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    ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
                                                         

 
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (ERE) , në mbledhjen e tij të datës 17.08.2022, mori në 
shqyrtim praktikat e përgatitura nga Drejtoritë Teknike të ERE-s, dhe u shpreh si më poshtë: 

 
 

1. “Mbi miratimin e Procesverbalit të mbledhjes së Bordit të ERE-s më datë 10.08.2022”. 
 

2. “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së 
fundit për muajin Korrik 2022”. 

 
3. “Mbi rishikimin e vendimit të Bordit të ERE-s 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 vendimin nr. 99, datë 16.04.2021” dhe 
rishikimin e vendimit nr. 99, datë 16.04.2021, “Mbi  licencimin e shoqërisë “Gerti” sh.p.k., 
në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Vardari” me kapacitet të 
instaluar 1972 kW”. 

 
4. “Mbi rishikimin e vendimit të Bordit të ERE-s 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 vendimin nr. 99, datë 16.04.2021” dhe 
rishikimin e vendimit nr. 99, datë 16.04.2021, “Mbi  licencimin e shoqërisë “Gerti” sh.p.k., 
në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Vardari” me kapacitet të 
instaluar 1972 kW”. 

 
5. “Mbi rishikimin e vendimit të Bordit të ERE-s 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 vendimin nr. 99, datë 16.04.2021” dhe 
rishikimin e vendimit nr. 99, datë 16.04.2021, “Mbi  licencimin e shoqërisë “Gerti” sh.p.k., 
në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Vardari” me kapacitet të 
instaluar 1972 kW”. 

 
6. “Mbi heqjen e licencës nr. 380, seria T17, për veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, 

dhënë shoqërisë “Alin Trading” sh.p.k., me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 137, datë 
06.09.2017”. 
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