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      Sekretaria  

 

     Nr._______Prot.                                                                        Tiranë, më ______2018 

 

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.16.07.2016, njoftojme se ditën e   Enjte , datë   11.10.2018, ora  10:00 zhvillohet 

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

 

 

1. Në lidhje me llogaritjen e pagesave rregullatore per vitin 2018 ( Drejtorite Çmimeve dhe 

Tarifave) 

 

2. Në lidhje me kërkesën e shoqerisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k për dhënien e 

autorizimit nga ana e ERE-s , për ndryshimin e ortakut të vetëm të shoqerisë “Danske 

Commodities Albania A/S ”, me 100% te kuotave te kapitalit , nëpërmjet shitjes ( 

Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit, Drejtoria Juridike) 

 

3. Në lidhje me rishikimin e Vendimit të Bordit te ERE-s Nr.133, datë 07.06.2018 “ Mbi 

kërkesën e shoqerisë “Çaushi –Energji” sh.p.k për modifikimin e licensës së Prodhimit të 

energjisë elektrike nr. 181 , Seria PV12K, të miratuar me vendimin e Bordit të 

Komisionereve të ERE-s Nr122, datë. 29.08.2012 (Drejtoria e Liçensimit dhe 

Monitorimit) 

 

4. Mbi transferimin e licencës së Furnizimit energjisë elektrike dhe Detyrimit të shërbimit 

universal të furnizimit të energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shperndarjes së 

Energjise Elektrike sh.a (OSHEE sh.a), miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 
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112, datë 08.07.2016  tek shoqëria "Furnizuesi i Sherbimit Universal“ sh.a (FSHU sh.a), 

e  vlefshme deri me datë 08.07.2021( Drejtorite Teknike) 

 

5. Mbi transferimin e licencës së Operimin e Sistemit të Shpërndarjes së energjisë elektrike, 

të shoqërisë Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike sh.a (OSHEE sh.a), me 

nr.licence 250, seria P14SH, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerve të ERE-s  

nr.96 Datë 27.10.2014,  tek shoqëria "Operatori i Sistemit te Shpëmdarjes" sh.a (O.S.SH 

sh.a  ), e vlefshme deri me datë 27.10.2044 ( Drejtorite Teknike) 

 

6. Në lidhje me miratimin e  Kodit te Rrjetit mbi Rregullat e Ndërveprimit dhe Shkëmbimit 

të të Dhënave ( Drejtorite Teknike) 

 

7. Ne lidhje me licencimin e shoqërisë “DON-UCD” sh.p.k., në veprimtarinë e Furnizimit 

të Energjisë Elektrike ( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

8. Në lidhje me fillimin e  procedurës për licencim e shoqërisë ENER TRADE sh.p.k në 

aktivitetin e Tregetimit te energjis elektrike ( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

9.  Në lidhje me fillimin e  procedurës për licencim e shoqërisë ENER TRADE sh.p.k në 

aktivitetin e Furnizimit  te energjis elektrike( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

10. Informacion mbi kerkesen e shoqerise “SA-GA MAT” sh.p.k per shtyrjen e afatit te 

Vendimmarjes finale te Bordit te ERE-s (Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit) 

 

 

11. Informacion mbi zbatimin e parashikimeve te Vendimit te ERE NR.179 date 08.11.2017 

mbi certefikimin e shoqerise Operator  i kombinuar i gazit natyror” Albgaz sh.a. 

(Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit, Drejtoria Juridike) 

 

 

 

 

 

                                                           Kryetari i ERE-s 

Petrit AHMETI 

 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al

