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Prishtinë, 13 qershor 2018 

Komunikatë për media 

Është mbajtur mbledhja e III-të (tretë) e Bordit të ZRRE  

Sot Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) ka mbajtur mbledhjen e tij të tretë me radhë për 

këtë vit,  ku në rend të ditës ka shqyrtuar mbi 20 pika që kanë të bëjnë me rregullimin e sektorit të 

energjisë.  

Si pjesë e këtyre pikave fillimisht është shqyrtuar kërkesa e Operatorit të Sistemit të Transmetimit 

dhe Tregut (OTT) për amandamentimin e Kodeve të Standardeve Elektrike dhe Punës për Qasje në 

Tokë dhe Ndërtesa; Standardeve të sigurisë së Operimit; Standardeve të Planifikimit të Sistemit të 

Transmetimit si dhe Procedurës për Kyçje në rrjetin e Transmetimit. Siç është prezantuar nga 

përfaqësuesit e Departamenti të Tregut të ZRRE, amandamentimet kryesisht kanë të bëjnë me 

ndryshimet që kanë rezultuar nga pakoja e tretë e ligjeve të energjisë dhe si të tilla pas shqyrtimit 

janë aprovuar nga Bordi. Pjesë e kërkesës së OTT ka qenë edhe amandamentimi i Metodologjisë së 

Taksave të Kyçjes në rrjetin e Transmetimit, për të cilën Bordi ka vendosur ta shtyjë për takimet e 

ardhshme në mënyrë që të specifikohen më qartë disa aspekte të cilat aktualisht nuk janë specifikuar 

si duhet. 

Bordi gjithashtu ka shqyrtuar implementimin e Udhëzuesit për Liberalizimin e Tregut të Energjisë, për 

të cilin është vlerësuar se nevojitet të amandamentohet afati i kalimit të konsumatorëve në tregun e 

hapur, për shkak të përshtatjes me rrethanat e krijuara. Siç është sqaruar, edhe përkundër 

parashikimeve për mundësinë e zgjedhjes së furnizuesit në tregun e hapur, si dhe licencimit të 

furnizuesve të rinj, konsumatorët ende nuk kanë mundësi të zgjedhin furnizuesin e tyre për shkak se 

5 nga 6 furnizuesit e licencuar nuk janë ende aktiv në tregun e Kosovës. Në këtë mënyrë Bordi ka 

vendosur që të shtyjë afatin për detyrimin e kalimit të konsumatorëve në tregun e hapur, deri me 31 

mars të vitit 2019, duke mos penguar në ndërkohë konsumatorët që të ndërrojnë furnizuesin në rast 

se mund të gjejnë furnizues që ju oferton shërbime të furnizimit ne energji elektrike në tregun e lirë.  

Në këtë mbledhje Bordi ka shqyrtuar dhe aprovuar kërkesat për shndërrimin e Autorizimit Preliminar 

në Autorizim Final për tri projektet për ndërtimin e Turbinave të Erës, dhe një për ndërtim të një 

Hidrocentrali. Gjithashtu, Bordi ka lëshuar katër Autorizime Preliminare për ndërtimin e kapaciteteve 

të reja gjeneruese nga era. I është vazhduar një licencë për furnizim me shumicë (tregtim) të 

energjisë elektrike dhe është aprovuar një kërkesa për shtyrje të vlefshmërisë së Vendimit për 

Autorizimin Final dhe një për Autorizimin Preliminar.  

Bazuar në ligjet e reja të energjisë, Bordi i ZRRE në këtë mbledhje ka marrë vendim që t’i caktohet 
furnizuesit të licencuar “KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY” (KESC) J.S.C, ushtrimi i 
përkohshëm i obligimit të Furnizuesit të Mundësisë së Fundit (Furnizues i Garantuar). Ky obligimi do 
të ushtrohet për një periudhë prej gjashtë (6) muajsh, dhe fillon të zbatohet nga data 13 Qershor 
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2018 deri më datën 13 Dhjetor 2018. Sipas këtij vendimi, Furnizuesi i Mundësisë së Fundit është i 
obliguar që të sigurojë të gjitha shërbimet e furnizimit për konsumatorët që ngelin pa furnizues, 
ashtu siç është përcaktuar me Ligjin për Energjinë Elektrike, Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të 
Furnizimit dhe Licencën për Furnizim me energji elektrike të lëshuar nga ZRRE. 
 
Shqyrtimin e pikave që kanë pasur të bëjnë më aprovimin e Bilancit vjetor të Energjisë Elektrike dhe 
atyre për shqyrtimin e Paramentarve Rregullativ, Bordi ka vendosur që ti shtyjë për ndonjë nga 
takimet e ardhshme, kur të jenë përmbushur obligimet që dalin nga Rezoluta e Kuvendit të Kosovës 
Nr. 06-R-008, e nxjerrë në seancën e mbajtur me 5 qershor 2018.  
 
Pjesë e shqyrtimeve të Bordit, në këtë takim kanë qenë edhe një numër i ankesave të konsumatorëve 
si dhe disa çështje të tjera përkitazi me menaxhimin e brendshëm të ZRRE-së. Të gjitha vendimet e 
Bordit të ZRRE do të bëhen publike në faqen zyrtare www.ero-ks.org   
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