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           ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

Sekretaria 

Nr. ___ Prot                                                                                           Tiranë,   më .11.2017 

                                                        Njoftim 

 

Në zbatim të nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 8 të 

Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brëndshëm të Entit Rregullator të Energjisë 

të miratuar me Vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 11 të “Rregullores per 

Organizimin,Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   miratuar me Vendimin e Bordit të ERE 

-s Nr.96 datë.17.06.2016,njoftojme se ditën e premte , datë. 24.11.2017, ora  10 :00  

zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite: 

 

 

 

1. Mbi miratimin e Planit të Investimeve për vitin 2017 dhe atë dhjetë – vjeçar të zhvillimit 

të rrjetit të transmetimit të shoqërisë OST sh.a.  (Grupi i Punes) 

 

2. Fillimin e procedurës për “Miratimin e Rregullores për Ndryshimin e Furnizuesit në 

Sektorin e Gazit Natyror (Drejtorite Teknike) 

 

3. Miratimin e “Rregullave të Përkohshme për Mekanizmin Balancues të Energjisë 

Elektrike” ( Drejtorite Teknike) 

 

4. Mbi liçensimin e shoqërisë “SIMA-COM” sh.p.k., në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë 

Elektrike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

5. Mbi liçensimin e shoqerise Prima ne aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike( 

Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
 

 

6. Në lidhje me shfuqizimin e Vendimit të Bordit Nr,38 ,Datë 10.04.2013 , Për liçensimin  

e shoçerise “A&A Group “ shpk në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike” ( 

Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

7. Në lidhje me shfuqizimin e Vendimit të Bordit Nr,134 ,Datë 24.12.2014 , Për liçensimin  

e shoçerise “A&A Group “ shpk në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike” ( 

Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
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8. Mbi fillimin e procedurave për liçensimin e shoqërisë “HEC LLËNGË” sh.p.k., në 

aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike nga Hec-et “Llëngë “( Drejtoria e 

Licensimit dhe Monitorimit) 

 

9. Miratimin e  Kontratës së Shërbimit të Transmetimit  dhe të Shpërndarjes të Gazit 

Natyror të  lidhur ndërmjet shoqërisë Albgaz sh.a. dhe Albpetrol sh.a, me nr.51, datë 

05.07.2017 “( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

10. Fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e draft -“Rregullores së procedurave 

të paraqitjes së planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së 

gazit natyror.”( Drejtorite Teknike) 

 

11. Mbi opinionin e ERE-s në lidhje me projektvendimin për metodologjinë e përcaktimit të 

çmimit të blerjes së energjisë elektike të prodhuar nga gjeneratorët e vegjël me burime të 

rinovueshme nga pjesët e biodegradueshme të mbetjeve të ngurta që shfrytëzojnë 

mbeturinat industriale , urbane dhe rurale ( Drejtorite Teknike) 

 

12. Información mbi publikimin e të dhënave katërmujore për funksionimin e tregut të 

energjisë elektrike në faqen e internetit të ERE-s ( Drejtoria e Licensimit dhe 

Monitorimit) 

 

 

KRYETARI 

 

          Petrit Ahmeti 

 

 

 

 

 

 


