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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

 
tetor 2007 

 02 tetor 2007 -Përgatitja e vendimeve dhe njoftimeve për konsumatorët lidhur me 
ankesat Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve; 

 03 tetor 2007- Takim me PA-Consulting Group të KEK-ShA lidhur me modelin për 
llogaritjen e tarifave; 

 03 tetor 2007  - Takim me Z.William Derbyshire lidhur me Rishqyrtimi i Tarifave 
për Energji Elektrike(ETR2)-Çështjet dhe Plani punues; 

 05 tetor 2007 - Takime me  përfaqësuesit KEK ShA dhe KOSTT SH.A lidhur me 
Rishqyrtimin i Tarifave për Energji Elektrike(ETR2)-Çështjet dhe Plani Punues; 

 10 tetor 2007 - Njoftimi I KEK ShA, KOSTT ShA i institucioneve publike dhe 
palëve të interesuara lidhur me: 

1. Shqyrtimi i Tarifave të Energjisë Elektrike 2 (ShTE2) – Parimet dhe Orari;   
2. ETR2 – Udhëzim për Llogaritjen  e të Ardhurave  të Lejuara;  
3. ETR2 – Udhëzimi për Llogaritjen e Tarifave; 

 17 tetor 2007 - Takim me përfaqësuesit e KOSTT-ShA lidhur me Raportimet 
rregullative dhe Aplikimi për tarifa për shqyrtimin e Tarifave të Energjisë Elektrike 
për vitin 2008; 

 18 tetor 2007 – Takim i përfaqësuesve të ZRrE-së me Kompanitë e ENEL/SENCAP 
Group  lidhur me: 

·        Statusi për legjislacion në linjat transmetuese komerciale; 
·        Modeli kohor për hapjen e tregut; 
·        Si janë aprovuar për momentin tarifat; 

 19 tetor 2007 -Takim me përfaqësuesit e KEK-ShA lidhur me Raportimet 
rregullative dhe Aplikimi për tarifa për shqyrtimin e Tarifave të Energjisë Elektrike 
për vitin 2008; 

 21 tetor 2007 -Takim me përfaqësuesit e Entit Statistikor të Kosovës lidhur me tarifat 
e reja dhe Grupet tarifore; 

 22 tetor 2007 - Prezantim në AUK,“Roli dhe rëndësia e ZRRE-së në Sektorin e 
Energjisë në Kosovë”; 

 23 tetor 2007 - Përgatitja e draft/propozimit final  të Raportit Regullativ të  të 
Ardhurave të Lejuara për NQ Termokos dhe Gjakova për sezonin e ngrohjes 
2007/2008, njoftimi i kompanive, institucioneve publike dhe palëve të interesuara; 

 25 tetor 2007 – Takimi i 6-të i Grupit Punues ECRB GAS, në Athinë;  
 26 tetor 2007 -Takim Pune i ZRrE me përfaqësuesit e NQ Termokos - Gjakova  

institucioneve publike dhe palëve të interesuara , për të diskutuar në detaje në lidhje 
me draft/propozimin final të Raportit Rregullative të Ardhurave të Lejuara për NQ 
Termokos dhe Gjakova ShA;  

 28 tetor 2007 -Takim me përfaqësuesit e KOSTT-ShA lidhur me llogaritjen e 
humbjeve në rrjetin e transmisionit dhe humbjeve të cilat shkaktohen nga transiti i 
energjisë elektrike; 

 31 tetor 2007 -Takim me përfaqësuesit e KEK-ShA lidhur me Kostot e mirëmbajtjes 
së njehsorëve dhe Zhvendosja e programit ABC nga 10 kV në 0.4 kV; 

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE gjatë muajit Tetor ka 
zgjedhur 15 ankesa të konsumatorëve;  

 6 vendime të konsumatorëve; dhe  
 3 rekomandime për Bordin; 
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 6 informata; 
 

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE gjatë muajit Tetor ka 
regjistruar 5 ankesa të konsumatorëve;  

 
 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE gjatë muajit Tetor ka pasur 

31 biseda direkte me konsumatorët;  
 

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE gjatë muajit Tetor ka pasur 
takim me konsultantin Dennis Colenut rreth Raportit të përgatitur nga konsultanti, ku 
nga DMK janë dhënë edhe disa komente shtesë rreth raportit; 

 
 Aktivitete rreth Procedures se Autorizimit, të prezantuar nga Dennis Colennut; 

 
 Përgaditja e Termave te Refernces për përpilimin e Legjislacionit dytësor, për Burime 

të Rinovueshme, për mbështetje nga Banka Botërore.  
 
Aktivitete nga prokurimi: 
 

o 1 tetor 2007 - Sigurimi KASKO i automjeteve; 
o 1 tetor 2007 - Furnizim me F-Secure për Microsoft Exchange 2007; 
o 4 tetor 2007 - Furrnizim me televizor dhe DVD; 
o 15 tetor 2007 - Furnizim  me thithëse elektrike me filtër të ujit; 
o  Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve të ZRRE, dy here anuluar për shkak të 

pranimit te tri ofertave të papërgjegjshme; 
o  Blerja e kamerës digjitale, anuluar për shkak të mos ofertimit nga ana e tre 

operatorëve ekonomikë;  
o Përkthimi I dokumenteve nga gjuha shqipe dhe angleze në gjuhën serbe dhe 

anasjelltas, anuluar për shkak te mos ofertimit ana e tre operatorëve ekonomikë; 
o Furnizim me UPS-a për personelin e ZRRE, është në proces të vlerësimit; 
o Dizajnimi i logos se re te ZRRE, mbyllja e tenderit me datë 20.11.2007. 

 


