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RREGJISTRI I VENDIMEVE 
TË  ERE-S 

PËR VITIN 2015 
 
 

Nr. 1 Datë 02.02.2015 Mbi miratimin e marrë veshjes midis KESH sh.a. dhe OST sh.a. Për shitblerjen e 
energjisë̈ elektrike për mbulimin e humbjeve teknike në sistemin e transmetimit” , për 
vitin 2015. 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 2 Datë 02.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “fatlum” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë 
elektrike nga hec ”Perrollaj” me fuqi të instaluar 0.5 MW. 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 3 Datë 02.02.2015 
Për kualifikimin e impiantit prodhues të shoqërisë “fatlum” sh.p.k.  Nga hec 

“Përrollaj”,  me fuqi 0.5  më. 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 4 Datë 02.02.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Roberto oil” sh.a., në 
aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 5 Datë 02.02.2015 Për fillimin e proçedurave të liçensimit të shoqërisë Roberto oil sh.a. Në aktivitetin e 

furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 6 Datë 02.02.2015 Kërkesën e ost sh.a.  Për rishikimin dhe pezullimin e vendimit nr. 141,  datë 
26.12.2014 të bordit të komisionerëve të ere-s “për përcaktimin  e  tarifës së 
shërbimeve ndihmëse për vitin 2015” 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 7 Datë 02.02.2015 Për liçensimin e shoqërisë “Noa energy trade” sh.p.k. Në aktivitetin e tregtimit 
të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 8 Datë 02.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “Noa energy trade ” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit të 

kualifikuar të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 9 Datë 04.02.2015 Mbi miratimin e marrë veshjes midis kesh sh .a. Dhe ost sh .a. Për sigurimin e 
shërbimeve ndihmëse dhe të balancimit të sistemit elektroenergjitik. 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 10 Datë 04.02.2015 Miratimin e “Marrëveshjes së shërbimit të transmetimit” të energjisë̈ elektrike midis 
OST sh.a dhe OSHEE sh.a për vitin 2015 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 11 Datë 04.02.2015 Mbi miratimin e marrëveshjes për furnizim me energji elektrike ndërmjet shoqërisë 
kesh sh.a. (furnizuesi publik me shumicë) dhe shoqërisë OSHEE sh.a. (furnizuesi publik 
me pakicë) për vitin 2015 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 
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Nr. 12 Datë 06.02.2015 Për miratimin e marrëveshjes për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet kesh sh.a 
dhe OSHEE sh.a për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë tepricat në kushtet e 
prurjeve të mëdha me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për 
vitin 2015 

Fletore zyrtare 
Nr.21 date 18.02.2015 

Nr. 13 Datë 11.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “Dragobia Energy” sh.p.k, në aktivitetin e furnizuesit të 
kualifikuar të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 14 Datë 11.02.2015 Mbi kë rkesën e ost sh .a. Për rishikimin dhe pezullimin e vendimit nr . 156, datë 
01.12.2014 të bordit te Komisionerëve te ERE-s për “ miratimin rregullave të ankandit 
të zyrës së koordinuar të ankandeve për europën juglindore (SEE CAO)”. 

Fletore zyrtare  
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 15 Datë 11.02.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “ Gaea- energjia alternative e 
gjelbër’’ sh.p.k. Në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare Nr. 31, datë 
06.03.2015 

 

Nr. 16 Datë 11.02.2015 Për fillimin e proçedurave t ë licensimit të shoqërisë “G aea- energjia alternative e 
gjelber ” sh.p.k. Në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 17 Datë 11.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “ Power elektrik sllabinje” sh .p.k. Në aktivitetin e tregtimit 
të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 18 Datë 11.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “ Power elektrik sllabinje” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit 
të kualifikuar të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 19 Datë 11.02.2015 Për liçensimin e shoqërisë “ Hidropower elektrik” sh .p.k në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 20 Datë 11.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “ Hidropower elektrik” sh .p.k në aktivitetin e furnizuesit të 
kualifikuar të energjisë̈ elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 21 Datë 11.02.2015 Për liçensimin e shoqërisë “fatlum” sh .p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë̈ 
elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 22 Datë 11.02.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “ Green energy trading albania” 
sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë̈ elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 
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Nr. 23 Datë 11.02.2015 Për liçensimin e shoqërisë “ Future energy al” sh .p.k në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 24 Datë 11.02.2015 Për licensimin e shoqërisë “ Future energy al” sh .p.k në aktivitetin e furnizuesit të 
kualifikuar të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 25 Datë 11.02.2015 Për liçensimin e shoqërisë “A nio oil& Gas ” sh .a. Në aktivitetin e tregtimit të gazit 
natyror për një afat 5 vjecar. 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 26 Datë  11.02.2015 Për miratimin e pagesës së aplikimit për licencë në sektorin e gazit natyror. Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 27 Datë 16.02.2015 Mbi miratimin e tarifës fikse të  energjisë, për vitin 2015, që do t’i paguhet 

prodhuesve të energjisë elektrike nga hidrocentralet 

Fletore zyrtare 
Nr. 31, datë 06.03.2015 

 

Nr. 28 Datë 04.03.2015 Mbi fillimin e procedurave per licensim e shoqerise “Koxheri energji” sh.p.k., ne 

aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike nga hec “Koxheraj” me fuqi totale 0.62 

më. 

 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 29 Datë  04.03.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Koxherri energji” sh.p.k., 
në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 30 Datë 04.03.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Electral” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 31 Datë 04.03.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Electral” sh.p.k., në aktivitetin e 

furnizuesit të kualifikuar të energjise elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

Nr. 32 Datë 04.03.2015 Për licensimin e shoqërisë “Ayen as energji” sh.a. Në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga hec-et “Gojan”, “Gjegjan”, “peshqesh” dhe “Fangu”, me fuqi 
110.54 MW 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 33 Datë 04.03.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Alpiq energy albania” 
sh.p.k., në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 
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Nr. 34 Datë 04.03.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Alpiq energyalbania” sh.p.k.,në 

aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të energjise elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 35 Datë 04.03.2015 Për licensimin e shoqërisë “Devoll hidropower” sh.a. Në aktivitetin e tregtimit 
të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 36 Datë 04.03.2015 Për licensimin e shoqërisë “Devoll hidropower” sh.a. Në aktivitetin e furnizuesit të 
kualifikuar të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 54, datë 09.04.2015 

 

Nr. 37 Datë 18.03.2015 Për liçensimin e shoqërisë “Albanian energy supplier  ” sh.p.k në aktivitetin e 
tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare 
Nr. 64, datë 27.04.2015 

 

Nr. 38 Datë 18.03.2015 Për liçensimin e shoqërisë  “Albanian energy supplier” sh.p.k për liçensimin në 

aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar  të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 64, datë 27.04.2015 

 

Nr. 39 Datë 18.03.2015 Për miratimin e një ndryshimi në rregullat e tregut shqiptar të energjisë 
elektrike. 

Fletore zyrtare 
Nr. 64, datë 27.04.2015 

 

Nr. 40 Datë 18.03.2015 Për miratimin e raportit vjetor të ERE-s “Gjëndja e sektorit të energjisë dhe 
veprimtarisë së ere-s gjatë vitit 2014 

Fletore zyrtare 
Nr. 64, datë 27.04.2015 

 

Nr. 41 Datë 07.04.2015 Për fillimin e procedurave për transferimin e liçensës së prodhimit të 
energjisë elektrike, të shoqërisë “Euron energy group” sh.p.k, miratuar me 
vendimin e bordit të komisionereve te ERE-es nr.87, datë 26.09.2011, tek 
shoqëritë “Alb-energy” sh.p.k, “Euron-energy” sh.p.k dhe “Enegal” sh.p.k 

Fletore zyrtare 
Nr. 67, datë 30.04.2015 

 

Nr. 42 Datë 07.04.2015 Per fillimin e procedurave per modifikimin e licenses me nr. 138, seria pv11k 
per prodhimin e energjisë elektrike nga hec-et e “pellgut te okshtunit”, me fuqi 
31,489 më, te shoqerise ‘diteko’ sh.p.l te miratuar me vendimin e bordit te 
komisionereve te ERE-s nr. 114 date 16.11.2011 

Fletore zyrtare 
Nr. 67, datë 30.04.2015 

 

Nr. 43 Datë 07.04.2015 Per fillimin e procedurave per licensimin e shoqerise ‘Phoenix petroleum’ sh.a ne 
aktivitetin e tregtimit te gazit 

Fletore zyrtare 
Nr. 67, datë 30.04.2015 
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Nr. 44 Datë 07.04.2015 Për fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Kisi-bio-energji” sh.p.k ne 
aktivitetin e prodhimit te energjisë elektrike nga hec “Kacni” 

Fletore zyrtare 
Nr. 67, datë 30.04.2015 

 

Nr. 45 Datë 07.04.2015 Fillimin e procedurave te licensimit te shoqërisë “Kisi-bio-energji” sh.p.k ne aktivitetin 
e tregtimit te energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 67, datë 30.04.2015 

 

Nr. 46 Datë  07.04.2015 Për rishikimin e planit te investimeve te ost sh.a për vitin 2015 Fletore zyrtare 
Nr. 67, datë 30.04.2015 

 

Nr. 47 Datë 17.04.2015 Mbi fillimin e procedurave për licensim e shoqërisë “Mesopotam energji” sh.p.k., ne 
aktivitetin e prodhimit te energjisë elektrike nga hec “Driza” me fuqi totale 3.408 më 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 48 Datë 17.04.2015 Mbi fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Mesopotam energji” sh.p.k., ne 

aktivitetin e tregtimit te energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 49 Datë 17.04.2015 Për Liçensimin e shoqërisë “Roberto oil” sh.a. Në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 50 Datë 17.04.2015 Për Licensimin e shoqërisë “Roberto oil” sh.a. Në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar 
të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 51 Datë 17.04.2015 Për Liçensimin e shoqërisë “Koxheri energji” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga hec ‘‘Koxherraj ” me fuqi të instaluar 0,62 më me afat 30 
vjeçar. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 52 Datë 17.04.2015 Mbi Zbatimin e  ndryshimeve të kërkuara nga komisioni europian dhe sekretariati i 
komunitetit te energjisë për opinionin e përbashkët të autoriteteve rregullatore 
shqiptare, italiane dhe greke të miratuara me vendimin nr. 135 date 24.12.2014 të 
ere-es. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 
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Nr. 53 Datë 17.04.2015 Për Disa ndryshime  në  rregulloren e lidhjeve të reja në sistemin e shpërndarjes Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 54 Datë 23.04.2015 Për Transferimin e liçensës së prodhimit të energjisë elektrike, të shoqërisë “Euron 

Energy group” sh.p.k. , miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s  nr. 

87, datë 26.09.2011,  tek shoqëritë “Alb-energy” sh.p.k , “Euron energy” sh.p.k. Dhe 

“Energal” sh.p.k. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 55 Datë 23.04.2015 Për Fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Nishova  energy” sh.p.k.,  
në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Nishova” me fuqi 
totale 1.36 MW. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 56 Datë 23.04.2015 Për Fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Nishova  energy” sh.p.k., 
në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 57 Datë 23.04.2015 Për Liçensimin e shoqërisë “Gaea –energjia alternative e gjelbër” sh.p.k në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 58 Datë 23.04.2015 Për Licensimin e shoqërisë “Gaea-energjia alternative e gjelbër” sh.p.k. në aktivitetin 

e furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 59 Datë23.04.2015 Për Liçensimin e shoqërisë “Green energy trading albania” sh.p.k në aktivitetin 
e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 60 Datë 23.04.2015 Për Fillimin e proçedurave për liçensimin e shoqërisë “Përparimi sk” sh.p.k.,  në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Shtika”. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 61 Datë 23.04.2015 Për Fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Përparimi sk” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 75, datë 14.05.2015 

 

Nr. 62 Datë 11.05.2015 
Për fillimin e procedurave të licensimit të shoqërisë “Euron Energy ” sh.p.k., në 

aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 
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Nr. 63 Datë 11.05.2015 Për fillimin e proçedurave të licensimit të shoqërisë “Energal” sh.p.k., në aktivitetin e 
tregëtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 64 Datë 11.05.2015 Për liçensimin e shoqërisë “Electral” sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë 
elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 65 Datë 11.05.2015 
Për licensimin e shoqërisë “Electral” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit të kualifikuar të 

energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 66 Datë 11.05.2015  Mbi fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Gama Energy” sh.p.k., në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Lena 1”, “Lena 2” dhe “Lena 
2a” me fuqi te instaluar përkatësisht 1.95 MW; 2.3 MË dhe 0.25 MW ( fuqi totale 4.5 
MW)”. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 67 Datë 11.05.2015 
Mbi fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë “Gama Energy” sh.p.k., në 

aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 68 Datë 11.05.2015 
Mbi fillimin e procedurave për kualifikim impianti prodhues si burim i rinovueshëm 

energjie të shoqërisë ”Gama Energy” sh.p.k., për HEC-et  “Lena 1”, “Lena 2” dhe “Lena 

2a” përkatësisht me fuqi 1.95 MW; 2.3 MW dhe 0.25 MW ( fuqi totale 4.5 MW). 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 69 Datë 11.05.2015 
Mbi miratimin dhe zbatimin  e programeve të transparencës së ERE  parashikuar në 

nenin 4 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 70 Datë 13.05.2015 
Për licensimin e shoqërisë “Kisi-Bio-Energji” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 

energjisë elektrike nga HEC ”Kacni”, me fuqi totale 3.87 MW. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 71 Datë 13.05.2015 Për licensimin e shoqërisë “Koxherri Energji” sh.p.k., në aktivitetin e tregëtimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 72 Datë 13.05.2015 
Për licensimin e shoqërisë “Alpiq Energy Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregëtimit të 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 
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energjisë elektrike.  

Nr. 73 Datë 13.05.2015 
Për licensimin e shoqërisë “Alpiq Energy Albania” sh.p.k në aktivitetin e furnizuesit të 

kualifikuar të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 89, datë 29.05.2015 

 

Nr. 74 Datë 08.06.2015 Për Fillimin e procedurave për rinovimin e liçensës së shoqërisë YLLIAD sh.p.k. në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të 
komisionerëve të ere-s nr. 108, datë 22.12.2010. 

Fletore zyrtare  
Nr. 112, datë 30.06.2015 

 

Nr. 75 Datë 08.06.2015 Për Miratimin e modifikimit të licensës me nr. 138, seria pv11k për prodhimin e 
energjisë elektrike nga hec-et e “Pellgut Të Okshtunit”, me fuqi totale të instaluar 
31.489 (tridhjetë e një pikë katërqind e tetëdhjetë e nëntë MË, të shoqërisë “Diteko” 
sh.p.k., të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ere-s nr. 114 datë 
16.11.2011. 

Fletore zyrtare  
Nr. 112, datë 30.06.2015 

 

Nr. 76 Datë 08.06.2015 Për Fillimin e procedurave për licensimin e shoqërisë Hec Kabash Porocan 
sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec – et “Holta 
Kabash” dhe “Holta Porocan” me fuqi të instaluar përkatësisht 2.2 ( dy pikë dy) 
MË dhe 3.3 (tre pikë tre) më, (me fuqi totale 5.5 (pesë pikë pesë) MË. 

Fletore zyrtare  
Nr. 112, datë 30.06.2015 

 

Nr. 77 Datë 08.06.2015 Për Fillimin e procedurave të liçensimit të shoqërisë “hec kabash porocan” sh.p.k në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 112, datë 30.06.2015 

 

Nr. 78 Datë 08.06.2015 Për Transferimin e licensës së prodhimit të energjisë elektrike nga shoqëria “ujësjellës 
kanalizime tiranë” sh.a. tek shoqëria “Hec  Lanabregas” sh.a. 
 

Fletore zyrtare  
Nr. 112, datë 30.06.2015 

 

Nr. 79 Datë 08.06.2015 Për Transferimin e licensës së tregtimit të energjisë elektrike nga shoqëria “ujësjellës 
kanalizime tiranë” sh.a. tek shoqëria “Hec  Lanabregas” sh.a. 
 

Fletore zyrtare  
Nr. 112, datë 30.06.2015 

 

Nr. 80 Datë 08.06.2015 Për fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores për procedurat 
e licensimit, modifikimit, transferimit të pjesshëm ose të plotë, rinovimit dhe heqjes 
së licensave ne sektorin e energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 81 Datë 30.06.2015 Për fillimin e procedurave për miratimin e rregullores mbi procedurat për certifikimin 
e operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike 

 
Fletore zyrtare  

Nr. 117, datë 08.07.2015 
 

Nr. 82 Datë 30.06.2015 Për fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores për organizimin, Fletore zyrtare  
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funksionimin dhe procedurat e ERE-s.. Nr. 117, datë 08.07.2015 
 

Nr. 83 Datë 30.06.2015 Për licencimin e shoqërisë “Gama Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC-et “Lena 1” me fuqi të instaluar 1.95 MË, “Lena 2” me fuqi 
të instaluar 2.3 MË dhe “Lena 2a”; me fuqi të instaluar 0.25 MË (me fuqi totale 4.5 
MË) 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 84 Datë 30.06.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Lengarica”, me fuqi të instaluar 
8.94 MË 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 85 Datë 30.06.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 86 Datë 30.06.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në 
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 87 Datë 30.06.2015 Për refuzimin e kërkesës për licencimin e shoqërisë “Phoenix Petroleum” sh.a., në 
aktivitetin e tregtimit të gazit natyror 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 88 Datë 30.06.2015 Për fillimin e procedurave për miratimin e një ndryshimi në rregullat e tregut shqiptar 
të energjisë elektrike... 

Fletore zyrtare  
Nr. 117, datë 08.07.2015 

 

Nr. 89 Datë 30.06.2015 Për ceshtje të rregullimit të brendshëm te ERE-s.  

Nr. 90 Datë 15.07.2015 Për fillimin e procedurave për miratimin e rregullores mbi procedurat për certifikimin 
e operatorit të sistemit të transmetimit të gazit natyror 

Fletore zyrtare  
Nr. 131, datë 27.07.2015 

 

Nr. 91 Datë 28.07.2015 Për licencimin e shoqërisë “Energal” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë 
elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 92 Datë 28.07.2015 Për licencimin e shoqërisë “Euron Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 93 Datë 28.07.2015 Për licencimin e shoqërisë “HEC Kabash Porocan” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC-et “Holta Kabash” dhe “Holta Porocan” me fuqi të 
instaluar përkatësisht 2.2 MË dhe 3.3 MË, (me fuqi totale 5.5 MË) 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 
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Nr. 94 Datë 28.07.2015 Për licencimin e shoqërisë “HEC Kabash Porocan” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 95 Datë 28.07.2015 Për licencimin e shoqërisë “Gama Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike.  

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 96 Datë 28.07.2015 Për licencimin e shoqërisë “Kisi-Bio-Energji” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 97 Datë 28.07.2015 Për rinovimin e licencës së shoqërisë “Ylliad” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 108, 
datë 22.12.2010 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 98 Datë 28.07.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Denas Power” sh.p.k., në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Denas” me fuqi të instaluar 
14.5 MË 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 99 Datë 28.07.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Denas Power” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 143, datë 06.08.2015 

 

Nr. 100 Datë 05.08.2015 Për miratimin e rregullave për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit për 
gazin natyror. 

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 101  Datë 05.08.2015 Për fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë TAP AG për 
certifikim si operator i pavarur i transmetimit të gazit natyror 

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 102 Datë 18.08.2015 Për fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e rregullave të ankandit të 
zyrës së koordinuar të ankandeve për Evropën Juglindore (SEE CAO) versioni 1.2. 

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 103 Datë 18.08.2015 Për licencimin e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC “Lengarica” (me fuqi të instaluar 8.94 MË)... 

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 104 Datë 18.08.2015 Për licencimin e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike... 

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 105 Datë 18.08.2015 Për licencimin e shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të Fletore zyrtare  
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energjisë elektrike Nr. 152, datë 26.08.2015 
 

Nr. 106 Datë 18.08.2015 Për fillimin e proçedurave për rinovimin e licencës së shoqërisë “Energy Supply” 
sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e Bordit 
të Komisionerëve të ERE-s nr. 6, datë 2.2.2011. 

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 107 Datë 18.08.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Energy Supply” sh.p.k. në 
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike.  

Fletore zyrtare  
Nr. 152, datë 26.08.2015 

 

Nr. 108 Datë 07.09.2015 Mbi fillimin e procedurave për miratimin e licencës së prodhimit të energjisë 
elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 168, datë 2509.2015 

 

Nr. 109  Datë 07.09.2015 Mbi fillimin e procedurave për miratimin e licencës së tregtimit të energjisë elektrike. Fletore zyrtare  
Nr. 168, datë 2509.2015 

 

Nr. 110  Datë 07.09.2015 Për licencimin e shoqërisë “Mesopotam Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC “Driza” (me fuqi të instaluar 3.408 MW) 

Fletore zyrtare  
Nr. 168, datë 2509.2015 

 

Nr. 111 Datë 07.09.2015 Për licencimin e shoqërisë “Mesopotam Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 168, datë 2509.2015 

 

Nr. 112 Datë 22.09.2015  Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Strelca Energy” sh.p.k. në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Strelca 1” me fuqi të 
instaluar 1504 kW, “Strelca 2” me fuqi të instaluar 325 kW dhe “Strelca 3”, me fuqi të 
instaluar 3520 kW (me fuqi totale të instaluar 5349 kW) 

Fletore zyrtare  
Nr. 174, datë 06.10.2015 

 

Nr. 113 Datë 22.09.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “C & S Energy” sh.p.k. në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Rapun 3 & 4” me fuqi të 
instaluar 8857 kW 

Fletore zyrtare  
Nr. 174, datë 06.10.2015 

 

Nr. 114 Datë 22.09.2015 Për ceshtje të rregullimit të brendshëm te ERE-s.  

Nr. 116 Datë 30.09.2015 Për miratimin e një ndryshimi në “Rregullat e tregut shqiptar të energjisë elektrike” Fletore zyrtare  
Nr. 174, datë 06.10.2015 

 

Nr. 117 Datë 14.10.2015 Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e marrëveshjes së shërbimit të 
shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a. dhe furnizuesit të energjisë 
elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

Fletore zyrtare  
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Nr. 185, datë 26.10.2015 
 

Nr. 118 Datë 14.10.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Energjia D.O.O Veternik” 
sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 119 Datë 14.10.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Energjia D.O.O Veternik” sh.p.k. 
në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 120 Datë 14.10.2015 Mbi licencimin e shoqërisë “Denas Power” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC “Denas”, me fuqi të instaluar 14.5 MW 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 121 Datë 14.10.2015 Mbi licencimin e shoqërisë “Denas Power” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 122 Datë 14.10.2015 Mbi rinovimin e licencës së tregtimit të energjisë elektrike, të shoqërisë “Energy 
Supply” sh.p.k., miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 6, datë 
2.2.2011. 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 123 Datë 14.10.2015 Mbi rinovimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike, të shoqërisë “Energy 
Supply” sh.p.k., miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 5, datë 
2.2.2011. 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 124 Datë 14.10.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “ C & S Energy” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 185, datë 26.10.2015 

 

Nr. 125 Datë 29.10.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Le Trading Albania”, sh.p.k., në 
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 194, datë 12.11.2015 

 

Nr. 126 Datë 29.10.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Hp Ujaniku Energy”, sh.p.k., në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Ujanik 2” me fuqi të instaluar 
2.5 MW 

Fletore zyrtare  
Nr. 194, datë 12.11.2015 

 

Nr. 127 Datë 29.10.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Hp Ujaniku Energy” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 194, datë 12.11.2015 

 

Nr. 128 Datë 29.10.2015 Mbi licencimin e shoqërisë “Strelca Energy” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC-et: “Strelca 1” me fuqi të instaluar 1504 KW, “Strelca 2” 

Fletore zyrtare  
Nr. 194, datë 12.11.2015 
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me fuqi të instaluar 325 KW dhe “Strelca 3” me fuqi të instaluar 3520 KW (me fuqi 
totale 5349 KW). 

 

Nr. 129 Datë 31.10.2015 Mbi disa ndryshime në rregullat për certifikimin e operatorit të sistemit të 
transmetimit të gazit natyror. 

Fletore zyrtare  
Nr. 198, datë 20.11.2015 

 

Nr. 130 Datë 31.10.2015 Për certifikimin paraprak të shoqërisë TAP AG si operator i pavarur i transmetimit të 
gazit natyror 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 131 Datë 31.10.2015 Për miratimin e rregullave të ankandit të zyrës së koordinuar të ankandeve për 
Evropën Juglindore (SEE CAO), versioni 1.2. 

Fletore zyrtare  
Nr. 198, datë 20.11.2015 

 

Nr. 132 Datë 31.10.2015 Për fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e rregullave të ankandit të 
zyrës së koordinuar të ankandeve për Evropën Juglindore (SEE CAO), versioni 1.3. 

Fletore zyrtare  
Nr. 198, datë 20.11.2015 

 

Nr. 133 Datë 31.10.2015 Për përcaktimin e pagesave të rregullimit për vitin 2015 për tё licencuarit në sektorin 
e energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 198, datë 20.11.2015 

 

Nr. 134 Datë 11.11.2015 Për një ndryshim në vendimin nr. 131, datë 31.10.2015 “Për miratimin e rregullave të 
ankandit të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për Evropën Juglindore (SEE CAO)”, 
versioni 1.2. 

Fletore zyrtare  
Nr. 200, datë 23.11.2015 

 

Nr. 135 Datë 13.11.2015 Për miratimin e rregullave të ankandit të Zyrës së Koordinuar të Ankandeve për 
Evropën Juglindore (SEE CAO), versioni 1.3 . 

Fletore zyrtare  
Nr. 200, datë 23.11.2015 

 

Nr. 136 Datë 26.11.2015 Mbi fillimin e procedurës për miratimin e një ndryshimi në rregullat e tregut shqiptar 
të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 137 Datë 26.11.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Phoenix Petroleum” sh.a., në 
aktivitetin e furnizimit të gazit natyror 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 138 Datë 26.11.2015 Për licencimin e shoqërisë “HP Ujaniku Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC “Ujanik 2”, me fuqi të instaluar 2500 kW 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 139  Datë 26.11.2015 Për licencimin e shoqërisë “HP Ujaniku Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 140  Datë 26.11.2015 Për licencimin e shoqërisë “Energjia D.O.O. Veternik” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit 
të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 141 Datë 26.11.2015 Për licencimin e shoqërisë “Energjia D.O.O. Veternik” sh.p.k., në aktivitetin e 
furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 



RREGJISTRI   I  VENDIMEVE  TË  ERE-S  PËR  VITIN  2015 
 

14 | P a g e  
 

Nr. 142 Datë 26.11.2015 Për licencimin e shoqërisë “C & S Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC “Rapun 3 & 4”, me fuqi të instaluar 8857 kW 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 143 Datë 26.11.2015 Për licencimin e shoqërisë “C & S Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë 
elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 144  Datë  Kalim numri   

Nr. 145 Datë 26.11.2015 Për fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së shoqërisë GSA sh.p.k., në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e Bordit të 
Komisionerëve të ERE-s nr. 57, datë 22.6.2011 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 146 Datë 26.11.2015 Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Liria Energji” sh.p.k., në 
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Shpella Poshtë 2”, me fuqi të 
instaluar 2300 kW. 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 147 Datë 26.11.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Liria Energji” sh.p.k., në 
aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 148 Datë 26.11.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Liria Energji” sh.p.k., në 
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 217, datë 16.12.2015 

Nr. 149 Datë 26.11.2015 Për ceshtje të rregullimit të brendshëm te ERE-s.  

Nr. 150 Datë 11.12.2015 Për fillimin e procedurave për miratimin e “Metodologjisë së përcaktimit të tarifës 
fikse të energjisë elektrike të prodhuar nga centralet me përparësi që shfrytëzojnë 
burime të rinovueshme energjie” 

Fletore zyrtare  
Nr. 234, datë 30.12.2015 

Nr. 151 Datë 11.12.2015 Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullores së procedurave të blerjes së 
energjisë elektrike nga shoqëria OSHEE sh.a. te shoqëritë e licencuara për tregtimin e 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 234, datë 30.12.2015 

Nr. 152 Datë 11.12.2015 Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullores për vendosjen e gjobave dhe 
kushtet e lehtësimit prej tyre. 

Fletore zyrtare  
Nr. 234, datë 30.12.2015 

Nr. 153 Datë 11.12.2015 Mbi operimin në treg të prodhuesve me kapacitet të instaluar nën 1 MW dhe 
vetëprodhuesve të energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 234, datë 30.12.2015 

Nr. 154 Datë 11.12.2015 Mbi miratimin e rregullave për certifikimin e operatorit të sistemit të transmetimit të 
energjisë elektrike 

Fletore zyrtare  
Nr. 234, datë 30.12.2015 

Nr. 155 Datë 22.12.2015 Për ceshtje të rregullimit të brendshëm te ERE-s.  

Nr. 156 Datë 24.12.2015 Mbi lënien në fuqi të vendimeve nr. 139, nr. 140, nr. 141, nr. 145, nr. 146, nr. 147, nr. 
148, datë 26.12.2014, si dhe të vendimit nr. 27, datë 16.2.2015, të Bordit të 
Komisionerëve të ERE-s, për periudhën 1 janar 2016 – 30 qershor 2016 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 157 Datë 28.12.2015 Mbi miratimin e një ndryshimi në rregullat e tregut shqiptar të energjisë elektrike Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 
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Nr. 158 Datë 28.12.2015 Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Albanian General Eletricity” 
sh.a., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike.. 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 159 Datë 28.12.2015 Për licencimin e shoqërisë “Le Trading Albania” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të 
energjisë elektrike. 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 160 Datë 28.12.2015 Për rinovimin e licencës së shoqërisë “GSA” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të 
energjisë elektrike, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 57, 
datë 22.6.2011 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 161 Datë 28.12.2015 Për licencimin e shoqërisë “Nishova Energy” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të 
energjisë elektrike nga HEC “Nishove”, me fuqi të instaluar 1360 kW 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 162 Datë 28.12.2015 Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Kisi – Bio - Energji” 
sh.p.k., për lënien peng të aseteve të saj si kolateral pranë “Raiffeisen Bank” 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 163 Datë 28.12.2015 Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “HEC Tervoli” 
sh.p.k., për lënien peng të aseteve të saj si kolateral pranë “Raiffeisen Bank” 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 164 Datë 28.12.2015 Për ndryshimin e vendimit nr. 143, datë 26.11.2015, të Bordit të ERE-s Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 165 Datë 28.12.2015 Për ndryshimin e vendimit nr. 142, datë 26.11.2015, të Bordit të ERE-s. Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

Nr. 166 Datë 28.12.2015 Mbi kërkesën e KESH sh.a. për miratimin e kontratës së shitblerjes së energjisë 
elektrike midis shoqërisë KESH sh.a. dhe shoqërisë “HEC Lanabregas” sh.a 

Fletore zyrtare  
Nr. 237, datë 06.01.2016 

 


