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    ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË  

                                                     

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 11.02.2021, mori në 

shqyrtim praktikat e përgatitura nga drejtoritë teknike e ERE-s, dhe u shpreh si më poshtë: 

 

 

1. Mbi shqyrtimin e kërkesës së FTL sh.a., për shtyrjen e hyrjes në fuqi të vendimit nr. 

202 datë, 02.12.2020, për miratimin e “Rregullores për procedurat e shitjes së tepricave 

të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit”. 

 

2. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së 

fundit për muajin Janar 2021. 

 

3. Mbi heqjen e licencës nr. 348, seria T16, për veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Nordic Invest Group” sh.p.k., me vendimin e bordit të 

ERE-s nr. 121, datë 21.07.2016. 

 

4. Mbi heqjen e licencës nr. 405, seria P18K, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 1” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 

105, datë 30.04.2018. 

 

5. Mbi heqjen e licencës nr. 406, seria P18K, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 2” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 

106, datë 30.04.2018. 

 

6. Mbi heqjen e licencës nr. 407, seria P18K, për veprimtarinë e prodhimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Malsia Solar 3” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 

107, datë 30.04.2018. 

 

7. Mbi heqjen e licencës nr. 398, seria T18, për veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., me vendimin e bordit të 

ERE-s nr. 58, datë 12.03.2018. 

 

8. Mbi heqjen e licencës nr. 413, seria F18, për veprimtarinë e furnizimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., me vendimin e bordit të 

ERE-s nr. 126, datë 04.06.2018. 

 

9. Mbi heqjen e licencës nr. 359, seria T17, për veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “E N P I” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s nr. 36, 

datë 06.03.2017. 
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10. Mbi heqjen e licencës nr. 384, seria T17, për veprimtarinë e tregtimit të energjisë 

elektrike, dhënë shoqërisë “Energy to Energy” sh.p.k., me vendimin e bordit të ERE-s 

nr. 144, datë 06.09.2017. 

 

11. Mbi plotësimin e kushtit të vendimit nr. 114, datë 22.07.2019 “Mbi licencimin e 

shoqërisë “S.P.E. Gjadër” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike 

nga Hec “Gjadër nr. 1/1” me kapacitet të instaluar 2134 kW, Hec “Gjadër nr. 1/2” me 

kapacitet të instaluar 4406 kW, Hec “Gjadër nr. 2” me kapacitet të instaluar 2983 kW, 

Hec “Gjadër nr. 3”, me kapacitet të instaluar 3874 kW, Hec “Gjadër nr. 4” me 

kapacitet të instaluar 5922 kW, Hec “Gjadër nr. 5” me kapacitet të instaluar 5619 kW, 

me kapacitet total të instaluar 24938 kW, i ndryshuar. 
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