
 Rr. “Hamdi Mramori” Nr. 1 
Prishtinë 10000 – Kosovë 
Tel: +381 (0) 38 247 615 lokali 103 
Fax: +381 (0) 38 247 620 
e-mail: info@ero-ks.org 
www.ero-ks.org 

 
 
 
 

Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

Prill 2007 
 02 prill 2007   Takimi me investitorin potencial të kapaciteteve të reja gjeneruese RWE 

me kërkesë të MEM-it ; 
 
 04 prill2007   Asistimi në përllogaritjen e tarifave respektivisht të faturave të konsumit;  

 
 05 prill 2007 - Përgatitja e analizës dhe shembujve për prezantimin e Tarifave; 

 
• 06 prill 2007 - Takim me Drejtorin Ekzekutiv SHMK Informim rreth Tarifave të reja; 
 
• 09 prill 2007 - Përgatitja e Raportit vjetor 2006; 

 
• 10 prill 2007 – Përgatitja e prezantimit i tarifave të prezantuara para Grupit Parlamentar 

të LDK-së; 
 

• 11 prill 2007   Takimi me grupin parlamentar rreth sqarimit të tarifave;  
 

• 12 prill 2007 Shqyrtimi i raportit të dërguar nga KOSTT “Aranzhimet e përkohshme për 
Kodin e Rrjetit”;  

 
• 13 prill 2007  Takimi i organizuar në KOSTT i palëve përgjegjëse rreth problematikës së 

pjes\marrjes së KOSTT-it në SEETSO TF; 
  

• 13 prill 2007  Takimi me përfaqsusit të CHEZ-it rreth sqarimit të konditave të licencës;  
 

• 15 prill 2007 - Përgatitja e procesit të shqyrtimit të çmimeve, rregullave, njoftimeve, 
takimeve, vendimeve; 

 
• 16 prill 2007  Shkrimi sumar rreth studimit të tarifave ESTAP III sipas kërkesës së 

MEM; 
  

• 17 prill 2007  Puna rreth përgaditjes së dokumentacionit të procedurës së udhëhequr për 
tarifat; 

  
• 18,19,20 prill 2007 Raporti për tarifa për Kuvendin e Kosovës;  
 
• 19 prill 2007 - Takim me konsultantët e USAID-it ”PIERCE ATWOOD” lidhur me 

udhëzimet rregullative të kontabilitetit, tarifat, monitorimin licencave dhe tregut; 
 

• 20 prill 2007 - Takime në KOSTT Sh. A, me përfaqësuesit e KOSTT-it dhe konsultantin 
e USAID-it ”PIERCE ATWOOD” lidhur me udhëzimet rregullative të kontabilitetit, 
planin kontabël, politikat dhe procedurat e kontabilitetit, strukturën e brendshme të 
financave dhe kontabilitetit që përdoren nga KOSTT SHA etj; 

 
• 20 prill 2007 - Takime me  Përfaqësuesit KEK Sh. A lidhur me Dizajnin dhe përmbajtjen 

e Faturës për konsumatorë; 
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• 27 prill 2007  Shqyrtimi I ToR –it të EAR-it për ZRRE-n\;  

 
• Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve (DMK) ka regjistruar gjashtë ankesa të 

konsumatorëve; 
 
• Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve (DMK) poashtu ka pasur edhe 13 biseda 

direkte me konsumatorët; 
 

 
 


