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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË 

ENERGJISË 

Tiranë më 30.09.2016 

 
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij te datës 30.09.2016 pasi 
shqyrtoi relacionet e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE mori vendimet si më 
poshtë : 

 Vendimin Nr. 147, datë 30.09.2016, Mbi Miratimin e disa disa shtesave dhe 
ndryshimeve në modelin e kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike midis 
OSHEE dhe PPE të miratuar me vendimin  e bordit të ere nr. 101, datë 
23.06.2016 

 Vendimin Nr. 148, datë 30.09.2016, Mbi Kërkesën e shoqërisë kesh sh.a për 
rishikimin e vendimit nr. 131 datë 15.08.2016 të Bordit të ERE “Mbi 
ndërprerjen e procedurës së shpallur nga shoqëria KESH sh.a. “ftese për 
shprehje interesi për marrëveshjen kuadër për depozitimin e energjisë elektrike” 

 Vendimin nr. 149, datë 30.09.2016, Mbi Kërkesat e KESH sh.a dhe ministrisë 
së energjisë dhe industrisë për rishikimin e vendimit nr. 133, date 15.08.2016 të 
Bordit të ERE, “mbi miratimin e planit te investimeve te KESH sh.a.” 

 Vendimin  nr. 150, datë 30.09.2016 Mbi Kërkesat e kesh sh.a dhe ministrisë së  
energjisë dhe industrisë për rishikimin e vendimit nr. 144, date 25.08.2016 të 
Bordit të ERE, “Per miratimin e kontrates tip per shit-blerje te energjise 
elektrike ndermjet shoqerise se prodhimit te energjise elektrike, aksionet e se 
ciles kontrollohen plotesisht apo pjeserisht nga shteti/KESH sh.a. dhe 
furnizuesit te sherbimit universal/OSHEE sh.a. per periudhen 01.07.2016- 
31.12.2016" 
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 Vendimin nr. 151, datë 30.09.2016, Mbi Kërkesën e KESH sh.a. për rishikimin 
e vendimit nr. 139 date, 15.08.2016 të Bordit të ERE. 

 Vendimin  nr. 152, datë 30.09.2016, Për Fillimin e procedurave për shqyrtimin 
dhe Miratimin e draft – rregullores për procedurat e licensimit, modifikimit, 
transferimit të pjesshëm ose të plotë, heqjen  e licensave në sektorin e gazit 
natyror. 

 Vendimin nr. 153, datë 30.09.2016, Për Fillimin e procedurave për shqyrtimin 
dhe miratimin e rregullave të ankandit të zyrës së koordinuar të ankandeve për 
evropën juglindore (SEE CAO), versioni 1.4 

 
 

 
 


