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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË 

ENERGJISË 

Tiranë më 06.10.2016 

 
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij te datës 06.10.2016 pasi 
shqyrtoi relacionet e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE mori vendimet si më 
poshtë : 
 
1. Vendimin nr 154 date 06.10.2016 “Mbi kërkesën e shoqërisë “XHENGO 

ENERGJI”sh.p.k., per liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjise Elektrike 
nga Hec “Kasollet e Selces”.  

 
2. Vendimin nr 155 date 06.10.2016 Mbi kërkesën e shoqërisë “XHENGO 

ENERGJI” sh.p.k., për liçensim në  aktivitetin e Tregetimit te Energjise Elektrike. 
 

3. Vendimin nr 156 date 06.10.2016 Mbi kërkesën e shoqërisë “XHENGO 
ENERGJI” sh.p.k., për liçensim në aktivitetin e Furnizimit te Energjise Elektrike.  

 
4. Vendimin nr 157 date 06.10.2016 Mbi kerkesen e shoqerise “Energy Market 

Albania” sh.p.k., per licensim ne aktivitetin e Tregtimit te Energjise Elektrike.  
 

5. Vendimin nr 158 date 06.10.2016 Mbi fillimin e procedurave per shqyrtimin e 
kërkesës se shoqërisë “ENERGAL” sh.p.k.,  per lenie peng asetesh ne favor te 
Bankes “Societe Generale Albania”sh.a.  

 
6. Vendimin nr 159 date 06.10.2016 Mbi fllimin e procedurave per shqyrtimin e 

kërkesës se shoqërisë “EURON ENERGY” sh.p.k.,  per lenie peng asetesh ne 
favor te Bankes “Societe Generale Albania”sh.a.. 

 
 

7. Vendimin nr 160 date 06.10.2016 Ne lidhje me perjashtimin e klienteve fundore qe 
furnizohen nga Sherbimi Universal nga pergjegjesia per disbalancat.  

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 



8. Vendimin nr 161 date 06.10.2016 Ne lidhje me modifikimin e licenses se shoqerise 
koncesionare ”Ballkan Green Energy” me Nr.3, Seria PV03K, dhene me 
Vendimin e Bordit Nr.20, dt.19.12.2003  

 
9. Vendimin nr 162 date 06.10.2016 Mbi kërkesën e shoqërisë “DAAB ENERGY 

GROUP”sh.p.k.,  per liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjise Elektrike nga 
Hec “Dobrenje-Tomorrice”. 

 
10. Vendimin nr 163  date 06.10.2016 Mbi kërkesën e shoqërisë “DAAB ENERGY 

GROUP”sh.p.k.,  per liçensim në aktivitetin e Tregtimit te Energjise Elektrike . 
 

11. Vendimin nr 164  date 06.10.2016 Mbi miratimin e kontratës TIP për verifikimin e 
dhe vulosjen e matësave elektrikë 

 
12. Vendimin nr 165 date 06.10.2016 Mbi certifikimin paraprak  të shoqërisë 

“Operatori i Sistemit të Transmetimit” sh.a. 
 

 
 

 


