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            VENDIM    

              Nr.62  , Datë 13.05.2016 

 

MBI FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR  MIRATIMIN E  DISA  

NDRYSHIMEVE NË MODELIN E KONTRATËS SË SHITBLERJES SË 

ENERGJISË ELEKTRIKE NDËRMJET KESH SH.A. (FPSH) DHE 

PRODHUESVE TË VEGJËL TË ENERGJISË (PVE) MIRATUAR ME 

VENDIMIN NR.80 DATE 23.10.2009 , TE NDRYSHUAR  

 

Në mbështetje të nenit 16; të Ligjit nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë 

Elektrike”   neneve 11 dhe 14 te  “Kushteve per vendosjen e detyrimit te sherbimit publik, 

qe do te zbatohen ndaj te licensuarve ne sektorin e e energjise elektrike, te cilet ushtrojne 

aktivitetin e prodhimit transmetimi, shperndarjes dhe furnizimit me energji elektrike” miratuar 

me VKM Nr.244, date 30.03.2016, nenit 26 të Rregullave të Praktikës dhe Proçedurave të 

ERE-s, miratuar me Vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s, nr. 21, datë 

18.03.2009, të ndryshuar, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), në 

mbledhjen e tij të datës 13.05.2016, mbasi shqyrtoi relacionin e Drejtorisë Juridike 

dhe Mbrojtjes së Konsumatorit  në  lidhje me disa  ndryshime  në Modelin e 

Kontratës për shitblerje të energjisë elektrike ndermjet  KESH sh.a  dhe Prodhuesve te vegjel te 

energjise elektrike miratuar me Vendimin e Bordit te Komisionereve  nr.80 date 23.10.2009 , 

te ndryshuar,  

 

Konstatoi se : 

 ERE ka detyrimin e përshtatjes së kuadrit ligjor ekzistues me parashikimet e 

ligjit nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”. 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

Bordi  
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 Me VKM nr.244, dt 30.03.2016 janë miratuar Rregullat mbi  kushtet për 

vendosjen e detyrimeve të shërbimit publik ndaj të licensuarve në sektorin e energjisë 

elektrike. Nëkuptim të këtij vendimi në nenin 11 të  këtyre rregullave është 

përcaktuar se  

1. Cdo detyrim i vendosur ndaj të licensuarve në përputhje me legjislacionin 

në fuqi, në lidhje me burimet e rinovueshme të energjisë, do të 

konsiderohet detyrim i shërbimit publik. 

2. Detyrimi i shërbimit publik për blerjen e energjisë elektrike nga burimet e 

rinovueshme të energjisë i vendoset Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe kontrates tip të 

miratuar nga ERE.  

3. Në  nenin 14  te VKM nr.244 dt 30.03.2016 - është vendosur   

 Këto rregulla do të sherbejnë si model i përkohshem per funksionimin e tregut te energjise 

elektrike, deri ne miratimin e Modelit te Tregut te Energjise Elektrike, ne perputhje me 

Ligjin nr. 43/2015 “Per sektorin e energjise elektrike”.  

 Enti Rregullator i Energjise brenda 60 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, të 

miratojë aktet përkatëse për zbatimin e detyrimeve të përcaktuara në këto kushte. 

Për gjithë sa më sipër Bordi i ERE,  

 

Vendosi: 

1. Fillimin e procedurave  per miratimin e disa ndryshimeve  në  modelin e 

Kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike ndërmjet  KESH sh.a  dhe 

Prodhuesve te vegjël të energjise elektrike miratuar me Vendimin e Bordit te 

Komisionereve  nr.80 date 23.10.2009 , te ndryshuar,  me përmbajtjen si më 

poshtë : 

A1.  Ne  Titull,  pjesen Hyrese dhe kudo ne kontrate me Palet do te  referohen  

ne cilesine e Shitesit,  Prodhuesit me Perparesi te Energjise Elektrike dhe ne 

cilesine e Bleresit Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike-OSHEE sh.a. 
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A2.  Paragrafi 5, ne pjesen Hyrese ndryshon dhe behet:      

- ERE me vendim te saj nr.___________, date ___________, ka 

licensuar Shoqerine __________ per prodhimin e Energjise 

Elektrike;  nga HEC/et  ______ sic percaktuar ne licensen e dhene nga 

ERE. OSHEE sh.a. duhet te nenshkruaje nje kontrate per blerjen e 

Energjise Elektrike me Prodhuesit me Perparesi  te Energjise Elektrike ne 

zbatim te VKM nr.244 date 30.03.2016  “Per miratimin e kushteve per 

vendosjen e detyrimit te sherbimit public, qe do te zbatohen ndaj te licensuarve ne 

sektorin e e energjise elektrike, te cilet ushtrojne aktivitetin e prodhimit 

transmetimi, sheprndarjes dhe furnizimit me energji elektrike.  

ERE ka autoritetin te percaktoje cmimin e shitjes se Energjise 

Elektrike per Prodhuesit  me Perparesi te Energjise Elektrike. 

A3. Ne nenin 1 Perkufizime behen ndryshimet si me poshte: 

Termi  Furnizues Publik me Shumice zevendesohet me  termin  OSHEE sipas 

perkufizimit ne vijim  OSHEE - është personi juridik  i licencuar përgjegjes 

per operimin e sigurte, te besueshem, dhe te efektshem te rrejtit te shperndarjes 

duke siguruar mirembajtjen dhe zhvillimin e sistemit te shperndarjes te shtrire ne 

nje zone te caktuar dhe kur eshte e aplikueshme  lidhjen e tij me sisteme te tjera 

per te siguruar aftesi afatgjate te sistemit per te permbushur kerkesat e arsyeshme 

per shperndarjen e energjise, ne harmoni me mjedisin dhe eficenesn e energjise.  

A4.  Ne pjesen perkufizime  termi Prodhues I Vogel I Energjise Elektrike  

zevendesohet me  termin  Prodhuesit  me perparesi sipas perkufizimit -  

Prodhuesit  me perparesi  jane prodhuesit  e energjise elektrike nga burime te 

rinovueshme te energjise elektrike, sipas percaktimeve te ligjit per energjite e 

rinovueshme te energjise elektrike.   

A5.  Ne pjesen perkufizime termi Ligj ndryshon dhe behet: Ligji  

nr.43/2015 “Per sektorin e energjise elektrike” .  

A6. Ne nenin 6.4  termi vendi autorizuar ndryshohet me termin subject I 

autorizuar.  

A7.  Në cdo rast përfaqësuesit e autorizuar të OSHEE Sh.a, në bazë të 
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Kodit të Matjes dhe me cilësinë e Blerësit të Energjisë mund të 

kryejnë  konform legjislacionit ne fuqi inspektime dhe testime të Sistemit 

te Matjes dhe sistemet e tyre të rregjistrimit. Punonjesi i impiantit 

perkates do t`i veje ne dispozicion perfaqesuesve te OSHEE Sh.a 

rregjistrin e leximit te Matesit se Energjise Elektrike dhe do t`i krijoje 

aksesin e nevojshem per te kontrolluar Sistemin e Matjes. 

A8.  Ne Neni 7  hiqet germa b, e pikes 1 te ketij neni 

A9.  Ne Neni 8   ne paragrafin e fundit hiqen fjalet:  të mbajtur me 

përfaqësuesit e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. 

A10. Kjo Kontratë do te jete ne fuqi  per nje periudhe 15 (pesembedhjete) 

vjeçare.  Per  subjektet qe kane nje kontrate te shitblerjes se energjsie 

elektrike me KESH sh.a sipas Vendimit nr.80 date 23.10.2009, ne 

kohen e hyrjes në fuqi të kësaj kontrate,  kontrata per shitblerjen e 

energjise elektrike me OSHEE  do te lidhet  per periudhen e mbetur 

nga perfundimi I kontrates se lidhur me KESH sh.a.  

 

2. Drejtoria Juridike dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit të njoftojë shoqëritë 

OSHEE sh.a, KESH sh.a dhe te licensuarit ne aktivitetin e prodhimit te 

energjise elektrike nga burimet e rinovueshme, për vendimin e Bordit të 

ERE-s. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

 

KRYETARI I ERE-s 

Petrit AHMETI 
 


