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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË 

 

 Tiranë më 27.05.2016 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 27.05.2016 

pasi shqyrtoi relacionet e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE-s mori 

vendimet si më poshtë : 

 

 Vendim nr. 63, Datë 27.05.2016 “Për fillimin e proçedurës për shqyrtimin dhe 

miratimin e “rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të 

investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë 

elektrike dhe të licensuarve që mbartin detyrimin e shërbimit publik” 

 

 Vendim nr. 64, datë 27.05.2016, “Per fillimin e proçedurës për shqyrtimin dhe 

miratimin e metodologjisë së percaktimit të cmimit te shitjes se energjise 

elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit”.  

 

 Vendim nr. 65, datë 27.05.2016,“ Mbi fillimin e proçedurës për shqyrtimin dhe 

miratimin e “rregullores për vendosjen e detyrimit të shërbimit universal për 

tregun e energjisë elektrike në shqipëri”. 

 

 Vendim nr. 66, datë  27.05.2016,” Për fillimin e procedurave për miratimin e 

“kushteve të përgjithshme të kontrates së shërbimit të furnizimit me energji 

elektrike për klientët fundorë”. 

 

 Vendim nr. 67, datë 27.05.2016, “Mbi  fillimin e procedurave për miratimin e 

“rregullores mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe 

afatet e njoftimit kur klienti dyshon në saktesinë e të dhënave të aparatit matës  

të energjisë elektrike”. 
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 Vendim nr. 68, datë  27.05.2016, “Për licensimin e shoqërisë “Dragobia 

Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike”. 

 

 Vendim nr. 69, datë 27.05.2016, “Mbi fillimin e procedurave për miratimin e 

planit të investimeve për vitin 2016 për kompanine ost sh.a.”. 

 

 Vendim nr. 70, datë 27.05.2016, “Per  fillimin e procedurave per miratimin e 

planit te investimeve per vitin 2016 per oshee sh.a”. 

 

 Vendim nr.71, datë 27.05.2016, “Mbi fillimin e proçedurave për shqyrtimin e 

aplikimit të kesh sh.a. për përcaktimin e tarifës së prodhimit dhe të energjisë 

elektrike për periudhën 1 korrik 2016 – 31 dhjetor 2016 “. 

 

 Vendim nr.72, datë 27.05.2016, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e 

aplikimit të OSHEE sh.a. për përcaktimin e tarifës për shërbimin e  e 

shpërndarjes dhe çmimit te shitjes me pakice te energjisë elektrike nga 

Furnizuesi i Shërbimit Universal  për periudhën  1 Korrik-31 Dhjetor 2016”. 

 

 Vendim nr.73, datë 27.05.2016, “Mbi fillimin e procedurave për licensimin e 

shoqërisë “REKA ENERGY” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike nga Hec-et “Zaje” me fuqi 220 KW. “Turaj” me fuqi 320 KW, 

“Xhaferaj-Meshteken” me fuqi 3680 KW, “Novosej” me fuqi 220 KW, 

“Kollovoz” me fuqi 1500 KW( me fuqi totale 5940 KW)”. 

 

 

 

 

 


