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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

Maj 2007 
 04 maj 2007 -  Takime me  përfaqësuesit KEK Sha, dhe KOSTT Sha, lidhur të Ardhurat 

e Lejuara dhe Tarifat pas aplikimit shtesë nga ana e KEK-ut; 
 
 07 maj  2007 - Njoftimi i palëve të interesuara (të japin komente) për Vendimin e 

Rishqyrtimit të Çmimeve nga ana e bordit të ZRrE-së; 
 

 17-18 maj 2007 - Përgatitja e Prezantimit për tryezën e punës mbajtur në Bullgari lidhur 
me Udhëzimet Rregullative dhe Raportet rregullative të Kontabilitetit si dhe përgatitja e 
raportit; 

 
 15-16 maj 2007 - Takime me përfaqësuesit KEK-un lidhur me tarifat reja pas aplikimit 

shtesë (reduktimit të shpenzimeve ) nga ana e KEK-ut; 
 

 22  maj  2007 -  Takim me Nexhmi Hudollin-ATK, lidhur me kalkulimin e faturave të 
energjisë të lëshuara nga KEK-u; 

 
 22  maj  2007 - Takime me Komisionin Parlamentar për Ekonomi, Industri, Energjetikë 

dhe Miniera, lidhur me tarifat e reja pas aplikimit shtesë (reduktimit të shpenzimeve ) nga 
ana e KEK-ut dhe KOSTT-it, si dhe përgatitja e minutave të takimit; 

 
 22  maj  2007    - Takime me përfaqësuesit KEK-un lidhur me tarifat reja pas aplikimit 

shtesë (reduktimit të shpenzimeve ) nga ana e KEK-ut, si dhe përgatitja e minutave të 
takimit; 

 
 23 maj 2007 - Bordi i ZRrE-së ka shqyrtuarnjë ankesë të Konsumatorëve dhe ka pranuar 

rekomandimin e DMK (pranuar ankesën e konsumatorit me datë 23.05.2005); 
 

 23 maj 2007 – Bordi i ZRrE-së ka shqyrtuar një ankesë të Konsumatorëve dhe ka pranuar 
rekomandimin e DMK (refuzuar ankesën e konsumatorit me datë 23.05.2005);  

 
 

 28  maj  2007    - Përgjigje komenteve të ujësjellësit “ Prishtina “  si dhe kalkulimet e 
kostove të rrymës që ujësjellësi “ Prishtina “  i paguan KEK-ut për shpenzimin e njëjtë të 
energjisë elektrike për vitin 2006 dhe 2007 si dhe krahasimet; 

 
 30 maj  2007   - Takime me  përfaqësuesit e KOSTT, SH.A lidhur të Hyrat e Lejuara dhe 

Tarifat e lejuara për vitin 2007; 
 

 30  maj  2007  - Përgatitja e vendimeve për të Hyrat e Lejuara dhe Tarifat e reja për 
KEK-un dhe KOSTT-in për vitin 2007; 

 
 31 maj 2007 – Bordi i ZRrE-së ka shqyrtuarnjë ankesë të Konsumatorëve dhe ka pranuar 

rekomandimin e DMK (pranuar ankesën e konsumatorit me datë 23.05.2005); 
 
• Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve (DMK) gjatë muajit Maj ka regjistruar 13 

ankesa të konsumatorëve në regjistrin e ankesave.  
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• Departamenti për Mbrojtjen e konsumatorëve (DMK) gjatë muajit Maj ka pasur 29 

biseda direkte me konsumatorët në lidhje me ankesat e tyre.  
 
• Departamenti për Mbrojtjen e konsumatorëve (DMK) gjatë muajit Maj ka pasur 3 biseda 

telefonike e me konsumatorët në lidhje me ankesat e tyre.  
 
 


