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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

 
nëntor 2007 

 01 nëntor 2007- Përgjigje në letrën e KEK-ut më 23 tetor 2007 lidhur me Arkivimi i 

Tarifave të KEK-ut; 

 05-09 nëntor 2007  - Kemi marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga NARUC/ERRA në 

objektet e AUK-ut lidhur me:Reformat në sektorin e energjisë dhe hyrje në rregullimin e 

ndërmarrjeve të shërbimeve publike;  

• Vendosja e tarifave dhe rregullimi i çmimeve; 
• Rregullimi i çmimit, tregjet e rrymës, ristrukturimi dhe iniciativat rajonale të tregut; 
• Vendosja e tarifave; Rregullimi i cilësisë së shërbimit, Obligimet e shërbimit 

publik; Mundësia e pagimit; Konsideratat sociale gjatë rregullimit; 
 

 05 -08 nëntor 2007– Pjesëmarrje në trajnimin e përgatitur nga USAID në AUK;  

 07-08 nëntor 2007 - Almaty/Kazakistan, pjesëmarrja e përfaqësuesit të ZRRE në LRWG 

të ERRA; 

 09 nëntor 2007 - Takimi me KEK/PA konsultanti rreth burimeve të ripërtritshme;  
 09 nëntor 2007 - Takim me përfaqësuesit e UNDP-së rreth çështjeve të zhvillimit të 

sektorit të energjisë; 
 11 -14 nëntor 2007 – Pjesëmarrje në trajnimin në Lubjanë në modulin e parë të trajnimit 

me temën “Rregullimi”; 

 12 nëntor 2007- Përgatitja e Vendimit për përcaktimin e tarifave dhe raportin përcjellës 
lidhur me përcaktimin e tarifave për NQ Termokos dhe NQ Gjakova për sezonin 
2007/2008; 

 12-13 nëntor 2007 - "Programi i trajnimit për Energji për Vendet e Evropës 
Juglindore”Ljubjanë-Slloveni;                                                                     

 14-15 nëntor 2007 - "Seminarin për Privatizimin e rrjetit të Shpërndarjes të KESH-it – 
Tiranë-Shqipëri;                                                                                                           

 20 nëntor 2007 - Takim me përfaqësues të MEM lidhur me Roadmap për Energji 
Elektrike dhe Gaz; 

 19 nëntor 2007 – Takimi në MEM me grupin për hapjen e tregut; 

 19 nëntor 2007 - Pjesëmarrje në Grupin për Integrime Europiane - organizuar nga MEM; 

 20 nëntor 2007 - Takim me përfaqësuesit e KOSTT-ShA lidhur me prezantimin e 

humbjeve; 

 20 nëntor 2007 - Takimi me përfaqësuesit e MEM-it rreth plotësimit të “Road map” për 
energji;  

 20 nëntor 2007 - Takimi me USAID- Aktualitetet në sektorinë e  energjisë në Kosovë;  
 20 nëntor 2007 - Takimi me KOSTT – Prezentimi i humbjeve teknike;  
 21 nëntor 2007 - Takim me përfaqësuesit e KOSTT-Sh.A lidhur me përparimin në 

përgatitjen e aplikacionit te tarifave të cilin KOSTT SH.A duhet t’ia dorëzojë ZRrE-së; 
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 21 nëntor 2007 - Takim me përfaqësues të IPA Consulting lidhur me çështjet që lidhen 
me projektin e TC “Kosova C”; 

 21 -23 nëntor 2007– Trajnimi në ERO me konsulentët për Modelin e tregut në Kosovë 

dhe Kodin e rrjetit dhe të matjeve; 

 21 nëntor 2007 - Takim me përfaqësuesit e KEK-ShA lidhur me procesin, përparimin në 

përgatitjen e aplikacionit të tarifave të cilin KEK SH.A duhet t’ia dorëzojë ZRrE-së; 

 21 nëntor 2007 - Takimi me IPA këshilltarin legal për PATEL-in  
 22 nëntor 2007 - Takimi në MEM me grupin për hapjen e tregut; 

 20-23 nëntor 2007 - Kemi marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga Konsulentët e 

NERA-LDK të mbajtur në lokalet e ZRrE-së lidhur me: 

• Kodin e Rrjetit,  
• Kodi i Matjes, 
• Modeli i energjisë për Kosovë; 
 

 23 nëntor 2007 - Plotësimi i formularit pjesës së DTÇ i Road Mapit për  Traktatit për 
Komunitetin e Energjisë  

 
 26 nëntor 2007 - Prezantimi në MEM me grupin për hapjen e tregut në temën “Roli i 

ZRrE në Rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë”; 

 30 nëntor 2007 - Përgjigje ndaj letrës së ERRA lidhur me taksat e kompanive publike; 

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE gjatë muajit nëntor ka zgjidhur 6 
ankesa të konsumatorëve; 

• 5 vendime; 
• 1 Informatë; 

 
 Janë regjistruar 11 ankesa të konsumatorëve; 

 
 Ka pasur 20 biseda direkte me konsumatorët;  

 
 Pjesëmarrje në trajnim në MEM lidhur me temën “Komunikimi me publikun”; 

 
 Pjesëmarrje në përgatitjen e Electricity Plan;  

 
 Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të ZRRE, në proces;    

  
 Dizajnimi i logos se re te ZRRE, mbyllja e tenderit me datë 20.11.2007. Komisioni për 

fazën e parë është mbledhur dhe është ngushtuar lista në tre operatorë, vendimi pritet të 
merret nga Bordi për dhënien e shpërblimeve për vendin e parë, të dytë dhe të tretë; 

 
 Sigurimi fizik i objektit te ZRRE-së; kompania Delta Security;  

 
 Furnizim me UPS-a- ritender, kontrata do të nënshkruhet me datë 11.12.07, me 

kompaninë EUROTEK;  
 

 Pastrimi i objektit të ZRRE - ritender, është shpallur me 23.11.07; 
 

 Blerja e gomave te dimrit për automjetin Hyundai;  


