin “Future Energy Trading And Exchange 
Dynamics sh.p.k.”, që ka regjistruar në shqipëri subjektin “Future Energy Trading and Exchange 
Dynamics sh.p.k.; dega në Tiranë”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.118 Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.118, datë, 24.05.2022, “Mbi njohjen e licencës për tregtimin e energjisë elektrike nr. 
ZRRE/LI_72/21, lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji të Republikës së Kosovës, me 
Vendimn v_1400_2021, datë 02.09.2021, për subjektin “Future Energy Trading and Exchange 
Dynamics sh.p.k. (FUENTE Dynamics)”, që ka regjistruar në shqipëri subjektin “Future Energy 
Trading and Exchange Dynamics sh.p.k.; dega në Tiranë”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.119 Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.119, datë, 24.05.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Irarba Energji” sh.p.k. për 
transferimin e aseteve në favor të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë sh. a”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.120 Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.120, datë, 24.05.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 
“Egnatia Hydropower” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et 
“Gostima 1” me kapacitet të instaluar 3047 kW, “Gostima 2” me kapacitet të instaluar 5586 kW, 
“Gostima 3” me kapacitet të instaluar 5335 kW, “Gostima 4” me kapacitet të instaluar 7396 kW, 
“Gostima 5” me kapacitet të instaluar 10321 kW, “Gostima 5/1” me kapacitet të instaluar 450 
kW dhe “Gostima 6” me kapacitet të instaluar 16819 kW, me kapacitet total të instaluar 48 864 
kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr.121 Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.121, datë, 24.05.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë 
“Egnatia Hydropower” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.122 Datë, 24.05.2022 Vendim Nr.122, datë, 24.05.2022, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Kurum 
International” sh.a., me nr. 372, seria F12/17 në veprimtarine e furnizimit të energjisë elektrike, 
miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 106, datë 20.07.2012, i ndryshuar”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.124  Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.124, datë, 31.05.2022, “Mbi llogaritjen e pagesave rregullatore për vitin 2022”. Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.125  Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.125, datë, 31.05.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Duferco Shqipëria” sh.p.k., në 
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.126 Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.126, datë, 31.05.2022, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Energy Financing 
Team Tirana” sh.p.k., me nr. 390, seria F17 në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, 
miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 174, datë 26.10.2017”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.127 Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.127, datë, 31.05.2022, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Energy Financing 
Team Tirana” sh.p.k., me nr. 377, seria T17 në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, 
miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 119, datë 27.07.2017”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.128  Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.128, datë, 31.05.2022, “Mbi procedurën e licencimit të shoqërisë “Green Energy 
Bilisht” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me 
kapacitet të instaluar 2000 KW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.129 Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.129, datë, 31.05.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ALB 
- Energy” sh.p. k në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, dhënë me Vendimn e bordit të 
ERE-s nr. 65, datë 11.05.2017”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr.130 Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.130, datë, 31.05.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “NRG 
Power” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.131 Datë, 31.05.2022 Vendim Nr.131, datë, 31.05.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “NRG Power” sh.p.k., për 
licencim në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.133  Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.133, datë, 06.06.2022, Mbi kërkesën e ISHTI-t për disa shtesa dhe ndryshime në 
“Rregulloren për Lidhjet e Reja në Sistemin e Shpërndarjes”, miratuar me Vendimn nr. 166, datë 
10.10.2016, të bordit të ERE, e ndryshuar me Vendimn nr. 177, datë 08.11.2016, të bordit të 
ERE. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.134 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.134, datë, 06.06.2022,  “Mbi kërkesën e shoqërisë “Teodori” sh.p.k. për rishikimin e 
Vendimt të bordit të ERE-s nr. 68, datë 11.04.2022, “Mbi kërkesën e koncesionarit “Teodori” 
sh.p.k., për transferimin e plotë të licencës së shoqërisë koncensionare “Teodori 2003” sh.p.k., 
nr. 87, seria PV09K dhënë me Vendimn e bordit nr. 83, datë 04.11.2009, për një afat 30 vjeçar, 
për veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Zalli i Bulqizës” dhe Hec 
“Ternovë”, tek shoqëria “Teodori” sh.p.k.”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.135 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.135, datë, 06.06.2022, “Mbi shtyrjen e vendimarrjes së bordit për licencimin e 
shoqërisë “Salillari Energy Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.136 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.136, datë, 06.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë Liria Energji për modifikimin e 
licencës nr. 339, seria PV16K, dhënë nga bordi i ERE-s me Vendimn nr. 51, datë 29.04.2016, për 
prodhimin e energjisë elektrike nga Hec “Shpella Poshtë 2” me kapacitet të instaluar 2300 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.137 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.137, datë, 06.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k. 
për rinovimin e licencës nr. 376, seria F17, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, 
miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 114, datë 27.07.2012, i ndryshuar. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr.138 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.138, datë, 06.06.2022, Mbi kërkesën e shoqërisë “Korça Photovoltaic Park” sh.p.k., 
për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me 
kapacitet të instaluar 2000 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.139 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.139, datë, 06.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “NTSP” sh.p.k., për licencim në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet të instaluar 
2000 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.140 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.140, datë, 06.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Sun Beat System” sh.p.k. për 
licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet 
të instaluar 2000 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.141 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.141, datë, 06.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Tren Sun System” sh.p.k. për 
licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet 
të instaluar 2000 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.142 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.142, datë, 06.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Vokopola Energji” sh.p.k. për 
licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Vokopola 1”, me 
kapacitet të instaluar 274 kW, “Vokopola 2”, me kapacitet të instaluar 3104 kW, dhe “Vokopola 
3”, me kapacitet të instaluar 2297 kW, me kapacitet total të instaluar 5675 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.143 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.143, datë, 06.06.2022, “Mbi fillimin e procedures per heqjen e licences Nr. 380, 
Seria T17, per veprimtarine e tregtimit te energjise elektrike, dhene shoqerise “Alin 
Trading”shpk me Vendimn e bordit te ERE-s Nr. 137, date 06.09.2017” 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.144 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.144, datë 06.06.2022, “Mbi fillimin e procedures per heqjen e licences Nr. 415, 
Seria P18K, per veprimtarine e prodhimit te energjise elektrike, dhene shoqerise “Blac 
Energy”shpk me Vendimn e bordit te ERE-s Nr. 137, date 06.09.2017”Mbi fillimn e procedures 
per heqjen e licences per veprimtarin 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr.145 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.145, datë, 06.06.2022, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “KURUM 
INTERNATIONAL” sh.a., me nr. 372 seria F12/17, në veprimtarinë e furnizimit të energjisë 
elektrike, miratuar me Vendimn e bordit të ERE-s nr. 106, datë 20.07.2012, i ndryshuar”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.146 Datë,  06.06.2022 Vendim Nr.146, datë, 06.06.2022, “Mbi shtyrjen e vendimarrjes së bordit për dhënien e 
autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e shoqërisë “Hec-i Kabash 
Poroçan” sh.p.k. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.148  Datë, 10.06.2022 Vendimi Nr.148 datë 10.06.2022 Mbi miratimin e procesverbalit të mbledhjes së bordit të ERE-
s më datë 06.06.2022 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.149 Datë, 10.06.2022 Vendimi Nr.149 datë 10.06.2022 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Maj 2022 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr. 150 Datë, 10.06.2022 Vendimi Nr.150 datë 10.06.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “Salillari Energy Trade” sh.p.k., 
në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr. 151 Datë, 10.06.2022 Vendimi Nr.151 datë 10.06.2022 Mbi kërkesën e shoqërisë “Danske Commodities Albania” 
sh.p.k., për rinovimin e licencës nr. 374, seria T12/T17 në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 
elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 94, datë 04.07.2017 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr. 152  Datë, 10.06.2022 Vendimi Nr.152 datë 10.06.2022 Mbi kërkesën e shoqërisë “SA-GLE Kompani” sh.p.k. për 
dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut që kontrollon interesat e saj 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.153 Datë, 13.06.2022 Vendimi Nr.153 datë 13.06.2022 Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 15, datë 
31.01.2019, “Mbi licencimin në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, të Trans Adriatic 
Pipeline AG Albania, e rregjistruar pranë QKB, si degë e shoqërisë së huaj aksionare (sh.a.), 
Trans Adriatic Pipeline AG”, i ndryshuar. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr. 154 Datë, 13.06.2022  Vendimi Nr.154 datë 13.06.2022 Mbi dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut 
që kontrollon interesat e shoqërisë “Hec-i Kabash Poroçan” sh.p.k. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.155 Datë, 13.06.2022 Vendimi Nr.155 datë 10.06.2022 Mbi dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut 
që kontrollon interesat e shoqërisë “Albesp Trading & Consulting" sh.p.k. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.157 Datë, 17.06.2022 Vendimi nr .157 datë 17.06.2022, “Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Albanian Green 
Energy” sh.p.k., me nr. 372, seria F12/17 në veprimtarine e furnizimit të energjisë elektrike, 
miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 106, datë 20.07.2012, i ndryshuar” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.159 Datë, 17.06.2022 Vendimi nr.159, datë 17.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërise “Albtek Energy" sh.p.k. për 
përcaktimin e çmimit të energjisë elektrike të prodhuar nga impianti i trajtimit të mbetjeve urbane 
në qytetin e Elbasanit” 
 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr. 160 Datë, 17.06.2022 Vendimi nr.160, datë 17.06.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “PPC Albania” sh.a. për rinovimin 
e licencës nr. 373, seria T17 në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, miratuar me 
vendimin e bordit të ERE-s nr. 93, datë 04.07.2017”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.161 Datë, 17.06.2022 Vendimi nr.161, datë 17.06.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Vokopola Energji” sh.p.k. në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Vokopola 1”, me kapacitet të 
instaluar 274 kW, “Vokopola 2”, me kapacitet të instaluar 3104 kW dhe “Vokopola 3”, me 
kapacitet të instaluar 2297 kW, me kapacitet total të instaluar 5675 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.163 Datë, 20.06.2022 Vendimi nr.163, datë 20.06.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “H&K @ Vala Mar Residences” 
sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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Nr.164 Datë, 20.06.2022 M Vendimi nr.164, datë 20.06.2022, “Mbi transferimin e plotë të licencës së shoqërisë “Hera” 
sh.p.k., nr. 49, seria NPM07P, dhënë me vendimin e bordit nr. 61, datë 02.11.2007, “Për 
ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë 
(projekti KAPPET)”, i ndryshuar”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
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