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Nr. 1 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Albanian 

Green Energy sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 63, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, 

shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (bllok motorë- 

gjeneratorësh të ushqyer me biomasë të lëngshme)” 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 2 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “E Vento 

S.R.L Albania” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 60, seria NPM08, “Për ndërtimin, instalimin, 

shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike” 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 3 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Biopower 

Green Energy sh.p.k, mbajtëse e licencës nr. 64, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, 

shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike” 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 4 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “ERS - 08” 

sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 59, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin 

dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë” 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 5 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Alb Wind 

Energy, mbajtëse e licencës nr. 53, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin 

dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”.... 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 6 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “Hera” sh.p.k., 

mbajtëse e licencës nr. 49, seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe 

prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike” 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 7 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të shpërndarjes së gazit natyror Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 8 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të transmetimit të gazit natyror Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 9 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë Hydro Power Plant of Korça sh.p.k., për vendosje të 

hipotekës mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë, pranë Intesa Sanpaolo Bank... 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 10 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë HEC-i Dragostunje sh.p.k., për lënien peng të aseteve 

të luajtshme dhe vendosje të hipotekës mbi ato të paluajtshme, që do t’i përkasin HEC-it 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 



RREGJISTRI   I  VENDIMEVE  TË  ERE-S  PËR  VITIN  2018 
 

2 | P a g e  
 

Dragostunje (asete që do t’i shërbejnë veprimtarisë së licencuar; ndërtesa, pajisje dhe gjithë 

sistemin e prodhimit dhe shpërndarjes), në favor të Bankës Societe Generale Albania sh.a... 
Nr. 11 Datë 10.01.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Lengarica & Energy sh.p.k., 

për miratimin e vendosjes së hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të Intesa Sanpaolo 

Bank of Albania sh.a.. 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 12 Datë 10.01.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë M.T.C. Energy sh.p.k., për 

lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosjes së hipotekës për asetet e paluajtshme të 

ardhshme apo të tashme, në favor të Raffeisen Bank sh.a., për efekt të ristrukturimit të kredisë 

së dhënë 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 13 Datë 10.01.2018 Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë Alesio-2014 sh.p.k. në aktivitetin e 

prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Kryezi, me fuqi të instaluar 1.99 mw 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 14 Datë 10.01.2018 Mbi shtyrjen e afatit të tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria 

Albgaz sh.a., miratuar me vendimin e bordit të EREs nr. 90, datë 7.6.2017, si dhe kontratës 

së transmetimit të gazit natyror të lidhur mes Albpetrol sh.a. dhe Albgaz sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 15 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së shërbimit universal të furnizimit me 

energji elektrike për klientët fundorë.. 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 16 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e “Rregullave për përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për 

aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 17 

 

 

 

Datë 10.01.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullores për mbrojtjen e informacionit 

konfidencial”. 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 18 Datë 10.01.2018 Mbi miratimin e “Rregullores së procedurave të paraqitjes së planit të investimeve nga 

operatorët e transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”... 

Fletore Zyrtare me Nr. 8 

Datë 30.01.2018 

Nr. 19 Datë 19.01.2018 Mbi çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike, që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues 

me përparësi të energjisë elektrike, për vitin 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 10 

Datë 31.01.2018 

Nr. 20 Datë 19.01.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror, nga shoqëria 

Albgaz sh.a., për vitin 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 10 

Datë 31.01.2018 

Nr. 21  Për çështje të organizimit të brendshëm të ERE.  

Nr. 22 Datë 30.01.2018 Mbi ankimin e shoqërisë OST sh.a. në lidhje me vendimin e bordit të ERE-s nr. 210, datë 

28.12.2017, “Për miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga 

OST sh.a. për vitin 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

Nr. 23 Datë 30.01.2018 

Mbi miratimin e “Rregullores për ndryshimin e furnizuesit në sektorin e gazit natyror” 
Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 
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Nr. 24 Datë 30.01.2018 Mbi miratimin e licencës tip të aktivitetit të tregtimit të gazit natyror Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

Nr. 25 Datë 30.01.2018 Mbi miratimin e licencës tip në aktivitetin e furnizimit të gazit natyror Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

Nr. 26 Datë 30.01.2018 Mbi licencimin e shoqërisë Energji Ashta sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë 

elektrike... 

Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

 

Nr. 27 Datë 30.01.2018 Mbi licencimin e shoqërisë HEC Llëngë sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga: HEC Llënga 1, me fuqi 1730 kw; HEC Llënga 2, me fuqi 300 kw; dhe HEC 

Llënga 3, me fuqi 1500 kw, me fuqi totale 3530 kw... 

Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

Nr. 28 Datë 30.01.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Luçente Koncesionare 

sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Spatharë, me 

fuqi 1038 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

Nr. 29 Datë 30.01.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Rej Energy sh.p.k., për 

modifikimin e licencës së prodhimit të energjisë elektrike, me nr. 177, seria PV12K, të 

miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 120, datë 29.8.2012........ 

Fletore Zyrtare me Nr. 21 

Datë 16.02.2018 

Nr. 30 Datë 09.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në marrëveshjen për shërbimin e shpërndarjes 

së energjisë elektrike ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) 

sh.a. dhe furnizuesit të energjisë elektrike. 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 31 Datë 09.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullave për sigurimin e aksesit të palëve të treta 

në sistemin e transmetimit dhe transparencën në sektorin e gazit natyror 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 32 Datë 09.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AGE Sunpower” sh.p.k., 

për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë 

(Sheq Marinas), me fuqi të instaluar 1998 kw....... 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 33 Datë 09.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Seman Sunpower” sh.p.k., 

për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë 

(Sheq Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw...... 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 34 Datë 09.02.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Alesio–2014” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga HEC “Kryezi”, me fuqi të instaluar 1990 kw..... 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 35 Datë 09.02.2018 Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., për vendosjen e 

hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 
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Nr. 36 Datë 09.02.2018 Mbi fillimin e procedurave për heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të 

shoqërisë “HEC Dunicë”, me nr. 123 , seria PV11K, miratuar me vendimin e Bordit të 

Komisionerëve të ERE-s nr. 27, datë 10.3.2011 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 37 Datë 09.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës së tregtimit të energjisë elektrike të shoqërisë 

“HEC Dunicë”, me nr. 124, seria T11P, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të 

ERE-s nr. 28, datë 10.3.2011 

Fletore Zyrtare me Nr. 25 

Datë 26.02.2018 

Nr. 38 Datë  23.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në rregulloren për ndryshimin e furnizuesit të 

energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 113, datë 8.7.2016 

Fletore Zyrtare me Nr. 28 

Datë 05.03.2018 

Nr. 39 Datë  23.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k. në 

aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 28 

Datë 05.03.2018 

Nr. 40 Datë  23.02.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro Seta” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Seta 1+2”, “Seta 3” dhe 

“Seta 4” 

Fletore Zyrtare me Nr. 28 

Datë 05.03.2018 

Nr. 41 Datë  23.02.2018 Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullave operacionale për furnizuesin e 

mundësisë së fundit të gazit natyror 

Fletore Zyrtare me Nr. 28 

Datë 05.03.2018 

Nr.42    

Nr. 43    

Nr. 44    

Nr. 45 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave për kushtet e shërbimit të furnizimit 

me energji elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit dhe kushtet kontraktore të 

furnizimit” 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 46 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për miratimin e programit të pajtueshmërisë së OST sh.a Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 
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Nr. 47 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a. për 

vitin 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr.48 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes së 

energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022) 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 49 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k., në aktivitetin e 

prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Voskopojë”, me fuqi të instaluar 1970 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 50 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Smart Watt” sh.p.k., në aktivitetin e 

tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 51 Datë 07.03.2018  Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Power Elektrik Slabinje” sh.p.k., për lënien peng të 

aseteve të saj pranë “Raiffeisen Bank” sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 52 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë 

“Erald Energjitik” sh.p.k., miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 91, datë 26.09.2011 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 53 Datë 07.03.2018  Mbi mosfillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sonne” sh.p.k., për 

licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë, 

me fuqi të instaluar 1998 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 54 Datë 07.03.2018  Mbi mosfillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AED Solar” sh.p.k., 

për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik 

Topojë, me kapacitet prodhues 1998 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 55 Datë __.__.2018    

Nr. 56 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Draftkontratës tip për shitblerjen e sasisë së tepërt 

të energjisë elektrike që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve që përfitojnë nga 

shërbimi universal, me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, për periudhën 

kohore 1.1.2018–31.12.2018” 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 
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Nr. 57 Datë 07.03.2018  Mbi fillimin e procedurës për miratimin e draftkontratës tip për shitblerjen e energjisë 

elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a., aksionet e së 

cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit e shërbimit 

universal/OSHEE sh.a., për periudhën 1.1.2018–31.12.2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 58 Datë 07.03.2018  Mbi licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 

energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 46 

Datë 04.04.2018 

Nr. 59 Datë 15.03.2018 Mbi miratimin e kërkesës së OST sh.a. për shtyrjen e afatit të pikës 2 të vendimit të ERE-s 

nr. 43, datë 15.3.2017, mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të Operatorit të Sistemit të 

Transmetimit të energjisë elektrike OST sh.a., në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 

43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe nenin 9, pika 6, të Direktivës 72/2009 EC, 

mbas marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë 

Fletore Zyrtare me Nr. 42 

Datë 28.03.2018 

Nr. 60 Datë 15.03.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Lucente Koncesionare” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 

energjisë elektrike nga HEC-i “Spatharë”, me fuqi të instaluar 1038 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 42 

Datë 28.03.2018 

Nr. 61 Datë 26.03.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Malësia Solar 1” sh.p.k. 

për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik në Lahë 

e Poshtme, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 62 Datë 26.03.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Malësia Solar 2” sh.p.k. 

për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik në Lahë 

e Poshtme, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 63 Datë 26.03.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Malësia Solar 3” sh.p.k. 

për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik në Lahë 

e Poshtme, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 64 Datë 26.03.2018 Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “RTS” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit 

të energjisë elektrike nga burimi gjenerues i energjisë fotovoltaike, zona Tren–Bilisht, Korçë 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 65 Datë 26.03.2018 Mbi miratimin e rregullores për mbrojtjen e informacionit konfidencial Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr.66 Datë 26.03.2018 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga furnizuesi i 

mundësisë së fundit për muajt janar dhe shkurt 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 
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Nr. 67 Datë 26.03.2018 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i 

Mundësisë së Fundit për muajin mars 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 68 Datë 26.03.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e një ndryshimi në rregullat “Për 

alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve” 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 69 Datë 26.03.2018 Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “M.T.C. Energy” sh.p.k., për lënien peng në favor të 

Raiffeisen Bank sh.a. të aseteve të saj, për efekt të ristrukturimit të kredisë 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 70 Datë 26.03.2018 Mbi heqjen e licencës nr. 123, seria PV11k, shoqërisë “HEC Dunicë” sh.p.k. për prodhimin 

të energjisë elektrike nga HEC-et “Trebinjë”, “Potgozhan”, “Kalivaç”, “Dunicë 1”, “Dunicë 

2”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 27, datë 10.3.2011 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 71 Datë 26.03.2018 Mbi heqjen e licencës nr. 124, seria T11P, shoqërisë “HEC Dunicë” sh.p.k., për tregtimin e 

energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 28, datë 

10.3.2011. 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 72 Datë 26.03.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Smart Watt” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë 

elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 73 Datë 26.03.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Hydro Seta” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga HEC-et “Seta 1+2”, “Seta 3” dhe “Seta 4” 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 74 Datë 26.03.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e disa shtesave dhe ndryshimeve të propozuara nga 

shoqëria OSHEE sh.a. në “Kontratën tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE 

sh.a. dhe prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin nr. 101, 

datë 23.6.2016 të Bordit të ERE-s, i ndryshuar me vendimin nr. 147, datë 30.9.2016 të Bordit 

të ERE-s 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 75 Datë 26.03.2018 Mbi detyrimin e shoqërisë OSHEE sh.a. për nënshkrimin e “Kontratës tip për shitblerje të 

energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a. dhe prodhuesve me përparësi të energjisë 

elektrike”, të miratuar me vendimin nr. 101, datë 23.6.2016 të Bordit të ERE-s, i ndryshuar 

me vendimin nr. 147, datë 30.9.2016 të Bordit të ERE-s 

Fletore Zyrtare me Nr. 71 

Datë 17.05.2018 

Nr. 76    

Nr. 77 Datë 06.04.2018 Mbi miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike 

që ka nënshkruar OSHEE sh.a. me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji 

elektrike GSA sh.p.k 

Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 
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Nr. 78 Datë 06.04.2018 Mbi miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike 

që ka nënshkruar OSHEE sh.a. me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji 

elektrike “Albanian Energy Supplier” sh.p.k. (AES sh.p.k.) 

Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 

Nr. 79 Datë 06.04.2018 Mbi miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike 

që ka nënshkruar OSHEE sh.a. me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji 

elektrike “Noa Energy Trade” sh.p.k 

Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 

Nr. 80 Datë 06.04.2018 Mbi miratimin e rregullave operacionale për furnizuesin e mundësisë së fundit të gazit natyror Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 

Nr. 81 Datë 06.04.2018 Mbi miratimin e rregullave për sigurimin e aksesit të palëve të treta në sistemin e transmetimit 

dhe transparencën në sektorin e gazit natyror. 

Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 

Nr. 82 Datë 06.04.2018 Mbi heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “Erald Energjitik” 

sh.p.k., me nr. 162, seria PV11K, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 91, datë 

26.9.2011. 

Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 

Nr. 83 Datë 06.04.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike 

nga HEC “Voskopojë”, me fuqi totale të instaluar 1970 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 64 

Datë 04.05.2018 

Nr. 84    

Nr. 85 Datë 20.04.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “AGE Sunpower” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Centrali Fotovoltaik TOPOJË (Sheq, Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 86 Datë 20.04.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Seman Sunpower” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë (Sheq, Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 87 Datë 20.04.2018 Mbi miratimin e rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve 

ekzistuese me rrjetin e transmetimit; marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit 

ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit, si dhe marrëveshjes së lidhjes në rrjetin e transmetimit 

ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 88 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AED Solar” sh.p.k., për 

licencim në  aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë, me 

kapacitet të instaluar 1998 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 
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Nr. 89 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sonne” sh.p.k., për 

licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë, 

me fuqi të instaluar 1998 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 90 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “MPHEC” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Niçe”, me fuqi të instaluar 

1.668 mw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 91 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Wind Power albania” 

sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 92 Datë 20.04.2018 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga furnizuesi i 

mundësisë së fundit, për muajin prill 2018. 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 93 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Seman-1, 

Sheq, Marinas, Fier me kapacitet të instaluar 2000 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 94 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Seman2Sun” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Seman-2, 

Sheq, Marinas, Fier, me kapacitet të instaluar 2000 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 95 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Çaushi Energy” sh.p.k., për 

modifikimin e licencës së prodhimit të energjisë elektrike me nr. 181, seria PV12K, të 

miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 122, datë 29.8.2012 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 96 Datë 20.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores së veçantë për lëshimin, 

transferimin dhe anulimin e garancive të origjinës. 

Fletore Zyrtare me Nr. 67 

Datë 10.05.2018 

Nr. 97 Datë 23.04.2018 Mbi miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror nga shoqëria ALBGAZ sh.a., për vitin 

2018. 

Fletore Zyrtare me Nr. 73 

Datë 22.05.2018 

Nr. 98 Datë 30.04.2018 Mbi miratimin e kontratës për shitblerjen e sasisë së tepërt të energjisë elektrike, që rezulton 

pas përmbushjes së kërkesës së klientëve, që përfitojnë nga shërbimi universal, me qëllim 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, për periudhën kohore 1.1.2018–31.12.2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 99 Datë 30.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit për kërkesat e lidhjes me rrjetin e 

sistemeve me tension të lartë me rrymë të vazhduar dhe parqet me module të energjisë të 

lidhur me rrymë të vazhduar (HVDC) 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 100 Datë 30.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin 

e gjeneruesve 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 
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Nr. 101 Datë 30.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit për ngarkesën Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 102 Datë 30.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Kontratës për sigurimin e shërbimeve të balancimit 

(kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të sistemit elektroenergjetik, për periudhën 

kohore 1.1.2018–31.12.2018”, midis OST sh.a. dhe KESH sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 103 Datë 30.04.2018 Mbi miratimin e programit të pajtueshmërisë së OST sh.a. Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 104 Datë 30.04.2018 Mbi fillimin e procedurës për rishikimin e “Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të shitjes 

së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit” 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 105 Datë 30.04.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Malësia Solar 1” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga centrali fotovoltaik “Lahë e Poshtme”, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, 

qarku Shkodër, me kapacitet të instaluar 2.5 mw 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 106 Datë 30.04.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Malësia Solar 2” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga centrali fotovoltaik “Lahë e Poshtme”, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, 

qarku Shkodër, me kapacitet të instaluar 2.5 mw 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 107 Datë 30.04.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Malësia Solar 3” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga centrali fotovoltaik “Lahë e Poshtme”, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, 

qarku Shkodër, me kapacitet të instaluar 2.5 mw 

Fletore Zyrtare me Nr. 72 

Datë 21.05.2018 

Nr. 108    

Nr. 109    

Nr. 110 Datë 14.05.2018 Mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet KESH sh.a. dhe OST sh.a., lidhur me korrigjimet 

e faturave për shërbimin e balancimit sipas parashikimeve të akteve ligjore dhe nënligjore në 

fuqi dhe përllogaritjeve nga OST sh.a., të rakorduara dhe të pranuara nga palët përgjegjëse 

për periudhën 1 korrik 2016–31 dhjetor 2017 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 

Nr. 111 Datë 14.05.2018 Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë OSHEE sh.a., për miratimin e marrëveshjes për 

sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike që ka nënshkruar kjo shoqëri me 

shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike “Grid Energy” sh.p.k 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 
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Nr. 112 Datë 14.05.2018 Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Domi TEC” sh.p.k., në aktivitetin e 

prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Plepi”, me fuqi të instaluar 2285 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 

Nr. 113 Datë 14.05.2018 Për licencimin e shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga centrali fotovoltaik Seman-1, Sheq, Marinas, Fier, me fuqi të instaluar 2000 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 

Nr. 114 Datë 14.05.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Seman2Sun” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga centrali fotovoltaik Seman-2, Sheq, Marinas, Fier, me fuqi të instaluar 2000 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 

Nr. 115 Datë 14.05.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Udhëzuesit për kërkesat organizative, rolet dhe 

përgjegjësitë në lidhje me shkëmbimin e të dhënave” (KORP) 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 

Nr. 116 Datë 14.05.2018 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i 

Mundësisë së Fundit për muajin maj 2018. 

Fletore Zyrtare me Nr. 81 

Datë 05.06.2018 

Nr. 117 Datë 04.06.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “SONNE” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike 

nga Centrali Fotovoltaik Topojë me fuqi të instaluar 1998 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 118 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “BLAÇ Energy” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga HEC “BLAÇ”, me fuqi të instaluar 1300 

kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 119 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “BLAÇ Energy” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga HEC “BLAÇ”, me fuqi të instaluar 1300 

kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 120 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë 

ALBGAZ sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 121 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shoqërisë 

ALBGAZ sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 122 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për transferimin e licencës së Furnizimit të Shërbimit Universal të 

energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. 

(OSHEE sh.a.), miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 112, datë 8.7.2016 e vlefshme 

deri më datë 8.7.2021 te shoqëria “Furnizuesi i Shërbimit Universal” sh.a. (FSHU sh.a.) 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 123 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për transferimin e licencës së operimit në sistemin e shpërndarjes 

së energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. 

(OSHEE sh.a.), me nr. 250, seria P14SH, miratuar me vendimin e bordit të komisionerve të 

ERE-s nr. 96, datë 27.10.2014, e vlefshme deri më datë 27.10.2044 te shoqëria “Operatori i 

Sistemit të Shpërndarjes” sh.a. (OSSH sh.a.). 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 
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Nr. 124 Datë 04.06.2018 Mbi mosfillimin e procedurës, për modifikimin e licencës së shoqërisë “Gavran Energy” 

sh.p.k., me nr. 349 licence, seria PV16K, miratuar me vendimin e bordit nr. 140, datë 

15.8.2016, për prodhimin të energjisë elektrike nga HEC-et “Gavran 1”, me fuqi të instaluar 

998 kw dhe “Gavran”, me fuqi të instaluar 1215 kw, me fuqi totale të instaluar 2213 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 125 Datë 04.06.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “AED SOLAR” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë, me kapacitet të instaluar 1998 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 126 Datë 04.06.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të 

energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 89 

Datë 19.06.2018 

Nr. 127 Datë 04.06.2018 Mbi miratimin e Kodit të rrjetit për kërkesat e lidhjes me rrjetin të sistemeve me tension të 

lartë me rrymë të vazhduar dhe parqet me module të energjisë të lidhur me rrymë të vazhduar 

(HVDC) 

Fletore Zyrtare me Nr. 90 

Datë 20.06.2018 

Nr. 128 Datë 04.06.2018 Mbi miratimin e Kodit të Rrjetit për Ngarkesën Fletore Zyrtare me Nr. 92 

Datë 22.06.2018 

Nr. 129 Datë 04.06.2018 Mbi miratimin e Kodit të Rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve Fletore Zyrtare me Nr. 93 

Datë 22.06.2018 

Nr. 130 Datë 04.06.2018 Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Furnizuesi i Tregut të 

Lirë” sh.a. (“FTL” sh.a.), për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 93 

Datë 22.06.2018 

Nr. 131 Datë 07.06.2018 Mbi kërkesën e KESH sh.a. për rishikimin e vendimit të bordit të EREs nr. 98, datë, 

30.4.2016, mbi miratimin e kontratës për shitblerjen e sasisë së tepërt të energjisë elektrike 

që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve që përfitojnë nga shërbimi universal, me 

qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për periudhën kohore 1.1.2018–

31.12.2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 100 

Datë 05.07.2018 

Nr. 132 Datë 07.06.2018 Mbi miratimin e draft kontratës tip për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë 

së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose 

pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit të shërbimit universal për periudhën 01.01.2018 – 

31.12.2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 100 

Datë 05.07.2018 

Nr. 133 Datë 07.06.2018 Mbi kërkesën e shoqërisë “Çaushi - Energji” sh.p.k., për modifikimin e licencës së “Prodhimit 

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

Komisionerëve të ERE-s nr. 122, datë 29.8.2012..... 

Fletore Zyrtare me Nr. 100 

Datë 05.07.2018 
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Nr. 134 Datë 25.06.2018 Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “EDIANI” sh.p.k, për 

licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga hec-et “Shëngjon 1” me fuqi 

te instaluar 651 KW, “Shëngjon 2” me fuqi te instaluar 356 KW dhe “Shëngjon 3” me fuqi te 

instaluar 341 KW, me fuqi totale 1348 KW. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 135 Datë 25.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “OSOJA HPP” sh.p.k, për 

licencim e në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “OSOJE” me fuqi te 

instaluar 1922 KW 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 136 Datë 25.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Hidropower Elektrik” 

sh.p.k, për modifikimin e licencës nr. 130, seria pv11k, të miratuar me Vendimin E Bordit të 

Komisionerëve të ERE-s   nr. 59, datë 22.06.2011, për prodhimin e energjisë elektrike nga 

Hec-et: “SLABINJA 2A” me fuqi 2 MW, “SLABINJA 2B” me fuqi 1.6 MW , “SLABINJA 

2C” me fuqi 1.8 MW, “SLABINJA 2D” dhe “SLABINJA 2E” me fuqi 3.4 MW, me fuqi 

totale 13.8 MW. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 137 Datë 25.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit  të shoqërisë “ENERGIA GAS AND 

Power Albania” për modifikimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike me nr. 322, 

Seria F15, të miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-S nr. 159 datë 28.12.2015 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 138 Datë 25.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Energia Gas and Power 

Albania” sh.p.k, për modifikimin e licencës së tregtimit të energjisë elektrike me nr.158, Seria 

T14, të miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 133, datë 24.12.2014. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 139 Datë 25.06.2018 Për mos pranimin për shqyrtim të aplikimit të shoqërisë “Kamenica HPP” sh.p.k, për licencim 

në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Kamenice” me fuqi të instaluar 

800 KW 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 140 Datë 25.06.2018 Mbi shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Komisionerëve nr. 88, datë 06.08.2008, për 

licencimin e shoqërisë “Union Eolica Albania” sh.p.k, me nr. 62, Seria NPM08P në 

veprimtarinë e ndërtimit, istalimit dhe shfrytrëzimit të centraleve elektrike me erë, prodhimin 

e energjisë elektrike nga parqet eolike Kavajë. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 141 Datë 25.06.2018 Mbi shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Komisionerëve nr.110, datë 16.09.2008, për 

licencimin e shoqërisë “Enpower Albania” sh.p.k, me nr.65, Seria NPM08P në veprimtarinë 

e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, prodhimin e energjisë 

elektrike nga parqet eolike Karaburun dhe Llogara. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 142 Datë 25.06.2018 Mbi shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Komisionerëve të ERE nr. 8, datë 04.02.2009, ”Për 

licencimin e shoqërisë “Enpower Albania” sh.p.k. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike”, i ndryshuar. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 
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Nr. 143 Datë 25.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Alesio-2014” sh.p.k për 

licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Fushë-Arrëz”, me fuqi 

të instaluar 1990 KW. 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 144 Datë 25.06.2018 Mbi rishikimin e “Metodologjisë së përcaktimit çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 

furnizuesi i mundësisë së fundit” miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s nr. 201, datë 

04.12.2017 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 145 Datë 25.06.2018 Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e alikimit të shoqërisë “Furnizuesi i Tregut të Lirë” 

sh.a, për licencim në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 146 Datë 25.06.2018 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga furnizuesi i 

mundësisë së fundit për muajin Qershor 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 147    

Nr. 148 Datë 28.06.2018 Mbi kërkesën e OSHEE sh.a. për kontestimin e Vendimit  nr. 110,  datë, 14.05.2018, të  Bordit 

të ERE, lidhur me korrigjimin e faturave për shërbimin e balancimit sipas parashikimeve të 

akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi dhe  përllogaritjeve nga OST sh.a, të rakorduara dhe të 

pranuara nga palët përgjegjëse për periudhën 1 Korrik 2016-31 Dhjetor 2017". 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 149 Datë 28.06.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Don – Ucd” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 102 

Datë 11.07.2018 

Nr. 150 Datë 03.07.2018 Mbi fillimin  e procedurës për miratimin e “Propozimit të të gjithë OST-ve për një 

metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 18 të rregullores së 

komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 Shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi 

alokimin e kapaciteteve në avancë” 

 

Nr. 151 Datë 03.07.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Domi Tec” sh.p.k në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Hec “Plepi” me fuqi të instaluar 2285 KW. 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 152 Datë 03.07.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Renergy Trading Group” 

sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 
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Nr. 153 Datë 03.07.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Uradrin” sh.p.k. për 

licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 154 Datë 03.07.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Oberaldi Energjitik” sh.p.k, 

për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë nga Hecet “Kryezi 3” me fuqi te 

instaluar 122.2 KW,  “Kryezi 4” me fuqi te instaluar 310.7 KW dhe “Kryezi  5” me fuqi te 

instaluar 886.5 KW, me fuqi totale 1320 KW 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 155 Datë 03.07.2018 Mbi fillimin  e procedurës për miratimin e “Propozimit të të gjithë OST-ve për një 

metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit në përputhje me nenin 18 të rregullores së 

komisionit (BE) 2016/1719 të datës 26 Shtator 2016 për krijimin e një udhëzuesi mbi 

alokimin e kapaciteteve në avancë” 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 156 Datë 09.07.2018 Mbi pranimin e kërkesës së shoqërisë “Eft Albania” sh.p.k për heqjen e licencës së 

veprimtarisë së tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 157 Datë 09.07.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Blac Energy” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

nga Hec “Blac” me fuqi të instaluar 1300 KW. 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 158 Datë 09.07.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Don–Ucd” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 108 

Datë 24.07.2018 

Nr. 159 Datë 09.07.2018 Mbi miratimin e “Udhëzuesit për kërkesat organizative, rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me 

shkëmbimin e të dhënave” (KORP) 

Fletore Zyrtare me Nr. 109 

Datë 25.07.2018 

Nr. 160 Datë 09.07.2018 Mbi pranimin e kërkesës së shoqërisë “Eft Albania” sh.p.k për heqjen e licencës së 

veprimtarisë së furnizimit me energji elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 109 

Datë 25.07.2018 

Nr. 161 Datë 09.07.2018 Për miratimin e “Rregullores  mbi kushtet e përgjithshme të shërbimit të furnizimit me gaz 

natyror  për klientët  fundorë”. 

Fletore Zyrtare me Nr. 109 

Datë 25.07.2018 

Nr. 162    
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Nr. 163 Datë 19.07.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “ReNRGY Trading Group” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të 

energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 130 

Datë 11.09.2018 

Nr. 164 Datë 19.07.2018 Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” sh.p.k., për 

modifikimin e licencës së tregtimit të energjisë elektrike me nr. 258, seria T14, të miratuar 

me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 133, datë 24.12.2014. 

Fletore Zyrtare me Nr. 130 

Datë 11.09.2018 

Nr. 165 Datë 19.07.2018 Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” sh.p.k., për 

modifikimin e licencës së furnizimit me energji elektrike me nr. 322, seria F15, të miratuar 

me vendimin e bordit të ERE-s nr. 159, datë 28.12.2015. 

Fletore Zyrtare me Nr. 130 

Datë 11.09.2018 

Nr. 166 Datë 19.07.2018 Mbi fillimin e procedurave për miratimin e sistemit të njehsuar dhe standard të llogarive për 

të licencuarit në veprimtaritë e transmetimit, shpërndarjes dhe Furnizuesit të Shërbimit 

Universal, në sektorin e energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 130 

Datë 11.09.2018 

Nr. 167 Datë 19.07.2018 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “DERBI-E” sh.p.k., në veprimtarinë e 

prodhimit të energjisë nga HEC “Antena”, me fuqi të instaluar 1105 kw 

Fletore Zyrtare me Nr. 130 

Datë 11.09.2018 

Nr. 168 Datë 19.07.2018 Mbi për miratimin e ndryshimeve të propozuara nga TAP AG në metodologjinë e tarifave të 

TAP AG, të miratuar me vendimin e ERE-s nr. 127, datë 7.11.2013 

Fletore Zyrtare me Nr. 130 

Datë 11.09.2018 

Nr. 169    

Nr. 170 Datë 03.08.2018 Mbi miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mbi Bashkëpunimin e Tregjeve Ditore të 

Energjisë Elektrike mes palëve, Enti Rregullator i Energjisë së Shqipërisë (ERE), Zyra e 

Rregullatorit të Energjisë të Kosovës (ZRrE), OST sh.a., KOSTT sh.a 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 

Nr. 171 Datë 03.08.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e propozimit të të gjitha OST-ve të Evropës 

Kontinentale dhe Nordike për hipotezat dhe një metodologji të analizës së kosto-përfitimit 

në përputhje me nenin 156 (11) të rregullores së Komisionit të Bashkimit Evropian (BE) 

2017/1485, të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të 

transmetimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 

Nr. 172 Datë 03.08.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “URADRIN” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë 

elektrike 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 
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Nr. 173 Datë 03.08.2018 Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “MP-HEC” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e 

prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Niçë”, me fuqi të instaluar 1.668 mw, me 

vendndodhje në Komunën Gorë, rrethi Korçë 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 

Nr. 174 Datë 03.08.2018 Mbi fillimin e procedurës për transferimin e licencës së shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., nr. 

408, seria P18K, dhënë me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 113, datë 14.5.2018, në aktivitetin 

e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Seman 1”, me vendndodhje, Sheq 

Marinas, Topojë, Fier, me fuqi 2 mw, për një afat 20-vjeçar, në favor të shoqërisë “Seman 1 

Solar” sh.p.k 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 

Nr. 175 Datë 03.08.2018 Mbi licencimin e shoqërisë “Ediani” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike 

nga HEC “Shëngjon 1”, me fuqi të instaluar 651 kw, HEC “Shëngjon 2”, me fuqi të instaluar 

356 kw dhe HEC “Shëngjon 3”, me fuqi të instaluar 341 kw, me fuqi totale 1348 kw, me 

vendndodhje në përroin e Knellës, Komuna Fan, rrethi Mirditë 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 

Nr. 176 Datë 03.08.2018 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së 

Fundit për muajin korrik 2018 

Fletore Zyrtare me Nr. 131 

Datë 12.09.2018 
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