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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

 
Shtator 2007 

 03-07 shtator 2007- Study Tour në E-Control, Vjenë; 
 
 07 shtator 2007 -Takim me këshilltarët e PARSONS BRINCKENHOFF (Projekti 

“Kosova C”), përfaqësuesi i MEM dhe ZRRE lidhur me rolin e ZRRE-së në sektorin 
e Energjisë në Kosovë; 

 
 12 shtator 2007- Bashkërendimi 06/07 dhe Raporti Shoqërues - NQ Termokos; 

 
 12 shtator 2007 -  Takimi me KEK-un rreth:  

 Modulit të rikthimit të humbjeve;  
 Problematika e furnizimit të Shtërpcës (enklavës serbe);  

 
 17 shtator 2007 - Takim me këshilltarët e PriceWaterhouseCoopers (Projekti 

“Kosova C”), përfaqësuesi i MEM dhe ZRRE lidhur me rolin e ZRRE-së në sektorin 
e Energjisë në Kosovë; 

 
  16-19 shtator 2007 - Udhëtim zyrtar në Tiranë lidhur me Punëtorinë (Workshop) 

“Punëtoria Regjionale për Sistemin e Unifikuar të Kontabilitetit&Raportimet 
Rregullative;  

 18 shtator 2007 – Pjesëmarrje në prezantimin në punëtorinë për sektor të energjisë, të 
organizuar nga Agjencia për Integrime Evropiane, në prezencë të përfaqësuesve nga 
Komisioni Evropian për energji;  

 
 18 shtator 2007 -  Takimi i Grupit punues elektrik i Bordit të Rregullatorëve të 

Komunitetit të Energjisë në Zagreb;  
 
 19 shtator 2007  Takimi inicial i Grupit implementuies të Zyrës së Ankandit të 

Koordinuar për alokimin e kapaciteteve të transmisionit-Zagreb;  
 

 20 shtator 2007 - Takim me përfaqësues të Resources and Logistics, Paris, France 
lidhur me vlerësimin e projekteve të AER për përkrahjen teknike dhe institucionale 
dhënë ZRRE-së; 

 
 24 shtator 2007 - Takim me përfaqësues të NARUC dhe USAID lidhur me 

organizimin e trajnimit të stafit të ZRRE-së; 
 

 25 shtator 2007 - Takimi me përfaqsuesin e Bankës Botërore rreth evaluimit të 
Projektit ESTAP III Tarifat; 

  
 25 shtator 2007 -  Takimi me KEK-un rreth analizës së:  

 Procedurat për rikthimi e humbjeve  
 Procedurat për lexim dhe faturim të konsumatorëve shtëpiak  

 
 25 shtator 2007 - Përgatitja e komenteve lidhur me aplikacionin e tarifave për 

sezonin e ngrohjes 2007/08 për NQ ‘’Gjakova’’ShA; 
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 25 shtator 2007 - Takim me përfaqësuesit e KEK-ut lidhur me:  

 Procedurën e identifikimit dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të  
energjisë elektrike; 

  Procedurën e faturimit dhe leximit të konsumatorëve ndërmjet Divizionit të 
Furnizimit dhe Divizionit të Rrjetit; 

 
 25 shtator 2007 - Takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore lidhur me asistencën që 

do t’i bëjnë ZRrE-së; 
 
 23-27 shtator 2007 –  Takim i Komitetit për Çmime/Tarifa i mbajtur në Tallin-

Estoni; 
 

 26 shtator 2007 - Përgatitja e komenteve lidhur me aplikacionin e tarifave për 
sezonin e ngrohjes 2007/08 për NQ ‘’Termokos’’ShA; 

 
 27 shtator 2007 -Takim me përfaqësuesit e KOSTT-Sha lidhur me definimin e 

aseteve (investimet e reja, RAB-in, zhvlerësimin dhe koston e kapitalit);    
 

 27 shtator 2007 – Pjesëmarrja në takimin e rradhës të IV të Bordit Rregullativ, i dalë 
nga Traktati për Energji i EJL; 

 
  28 shtator 2007 - Pjesëmarrje në Konferencën”Energy Community Investment 

Conference-Konferenca për Investime” të organizuar nga Komuniteti i Energjisë së 
EJL në Athinë;  

 
 Gjatë shtatorit 2007 Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve ka analizuar dhe 

zgjidhur 9 ankesa të konsumatorëve, ka regjistruar 10 ankesa të konsumatorëve dhe 
ka zhvilluar reth 35 biseda direkte me konsumatorët; 

 
 Përfundimi i Fushatës së Vetëdijesimit Publik për rritjen e inkasimit dhe efiçiencës së 

energjisë, fushatë kjo e financuar nga AER-i; 
 

 
 

 


