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DEKRET
Nr. 8247, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Arbena Ahmeti emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8248, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Bezart Kaçkini emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5257

DEKRET
Nr. 8249, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Elvana Çiçolli emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8250, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Emiljano Ruli emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5258

DEKRET
Nr. 8251, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877,
datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika
5 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Erarbër Madhi emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8252, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Gentian Hamiti emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5259

DEKRET
Nr. 8253, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Gentian Medja emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani

DEKRET
Nr. 8254, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Selvie Gjoçaj emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5260

DEKRET
Nr. 8255, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Nafije Curri emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8256, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877,
datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika
5 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Gentiana Muçaj emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5261

DEKRET
Nr. 8257, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Elda Vrioni emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8258, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Avni Seldi emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5262

DEKRET
Nr. 8259, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877,
datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika
5 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Afërdita Maho emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8260, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Bernina Kondi emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
5263

DEKRET
Nr. 8261, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877,
datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika
5 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Eriol Roshi emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8262, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Enerjeta Shehaj emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
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DEKRET
Nr. 8263, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877,
datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika
5 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Bari Shyti emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8264, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Elidon Papazisi emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Durrës.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
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DEKRET
Nr. 8265, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12, të ligjit nr. 9877,
datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika
5 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Genci Sinjari emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Durrës.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8266, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Etleva Gjamo emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Korçë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
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DEKRET
Nr. 8267, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Sokol Ibi emërohet gjyqtar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Korçë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8268, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, të nenit 12 të ligjit nr. 9877, datë
18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, të nenit 70 pika 5 të
ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e
mosmarrëveshjeve administrative”, si dhe të nenit 113 të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, me propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Valbona Durraj emërohet gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Shkodër.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi në datën e fillimit të funksionimit të gjykatave administrative.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
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DEKRET
Nr. 8269, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, si dhe të nenit 12 të ligjit nr.
9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me
propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Ridvan Hado emërohet gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
DEKRET
Nr. 8270, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, si dhe të nenit 12 të ligjit nr.
9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me
propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Shkëlqim Mustafa emërohet gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
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DEKRET
Nr. 8271, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, si dhe të nenit 12 të ligjit nr.
9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me
propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Ervin Metalla, emërohet gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani

DEKRET
Nr. 8272, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, si dhe të nenit 12 të ligjit nr.
9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me
propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zoti Agim Bendo emërohet gjyqtar në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
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DEKRET
Nr. 8273, datë 16.7.2013
PËR EMËRIM GJYQTARI
Në mbështetje të neneve 93 dhe 136 pika 4 të Kushtetutës, si dhe të nenit 12, të ligjit nr.
9877, datë 18.2.2008 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, me
propozim të Këshillit të Lartë të Drejtësisë,
DEKRETOJ:
Neni 1
Zonja Fatmira Hajdari emërohet gjyqtare në Gjykatën e Apelit Tiranë.
Neni 2
Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
PRESIDENTI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Bujar Nishani
UDHËZIM
Nr. 313, datë 12.7.2013
PËR PROCEDURAT E KALIMIT DHE ÇREGJISTRIMIT TË MJETEVE NGA MJEDISET
E DREJTORIVE TË POLICISË SË QARQEVE PËRKATËSE DHE ATO TË POLICISË
KUFITARE DHE MIGRACIONIT, PRANË DREJTORIVE RAJONALE TË REZERVAVE
MATERIALE TË SHTETIT
Në zbatim të pikës 4 të nenit 102 të Kushtetutës, të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi
Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative”, të ligjit nr. 10 279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet
administrative”, të nenit 5 të ligjit nr. 130/2012 “Për trajtimin dhe administrimin e mjeteve rrugore
e lundruese të konfiskuara, si pasojë e sekuestrimit, ndalimit apo bllokimit nga Policia e Shtetit deri
në datë 30.12.2010”, të neneve 2 dhe 4/c të ligjit nr. 9900, datë 10.4.2008 “Për rezervat materiale
të shtetit”, si dhe të pikave 2/b dhe 4 të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 1128, datë 5.8.2008
“Për krijimin dhe administrimin e mallrave rezervë materiale shtetërore”,
Për unifikimin e procedurave të kalimit dhe të çregjistrimit të mjeteve rrugore dhe
lundruese, të ndaluara ose të bllokuara nga Policia e Shtetit që kalojnë në Rezervat Materiale të
Shtetit dhe mënyrën e administrimit e përdorimit të të ardhurave që gjenerohen nga ky proces, si dhe
procedurat që ndiqen për masat administrative plotësuese për kundërvajtjet në fushën e qarkullimit
rrugor, Ministri i Brendshëm, Ministri i Financave dhe Ministri i Punëve Publike dhe Transportit
UDHËZOJNË:
1. Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit me drejtoritë e policisë në qarqe dhe
drejtoritë rajonale të Policisë së Kufirit dhe Migracionit, të evidentojnë dhe të përgatitin listat zyrtare
5270

respektive për mjetet rrugore e lundruese që ndodhen të ndaluara, të sekuestruara apo të bllokuara
në territorin në juridiksion të qarkut ose drejtorisë rajonale, e që plotësojnë kriteret e përcaktuara në
nenet 1, 2, 3 dhe 4 të ligjit nr. 130/2012.
Në lista të evidentohen për secilin mjet të dhënat identifikuese, si: marka, lloji, numri faktik
i plotë identifikues (numri i shasisë), data e ndalimit–bllokimit, si dhe dokumentacionin ekzistues për
identifikim dhe qarkullim, si:
Leje qarkullimi, targa regjistrimi (numri i tyre p.sh., copë 1), leje lundrimi apo dhe
certifikatën e përdorimit të mjetit lundrues.
2. Dorëzimi i mjeteve që kalojnë në Rezervat Materiale të Shtetit, bëhet nga policia pranë
ambienteve të Drejtorisë Rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit, që korrespondon me territorin
respektiv me procesverbal për secilin mjet, të nënshkruar respektivisht nga përfaqësuesit e Policisë
dhe të Rezervave Materiale të Shtetit. Në marrëveshje mes palëve, dorëzimi mund të bëhet edhe
direkt në pikat ekzistuese të ruajtjes së mjeteve dhe mjetet do të vijojnë të ruhen pranë këtyre të
fundit deri në përfundimin e procedurave të tjetërsimit nga DPRMSH-ja.
3. Për vlerësimin dhe kategorizimin e mjeteve të dorëzuara nga Policia në Rezervat
Materiale të Shtetit, Drejtori i Përgjithshëm i Rezervave Materiale të Shtetit ngre komisionin
përkatës për vijimin e procedurave të mëtejshme të administrimit.
4. DPRMSH-ja i dërgon Zyrës Qendrore Kombëtare të Interpol Tirana listën e mjeteve të
kategorizuara për qarkullim me numrat e shasisë për konfirmim nëse mjeti është në kërkim. Në rast
se mjeti nuk rezulton në kërkim u nënshtrohet procedurave të shitjes me ankand publik. Në rast se
mjeti rezulton në kërkim, vijon gjendje pranë Rezervave të Shtetit për procedura të mëtejshme.
5. Mjetet e kategorizuara për qarkullim, të cilat u janë nënshtruar procedurave të shitjes me
ankand publik për tri herë me radhë dhe procedurat e ankandit kanë dështuar, të trajtohen për skrap.
Edhe për këto raste, Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit njofton Drejtorinë e
Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor për heqjen nga qarkullimi dhe çregjistrimin e
tyre.
6. Mjetet që ndodhen prej më shumë se 3 vjet pranë pikave ekzistuese të ruajtjes, për të cilat
është vendosur ndalimi, bllokimi apo sekuestrimi i tyre para hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi, të
trajtohen për skrap e të vijojnë procedurat e tjetërsimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave
Materiale të Shtetit. Procesi i tjetërsimit të realizohet nëpërmjet procedurave të ankandit publik pa u
transferuar mjetet nga vendndodhja e tyre aktuale, vetëm pasi të jetë marrë në dorëzim
dokumentacioni përkatës i secilit mjet.
7. Drejtoritë e policisë së qarqeve i dërgojnë zyrtarisht drejtorive rajonale të shërbimeve të
transportit rrugor (DRSHTRR) dhe për dijeni (vetëm listat) drejtorive rajonale të Rezervave
Materiale të Shtetit (DRMSH), që korrespondojnë me territorin respektiv, listat e mjeteve rrugore së
bashku me lejet e qarkullimit dhe targat e regjistrimit (kur ato janë gjendje) të mjeteve që plotësojnë
kriteret e përcaktuara në nenet 1 dhe 3 të ligjit nr. 130/2012.
8. Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor (DPSHTRR) nëpërmjet DRSHTRR-së,
mbi bazën e listave të dërguara nga Policia e Shtetit, bën ndryshimet (çregjistrimet) në arkivin
kombëtar të mjeteve. Listat si më sipër vlerësohen edhe si vërtetime për humbjen e targave apo lejet
e qarkullimit, për rastet kur ato nuk janë dërguar nga policia.
9. Drejtoritë e policisë së qarqeve dhe drejtoritë rajonale të Policisë së Kufirit dhe
Migracionit, i dërgojnë zyrtarisht drejtorive rajonale të Rezervave Materiale të Shtetit, listat e
mjeteve rrugore e lundruese së bashku me lejet e qarkullimit, targat e regjistrimit dhe lejen e
lundrimit e certifikatën e përdorimit të mjetit lundrues (kur ato janë gjendje) të mjeteve që plotësojnë
kriteret e përcaktuara në nenet 2 dhe 4 të ligjit nr. 130/2012.
10. Në rastet kur Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, në zbatim të
akteve ligjore e nënligjore, e kalon në pronësi të subjekteve private apo shtetërore, dokumenti zyrtar
si më sipër, shërben sipas rastit dhe si dokument origjine, për efekt regjistrimi dhe pajisje me
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dokumente qarkullimi nga organet e DPSHTRR-së. Akti i kalimit bëhet pas miratimit të organit, që
ka këtë kompetencë sipas legjislacionit në fuqi.
11. DPPSH-ja, me DPQ-në dhe DRPKM-në, të kryejë dorëzimin e të gjitha mjeteve rrugore
e lundruese dhe përgatitjen e dokumentacionit përfundimtar me DPRMSH-në, brenda 6-mujorit të
parë të vitit 2013. Në këtë dokumentacion të përfshihet dhe fatura përfundimtare e shpenzimeve të
bëra sipas zërave për realizimin e kalimit të mjeteve në Rezervat Materiale të Shtetit.
12. DPRMSH-ja, brenda muajit korrik 2013, të dorëzojë në Ministrinë e Brendshme,
bilancin e të ardhurave të siguruara dhe të shpenzuara, sipas zërave, për përfundimin e procesit.
13. Ngarkohen Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Drejtoria e Përgjithshme e
Rezervave Materiale të Shtetit dhe Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor për
zbatimin e këtij udhëzimi.
Ky udhëzim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
MINISTRI I BRENDSHËM
Flamur Noka

MINISTRI I FINANCAVE
Ridvan Bode
MINISTRI I PUNËVE PUBLIKE DHE TRANSPORTEVE
Sokol Olldashi
VENDIM
Nr. 65, datë 1.7.2013

PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË LICENCIMIT TË SHOQËRISË “SHUTINA
ENERGJI” SHPK NË AKTIVITETIN E TREGTIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE
Në mbështetje të nenit 8 pika 2 germa “a”, neneve 9 dhe 13 pika 1 germa “d” të ligjit nr.
9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e energjisë eklektike”, të ndryshuar, nenit 4 pika 1 germa “g”,
nenit 10 pikat 1 dhe 3 të rregullores “Për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit të
plotë/të pjesshëm dhe rinovimit të licencave”, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve
nr. 108, datë 9.9.2008 dhe nenit 18 pika 1 germa “a” të “Rregullave të praktikës dhe procedurave të
ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 21, datë 18.3.2009, të ndryshuar,
Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 1.7.2013,
pasi shqyrtoi kërkesën e shoqërisë “Shutina energji” sh.p.k., si dhe relacionin e Drejtorisë së
Licencimit dhe Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike dhe Mbrojtjes së Konsumatorit mbi
licencimin në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike,
konstatoi se:
Aplikimi i shoqërisë “Shutina energji” sh.p.k., plotëson tërësisht kërkesat e parashikuara
nga ERE në rregulloren “Për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit të plotë/të pjesshëm
dhe rinovimit të licencave”, si më poshtë:
- Formati i aplikimit (neni 9, pika 1) është paraqitur dhe plotësuar në mënyrë korrekte.
- Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor (neni 9, pika 2) është paraqitur dhe
plotësuar në mënyrë korrekte.
- Dokumentacioni financiar dhe fiskal (neni 9, pika 3) është paraqitur dhe plotësuar në
mënyrë korrekte.
- Dokumentacioni teknik (nenin 9, pika 4.10) është paraqitur dhe plotësuar në mënyrë
korrekte.
Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i Komisionerëve të ERE-s
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VENDOSI:
1. Fillimin e procedurave të shqyrtimit të aplikimit për licencë të shoqërisë “Shutina
energji” sh.p.k. për licencimin në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike.
2. Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojnë aplikuesin për vendimin e
Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Sokol Ramadani
VENDIM
Nr. 66, datë 1.7.2013
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË SHQYRTIMIT TË APLIKIMIT TË SHOQËRISË
“SHUTINA ENERGJI” SHPK PËR KUALIFIKIMIN E IMPIANTIT PRODHUES PËR HEC
“SHUTINE” SI BURIM I RINOVUESHËM ENERGJIE
Në mbështetje të neneve 8 pika 2 germa “ll”, 9 dhe 39 të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003
“Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, nenit 18 pika 1 germa “d” të “Rregullave të
praktikës dhe procedurave të ERE-s”, të miratuara me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 21,
datë 18.3.2009 dhe neneve 7 dhe 8 të “Rregullave dhe procedurave të certifikimit të prodhimit të
energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme”, të miratuara me vendimin e Bordit të
Komisionerëve nr. 9, datë 21.2.2007, Bordi i Komisionerëve, në mbledhjen e tij të datës 1.7.2013,
pasi shqyrtoi aplikimin e paraqitur nga shoqëria “Shutina energji” sh.p.k. për kualifikimin e
impiantit prodhues për hec “Shutine”, si burim i rinovueshëm energjie,
konstatoi se:
Aplikimi i paraqitur nga shoqëria “Shutina energji” sh.p.k., është konform rregullave dhe
procedurave të certifikimit të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme, si më
poshtë:
- Neni 7 pika 1 germat “a”, “b”, “c”, “d”
Përshkrimi i përgjithshëm i centralit.
Ky dokumentacion është dhënë i saktë dhe i plotë.
- Neni 7 pika 2 germat “a”, “b”, “c”, “d”
Dokumentacioni vijues grafik, korografia, planimetria e përgjithshme, skema funksionale
etj.
Ky dokumentacion është paraqitur në mënyrë korrekte.
- Neni 7 pika 3 germat “a”, “b”, “c”
Përshkrimi i centralit...
Ky dokumentacion është dhënë i saktë dhe i plotë.
Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i Komisionerëve të ERE-s
VENDOSI:
1. Të fillojë procedurat për shqyrtimit e aplikimit të shoqërisë “Shutina energji” sh.p.k. për
kualifikimin e impiantit prodhues për hec “Shutine”, si burim i rinovueshëm energjie.
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2. Ngarkohet Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin lidhur
me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Sokol Ramadani
VENDIM
Nr. 67, datë 1.7.2013
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR MODIFIKIMIN E LICENCËS SË PRODHIMIT
TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “JUANA” SHPK NGA HEC “ORENJE”
ME NR. 14, SERIA PV04P, LËSHUAR ME VENDIM TË BORDIT TË KOMISIONERËVE
TË ERE-S NR. 5, DATË 12.3.2004
Në mbështetje të nenit 9 të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e energjisë
elektrike”, të ndryshuar, pikat 2.3 dhe 2.4 të “Licencës për prodhimin e energjisë elektrike”, si dhe
nenet 10 dhe 15 pikat 1 dhe 2 germa “b” pika 4 të rregullores “Për procedurat e licencimit,
modifikimit, transferimit të plotë/të pjesshëm dhe rinovimit të licencave”, të miratuar me vendimin e
Bordit të Komisionerëve nr. 108, datë 9.9.2008 dhe nenit 18 pika 1 germa “a” të “Rregullave të
praktikës dhe procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 18.3.2009 të Bordit të
Komisionerëve, të ndryshuar, Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) në
mbledhjen e tij të datës 1.7.2013, pasi shqyrtoi aplikimin e shoqërisë “Juana” sh.p.k. për
ndryshimin e licencës nr. 14, seria PV04P, për kryerjen e aktivitetit të prodhimit të energjisë
elektrike, lëshuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 5, datë 12.3.2004 dhe informacionin e
Drejtorisë së Licencimit dhe Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike dhe Mbrojtjes së
Konsumatorit,
konstatoi se:
Dokumentacioni i paraqitur nga shoqëria “Juana” sh.p.k. plotëson kërkesat e “Rregullores
së procedurave të licencimit, modifikimit, transferimit të plotë/të pjesshëm dhe rinovimit të
licencave”, si më poshtë:
- Neni 15 pika 4 germa “a”
Informacioni me shkrim, ku janë shpjeguar arsyet e kërkesës për modifikimin e licencës
(është plotësuar tërësisht).
- Neni 15 pika 4 germa “b”
Vendimi me shkrim i organeve drejtuese të të licencuarit, të cilat shprehin vullnetin për të
kërkuar modifikim licence (është plotësuar tërësisht).
Për gjithë sa më sipër cituar, Bordi i Komisionerëve të ERE-s
VENDOSI:
1. Të fillojë procedurat për modifikimin e licencës së shoqërisë “Juana” sh.p.k. me nr. 14,
seria PV04P, për prodhimin e energjisë elektrike nga hec “Orenje” me fuqi 75 KW, lëshuar me
vendim të Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 5, datë 12.3.2004.
2. Ngarkohet Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin për
vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Sokol Ramadani
VENDIM
Nr. 68, datë 1.7.2013
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË TREGTIMIT TË
ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “GEN - I TIRANA” SHPK
Në mbështetje të neneve 9 dhe 13 pika 1 të ligjit nr. 9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e
energjisë elektrike”, të ndryshuar, nenit 4 pika 1 germa “g”, nenit 8, nenit 10 pika 1 dhe 3 dhe nenit
16 të rregullores “Për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit të plotë/të pjesshëm dhe
rinovimit të licencave”, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 108, datë 9.9.2008,
të ndryshuar, Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) në mbledhjen e tij të
datës 1.7.2013, pasi shqyrtoi aplikimin e shoqërisë “GEN - I Tirana” sh.p.k. për rinovimin e
licencës së tregtimit të energjisë elektrike dhe informacionin e Drejtorisë së Licencimit dhe
Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike dhe Mbrojtjes së Konsumatorit,
VENDOSI:
1. Fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së shoqërisë “GEN - I Tirana” sh.p.k.
për kryerjen e aktivitetit të tregtimit të energjisë elektrike.
2. Ngarkohet Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin për
vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Sokol Ramadani
VENDIM
Nr. 69, datë 1.7.2013
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR RINOVIMIN E LICENCËS SË FURNIZUESIT TË
KUALIFIKUAR TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË SHOQËRISË “GEN - I TIRANA” SHPK
Në mbështetje të nenit 9, nenit 13 pika 1, nenit 45 pika 3 dhe 4 të ligjit nr. 9072, datë
22.5.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, nenit 4 pika 1 germa “g”, nenit 8,
nenit 10 pika 1 dhe 3 dhe nenit 16 të rregullores “Për procedurat e licencimit, modifikimit,
transferimit të plotë/të pjesshëm dhe rinovimit të licencave”, të miratuar me vendimin e Bordit të
Komisionerëve nr. 108, datë 9.9.2008, të ndryshuar, Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të
Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 1.7.2013, pasi shqyrtoi aplikimin e shoqërisë “Gen - I
Tirana” sh.p.k. për rinovimin e licencës së furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike dhe
informacionin e Drejtorisë së Licencimit dhe Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike dhe
Mbrojtjes së Konsumatorit,
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VENDOSI:
1. Fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së shoqërisë “Gen - I Tirana” sh.p.k. për
kryerjen e aktivitetit të furnizuesit të kualifikuar të energjisë elektrike.
2. Ngarkohet Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin për
vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Sokol Ramadani
VENDIM
Nr. 70, datë 1.7.2013
PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR LICENCIMIN E SHOQËRISË “SHUTINA
ENERGJI”, SHPK NË AKTIVITETIN E PRODHIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE NGA
HEC “SHUTINE”
Në mbështetje të nenit 8 pika 2 germa “a”, nenit 9 dhe nenit 13 pika 1 germa “a” të ligjit
nr. 9072, datë 22.5.2003 “Për sektorin e energjisë elektrike”, të ndryshuar, nenit 4 pika 1 germa
“a” dhe nenit 10 pikat 1, 3 dhe 4 të rregullores “Për procedurat e licencimit, modifikimit,
transferimit të plotë/të pjesshëm dhe rinovimit të licencave”, të miratuar me vendimin e Bordit të
Komisionerëve nr. 108, datë 9.9.2008, nenit 18 pika 1 germa “a” të “Rregullave të praktikës dhe
procedurave të ERE-s”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 21, datë 18.3.2009, të
ndryshuar, Bordi i Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) në mbledhjen e tij të datës
1.7.2013, pasi shqyrtoi aplikimin e paraqitur nga shoqëria “Shutina energji” sh.p.k., si dhe
relacionin e Drejtorisë së Licencimit dhe Monitorimit të Tregut dhe Drejtorisë Juridike dhe
Mbrojtjes së Konsumatorit për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike të kësaj
shoqërie,
konstatoi se:
Aplikimi i shoqërisë “Shutina energji” sh.p.k., plotëson kërkesat e parashikuara nga ERE në
rregulloren “Për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit të plotë/të pjesshëm dhe rinovimit
të licencave”, si më poshtë:
- Formati i aplikimit (neni 9, pika 1) është paraqitur dhe plotësuar në mënyrë korrekte.
- Dokumentacioni juridik, administrativ dhe pronësor (neni 9, pika 2) është paraqitur dhe
plotësuar në mënyrë korrekte.
- Dokumentacioni financiar dhe fiskal (neni 9, pika 3) është paraqitur dhe plotësuar në
mënyrë korrekte.
- Dokumentacioni teknik (neni 9, pikat 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5) është plotësuar në
mënyrë korrekte.
- Neni 9 pika 4.1.5 leje nga institucione të tjera.
Është plotësuar pjesërisht. Është në proces miratimi i pikës së lidhjes me rrjetin e
shpërndarjes.
Për gjithë sa më sipër, Bordi i Komisionerëve të ERE-s
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VENDOSI:
1. Të fillojë procedurat për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Shutina energji” sh.p.k., në
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Shutine”.
2. Ngarkohet Drejtoria e Licencimit dhe Monitorimit të Tregut të njoftojë aplikuesin për
vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s.
Ky vendim hy në fuqi menjëherë.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Sokol Ramadani

VENDIM
Nr. 24, datë 3.6.2013
PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMIN E KKRR-SË NR. 36, DATË 19.12.2011 “PËR
MIRATIMIN E TARIFAVE PËR KONSUM PUBLIK PËR SHA UK DURRËS” DHE PËR
SHFUQIZIMIN E VENDIMIT TË KKRR-SË NR. 24, DATË 1.10.2012 “PËR MIRATIMIN E
TARIFËS SË SHËRBIMIT PËR LARGIMIN DHE PËRPUNIMIN E UJËRAVE TË
NDOTURA PËR SHA UK DURRËS”
Në mbështetje të nenit 13, 14, 21 dhe 22 të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin
rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, i
ndryshuar, si dhe “Metodologjisë mbi vendosjen e tarifave”, Komisioni Kombëtar Rregullator i
ERRU-së
VENDOSI:
1. Në vendimin nr. 36, datë 19.12.2011 “Për miratimin e tarifave për konsum publik për
sh.a. UK Durrës” bëhen këto ndryshime:
a) Në pikën 1 tarifat për ujërat e ndotura ndryshojnë si më poshtë:
- Konsumatorë familjarë
35 lekë/m3
- Institucione buxhetore
50 lekë/m3
- Ente private
50 lekë/m3
b) Pika 3 ndryshohet si më poshtë:
Pagesa rregullatore do të jetë 0,8% e të ardhurave vjetore të llogaritura.
2. Vendimi nr. 24, datë 1.10.2012 i KKRR-së “Për miratimin e tarifës së shërbimit për
largimin dhe përpunimin e ujërave të ndotura për sh.a. UK Durrës”, shfuqizohet.
3. Zbatimi i tarifave të mësipërme fillon nga data 1.6.2013 dhe do të zbatohen deri në
miratimin e tarifave të reja.
KRYETARI
Avni Dervishi

5277

VENDIM
Nr. 25, datë 3.6.2013
PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME RUBIK
Në mbështetje të nenit 14 pika 1/a, nenit 17 të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin
rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, si dhe
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 958, datë 6.5.2009 “Për miratimin e kategorive të licencimit
dhe të procedurave për aplikim për licencë”, Komisioni Kombëtar Rregullator
VENDOSI:
1. Rinovim licence për efekt të mbarimit të afatit dhe ndryshimit të drejtuesit ligjor dhe
drejtuesit teknik të sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Rubik me:
Drejtues ligjor: Pashko Preng Doda
Drejtues teknik: Preng Ndue Prenga
2. Operatori sh.a. Ujësjellësi-Kanalizime Rubik autorizohet të kryejë veprimtarinë përkatëse
të kualifikuar në kategoritë:
Kategoria A: Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik.
Kategoria C: Për largimin e ujërave të ndotura.
3. Zona e shërbimit të këtij operatori është bashkia Rubik.
4. Kjo licencë është e vlefshme për një periudhë 4-vjeçare deri më 2.6.2017.
KRYETARI
Avni Dervishi
VENDIM
Nr. 26, datë 3.6.2013
PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS URA VAJGURORE
Në mbështetje të nenit 14 pika 1/a, nenit 17 të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin
rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, si dhe
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 958, datë 6.5.2009 “Për miratimin e kategorive të licencimit
dhe të procedurave për aplikim për licencë...”, Komisioni Kombëtar Rregullator
VENDOSI:
1. Rinovim licence për efekt të ndryshimit të drejtuesit ligjor të sh.a. Ujësjellësit Ura
Vajgurore me:
Drejtues ligjor: Agim Veli Çunaj
Drejtues teknik: Evis Llambi Allajbe (Nikolla)
2. Operatori sh.a. Ujësjellësi Ura Vajgurore autorizohet të kryejë veprimtarinë përkatëse të
kualifikuar në kategoritë:
3. Kategoria A: Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik.
3. Zona e shërbimit të këtij operatori është bashkia Ura Vajgurore, komuna Poshnje,
fshatrat: Pashalli, Hallvaxhias, Skrevan, Vokopol, Konizbaltë, Moravë.
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4. Kjo licencë është e vlefshme deri në datën 7.9.2016, siç është përcaktuar në vendimin e
KKRR-së nr. 20, datë 7.9.2012.
KRYETARI
Avni Dervishi

VENDIM
Nr. 27, datë 3.6.2013
PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME LIBRAZHD
Në mbështetje të nenit 14 pika 1/a, nenit 17 të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin
rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, si dhe
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 958, datë 6.5.2009 “Për miratimin e kategorive të licencimit
dhe të procedurave për aplikim për licencë”, Komisioni Kombëtar Rregullator
VENDOSI:
1. Rinovim licence për efekt të ndryshimit të drejtuesit ligjor, operatorit sh.a. UjësjellësKanalizime Librazhd me:
Drejtues ligjor: Gani Ali Poçi
Drejtues teknik: Ermela Xhemal Xherri
2. Operatori sh.a. UK Librazhd autorizohet të kryejë veprimtarinë përkatëse të kualifikuar
në kategoritë:
Kategoria A: Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik.
Kategoria C: Për largimin e ujërave të ndotura.
3. Zonat e shërbimit të këtij operatori janë bashkitë Librazhd, Përrenjas; komunat: Qendër,
Rrajcë.
4. Kjo licencë është e vlefshme deri në datën 18.1.2016 siç është përcaktuar në vendimin e
KKRR-së nr. 1, datë 18.1.2012.
KRYETARI
Avni Dervishi
VENDIM
Nr. 28, datë 1.7.2013
PËR RINOVIM LICENCE SHA UJËSJELLËS-KANALIZIME TIRANË
Në mbështetje të nenit 14 pika 1/a nenit 17 të ligjit nr. 8102, datë 28.3.1996 “Për kuadrin
rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”, si dhe
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 958, datë 6.5.2009 “Për miratimin e kategorive të licencimit
dhe të procedurave për aplikim për licencë”, Komisioni Kombëtar Rregullator

5279

VENDOSI:
1. Rinovim licence për efekt të përfundimit të afatit operatorit sh.a. Ujësjellës-Kanalizime
Tiranë me:
Drejtues ligjor: Fatbardh Islamaj
Drejtues teknik: Kujtim Allaraj
Drejtues teknik: Ferdinand Petrela
2. Operatori sh.a. UK Tiranë autorizohet të kryejë veprimtarinë përkatëse të kualifikuar në
kategoritë:
Kategoria A: Për grumbullimin dhe shpërndarjen e ujit për konsum publik.
Kategoria B: Për përpunimin e ujit për konsum publik.
Kategoria C: Për largimin e ujërave të ndotura.
3. Zona e mbulimit të këtij operatori është bashkitë: Tiranë, Kamëz, Vorë; komunat: Prezë,
Farkë, Petrelë, Krrabë, Dajt, Bërxullë, Baldushk, Vaqarr, Zall-Herr, Kashar, Paskuqan, Shëngjergj,
Berzhitë.
4. Kjo licencë është e vlefshme për një periudhë 4-vjeçare deri më 30.6.2017.
KRYETARI
Avni Dervishi

5280

Abonimet vjetore për Fletoren Zyrtare mund të bëhen pranë Postës Shqiptare
ose pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare, në adresën: Bulevardi “Gjergj Fishta”,
mbrapa ish-ekspozitës “Shqipëria Sot”, tel: 04 24 27 007.

Hyri në shtyp më 29.7.2013
Doli nga shtypi më 29.7.2013
Formati: 61x86/8
Shtypshkronja e Qendrës së Botimeve Zyrtare
Tiranë, 2013

Çmimi 30 lekë

