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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

                                                         

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 21.07.2022, 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 13.07.2022. 

 

2. Mbi miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifës për shërbimin e sistemit të 

depozitimit të gazit natyror. 

 

3. Mbi kualifikimin e impiantit fotovoltaik në digën e Qyrsaqit, Hec “Vau i Dejës” i 

shoqërisë “KESH” sh.a.. 

 

4. Mbi kërkesën e shoqërisë “C&S Construction Energy” sh.p.k. për shfuqizimin e vendimit 

të ERE-s nr. 67, datë 27.10.2011, “Për licencimin e shoqërisë “Dosku - Energy” sh.p.k. në 

aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike” dhe heqjen e licencës së shoqërisë “Dosku 

Energy” sh.p.k. për prodhimin e energjisë elektrike. 

 

5. Mbi licencimin e shoqërisë “NTSP” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike nga centrali fotovoltaik, me vendndodhje në zonën Bitinckë, Bilisht, Qarku 

Korçë, me kapacitet të instaluar 2 MW. 

 

6. Mbi licencimin e shoqërisë “Korça Photovoltaic Park” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit 

të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me vendndodhje në zonën Bitinckë, Bilisht, 

Qarku Korçë, me kapacitet të instaluar 2 MW. 

 

7. Mbi licencimin e shoqërisë “Tren Sun System” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me vendndodhje në zonën Bitinckë, Bilisht, 

Qarku Korçë, me kapacitet të instaluar 2 MW. 

 

8. Mbi licencimin e shoqërisë “Sun Beat System” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me vendndodhje në zonën Bitinckë, Bilisht, 

Qarku Korçë, me kapacitet të instaluar 2 MW. 

 

9. Mbi licencimin e shoqërisë “Green Energy Bilishti” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të 

energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik me vendndodhje në zonën Bitinckë, Bilisht, 

Qarku Korçë, me kapacitet të instaluar 2 MW. 
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