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Zyra e Rregullatorit për Energji në pajtim me Nenin 25 paragrafin 5 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë 

për informim të publikut lidhur me aktivitetet e saj përgatit dhe publikon Buletinin mbi aktivitetet e 

zhvilluara dhe pritjet për periudha afatmesme kohore. Buletinet e ZRRE-së mund të gjinden në ueb faqe 

të saj www.ero-ks.org .  

 

 
  

Si edhe vitet tjera, edhe viti 2013 ka qenë një vit sfidues për ZRRE-në, dhe janë kryer një serë 

aktivitetesh të rëndësishme për sektorin e energjisë në Kosovë. Në këtë Buletin janë përmbledhur 

shkurtimisht disa nga aktivitetet e kryera nga Zyra e Rregullatorit për Energji, si:  
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I. Vendimet e lëshuara nga ZRRE gjatë periudhës Janar - Dhjetor 2013 

Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2013 Bordi i ZRRE-së ka funksionuar në përbërje të plotë prej 5 anëtarësh, 

dhe ka mbajtur 11 Seanca Publike, gjatë së cilave, përveç tjerash, ka nxjerrë Vendimet si vijon: 

- Vendim V_497_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen N.T.SH.“RIMED”, 

Kuqishtë, Pejë; 

- Vendimi V_501_2013 për aprovimin e Planit Zhvillimor të Transmisionit 2013- 2022; 

- Vendimi V_502_2013 për transferimin e Licencës së Furnizuesit Publik me Energji Elektrike nga 

Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A – Divizioni i Furnizimit në Kompaninë Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE) si dhe transferimin (tjetërsimin) e aseteve 

nga KEK SH.A. - Divizioni i furnizimit në KKDFE SH. A.-Divizioni i Furnizimit;  

- Vendimi V_503_2013 për i transferimin e Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes nga 

Korporata Energjetike e Kosovës Sh.A – Divizioni i Shpërndarjes në Kompaninë Kosovare për 

Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE/KEDS) si dhe transferimin (tjetërsimin) e 

aseteve nga KEK SH.A- Divizioni i shpërndarjes në KKDFE SH.A.-Divizioni i shpërndarjes;  

- Vendimi V_504_2013 – për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “UPWIND 

International I GmbH" – Dega në Kosovë, në lokacionin “WindPark - Zatriç, Rahovec; 

- Vendimi V_505_2013 për aprovimin e “Dizajnit të Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë”; 

- Vendimi V_516_2013 për aprovimin e Të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR) që do të 

mbulohen nga operatori i licencuar i TC Kosova A dhe operatorit të licencuar të TC Kosova B 

(Gjeneratorët e Rregulluar) përmes ngarkesave për ofrimin e energjisë dhe kapacitetit për 

Furnizuesin Publik me energji elektrike (01.04.2013 deri 31.03.2016; 

- Vendimi V_517_2013 për aprovimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)) që do të 

mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) përmes ngarkesave për 

shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes (01.04.2013 deri 31.03.2017); 

- Vendimi V_518_2013 për aprovimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)që do të mbulohen 

nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Operatori i Tregut SHA (KOSTT) përmes tarifave 

dhe ngarkesave (01.04.2013 deri 31.03.2016); 

- Vendimi V_519_2013 për aprovimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR)që do të mblidhen 

nga tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të aplikohen 

nga Furnizuesi Publik për vitin relevant ( tarifor) (01.04.2013 deri 31.03.2014); 

- Vendimi V_520_2013 për licencimin e ndërmarrjes Danske Commodities Energy sh.p.k.; 

http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_492_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_490_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_489_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/Vendim_488_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_418_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_418_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_418_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_418_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_418_2012.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2013/Licence_per_eksport_import_te_Danske_Commodities_Energy.pdf
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- Vendimi V_526_2013 për ndryshimin në kontrollin e të Licencuarit për Furnizim Publik me 

energji elektrike dhënë “Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji 

Elektrike”SH.A-Divizioni i Furnizimit; 

- Vendimi V_527_2013 për ndryshimin në kontrollin e të Licencuarit për Operatorin e Sistemit të 

Shpërndarjes dhënë “Kompanisë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike” 

SH.A-Divizioni i Shpërndarjes; 

- Vendimi V_528_2013 për aprovimin e Çmimeve të rregulluara që do të zbatohen nga operatori i 

licencuar i Termocentralit Kosova A dhe operatorit i licencuar Termocentrali Kosova B 

(Gjeneratorët e Rregulluar) nga data 1 prill 2013; 

- Vendimi V_529_2013 për aprovimin e Ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të 

Transmisionit dhe Tregut të Kosovës(KOSTT) Sh.A që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2013; 

- Vendimi V_530_2013 për aprovimin e Ngarkesave, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të 

Shpërndarjes që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2013; 

- Vendimi V_531_2013 për aprovimin e Tarifave me pakicë të energjisë elektrike për 

konsumatorët e rregulluar që do të zbatohen nga i licencuari nga data 1 prill 2013; 

- Vendimi V_532_2013 për aprovimin e “Metodologjisë së Ngarkesave për Shfrytëzimin e Sistemit 

të Shpërndarjes”; 

- Vendimi V_533_2013 për aprovimin e - Metodologjisë së Ngarkesave për Shfrytëzimin e Rrjetit 

të Sistemit të Transmisionit (TNUOS); - Metodologjisë së Ngarkesave të Operatorit të Sistemit; - 

Metodologjisë së Ngarkesave të Operatorit të Tregut; 

- Vendimi V_534_2013 për Licencimin e ndërmarrjes “MCM COMMODITIES” SH.P.K, për import 

dhe eksport të energjisë elektrike;  

- Vendimi V_535_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Edelweiss 

Energy” SH.P.K; 

- Vendimi V_536_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen“Hydro-Line” 

SH.P.K. në lokacionin “Vllahi”, Mitrovicë; 

- Vendimi V_537_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Hydro-Line” 

SH.P.K., në lokacionin “Batahir”, Mitrovicë; 

- Vendimi V_538_2013 dhe Vendimi V_539_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për 

ndërmarrjen “Hydro-Line” SH.P.K., në lokacionin “Dolac”, Mitrovicë; 

- Vendimi V_540_2013 dhe Vendimi V_541_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për 

ndërmarrjen “Matkos Group” sh.p.k., Shtërpcë; 

http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2013/Metodologjia_e_Ngarkesave_per_Shfrytezimin_e_Rrjetit_te_Sistemit_te_Transmisionit.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2013/Metodologjia_e_Ngarkesave_per_Shfrytezimin_e_Rrjetit_te_Sistemit_te_Transmisionit.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2013/Metodologjia_e_Ngarkesave_te_Operatorit_te_Sistemit.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2013/Metodologjia_e_Ngarkesave_te_Operatorit_te_Tregut.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2013/Metodologjia_e_Ngarkesave_te_Operatorit_te_Tregut.pdf
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- Vendimi V_542_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “UPWIND 

International II GmbH – Dega në Kosovë”, Suharekë, Ferizaj dhe Shtërpcë; 

- Vendimi V_543_2013 për përfundimin e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për 

Autorizimin Preliminar V_365_2011 i datës 28.04.2011, për ndërmarrjen “Kelkos-Energy” 

sh.p.k.; 

- Vendimi V_544_2013 për lirimin nga pagesa e taksës vjetore të gjithë të licencuarit në Zyrën e 

Rregullatorit për Energji (ZRRE), për periudhën nga data 01 nëntor 2012 deri 30 prill 2013; 

- Vendimi V_545_2013 për aprovimin e “Kodit të Shpërndarjes” i Ngrohtores së Qytetit Termokos 

SH.A; 

- Vendimi V_554_2013 për ndryshimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike e dhënë 

Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.), Divizioni i Gjenerimit “TC Kosova A”; 

- Vendimi V_555_2013 për ndryshimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike e dhënë 

Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK SH.A.), Divizioni i Gjenerimit “TC Kosova B”; 

- Vendimi V_556_2013 përvazhdimit e licencës për prodhim të energjisë elektrike Korporatës 

Energjetike të Kosovës – Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A; 

- Vendimi V_557_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Hidroenergji” 

SH.P.K., në lokacionin “Uji i Thartë”, Han i Elezit; 

- Vendimi V_558_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për “Hidroenergji” SH.P.K., në 

lokacionin “Sllatinë”, Kaçanik; 

- Vendimi V_559_2013 për Njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “Era Energji” 

SH.P.K., Drenas; 

- Vendimi V_565_2013 për aprovimin e kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin e 

hidrocentralit në Lumin Lepenc, HC Shtërpce, në Shtërpcë, të ndërmarrjes “Triangle General 

Contractors” Inc., Dega në Kosovë si dhe të njëjtës refuzimi i dhënies së autorizimit preliminar; 

- Vendimi V_566_2013 për aprovimin e kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin e 

hidrocentralit në Lumin Lepenc, HC Lepence, në Shtërpcë, të ndërmarrjes “Triangle General 

Contractors” Inc., Dega në Kosovë, si dhe të njëjtës refuzimi i dhënies së autorizimit preliminar;  

- Vendimi V_567_2013 për aprovimin e kërkesës për tërheqje të Aplikacionit për ndërtimin e 

hidrocentralit në Lumin Lumbardhë, HC Reçan, Prizren, të ndërmarrjes “Triangle General 

Contractors” Inc., Dega në Kosovë, si dhe të njëjtës refuzimi i dhënies së autorizimit preliminar;  

- Vendimi V_568_2013 për lëshimin e autorizimit ndërmarrjes “Kelkos-Energy” sh.p.k., në 

lokacionin e lumit Deçan, Deçan; 
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- Vendimi V_569_2013 për lëshimin e autorizimit ndërmarrjes “Hydro - Line” sh.p.k., në 

lokacionin “Dolac”, Thanishte/Ovqar, Mitrovicë; 

- Vendimi V_571_2013 për refuzimin e dhënies së autorizimit preliminar për ndërmarrjen 

“Matkos Group” sh.p.k, në lumin Lepenc, Shtërpcës; 

- Vendimi V_572_2013 për lëshimin e autorizimit ndërmarrjes “Eurokos J.H.” SH.P.K., në Lumin 

Restelica, Dragash; 

- Vendimi V_581_2013 për aprovimin e kërkesës së KKDFE-së për fillimin e pilot projektit për 

leximin dhe faturimin e njehsorëve elektrik me pajisje të dorës në distriktin e Ferizajt, duke 

filluar nga 01 janari i vitit 2014; 

- Vendimi V_582_2013 për aprovimin e “Planit Zhvillimor të Transmisionit 2014 – 2023”; 

- Vendimi V_583_2013 për aprovimin e “Standardeve të Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të 

Shpërndarjes”; 

- Vendimi V_584_2013 për aprovimin e Tarifave të ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit 

(NQ) Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2013/2014; 

- Vendimi V_585_2013 për aprovimin e Tarifave të ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit 

(NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2013/2014; 

- Vendimi V_601_2013 për aprovimin e “Rregullave të Tregut”; 

- Vendimi V_604_2013 për njoftimin për Autorizimin Preliminar për ndërmarrjen “AIR -ENERGY” 

SH.P.K; 

- Vendimet 408-500; 506-515; 521-525; 546-552; 560- 564; 573- 580; 588-599; 602-603 për 

ankesa të konsumatorëve dhe KEK/KKDFE.  
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II. Aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare, Marrëveshjet e bashkëpunimit dhe 
Pjesëmarrja e ZRRE-së në konferenca, seminare, mbledhje ndërkombëtare, Janar – 
Dhjetor 2013 

 

1. Si aktiviteti e rëndësishme i ZRRE veçohet Pjesëmarrje e përfaqësuesit të ZRRE-së në punën e Grupit 

teknik për Energji, i themeluar për ta përkrahur teknikisht Dialogun në mes të Republikës së Kosovës dhe 

Republikës së Serbisë në çështjet e energjisë. Takimet e dialogut teknik janë mbajtur në Bruksel duke 

filluar prej muajit maj deri në dhjetor 2013. 

2. Me 22 shkurt 2013 në Tiranë Bordi i ZRRE ka lidhur Marrëveshje bashkëpunimi me Entin rregullator të 

Shqipërisë. 

Pas disa takimeve në Prishtinë dhe Tiranë, me 22 

shkurt 2013 në Tiranë në mbështetje të Ambasadës 

së Norvegjisë është mbajtur Tryezë pune e 

organizuar nga Enti Rregullativ për Energji (ERE) i 

Shqipërisë.  

Me këtë rast është nënshkruar edhe 

Memorandumi i Bashkëpunimit në mes të ERE dhe 

ZRRE (Zyrës së Rregullatorit për Energji të Kosovës). 

 

3. Më 7 nëntor 2013, Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës (ZRRE), Shoqata Kombëtare e 

Komisionerëve Rregullatorë të Ndërmarrjeve Publike (NARUC) dhe Komisioni i Pensilvanisë për 

Ndërmarrje Publike (PUC) nënshkruan një Memorandum Mirëkuptimi. 

Ky Memorandum Mirëkuptimi shërben si 

bazë për aktivitetin e partneritet në mes të 

dy rregullatorëve. Përmes shkëmbimeve, dy 

rregullatorët do të ndajnë përvojat, mësimet 

e nxjerra si dhe praktikat më të mira, të cilat 

janë të vlefshme për Kosovën në mënyrë që 

të vazhdojë të krijoi dhe të zbatoi kornizën 

Rregullative të qëndrueshme dhe të pavarur 

për të siguruar funksionim efikas, 

transparent dhe të qëndrueshëm të sektorit 

dhe të tregut të energjisë elektrike. 
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4. Me 20 qershor 2013, anëtarja e Grupit të 

Bankës Botërore IFC dhe ZRRE kanë nënshkruar 

Marrëveshjen e Bashkëpunimit në mes të Zyrës 

së Rregullatorit për Energji dhe IFC, për 

Zhvillimin e Tregut të Energjisë nga Burimet e 

Ripërtërishme. 

Përveç tarifave nxitëse për gjeneratorët e 

energjisë fotovoltaike, IFC gjithashtu do të punoj 

me ZRRE-në në përgatitjen e drafteve të 

marrëveshjeve të standardizuara për shitblerje 

të energjisë dhe kyçje në rrjet, si dhe në 

rregulloren për garanci të origjinës.  

 

5. Pjesëmarrja e ZRRE-së në konferenca, seminare, mbledhje të ndryshme ndërkombëtare 

Edhe gjatë vitit 2013 punonjësit e ZRRE-së kanë përfaqësuar ZRRE-në me pjesëmarrje në takime të 

ndryshme të rëndësishme ndërkombëtare. Gjithashtu kanë kryer trajnime të ndryshme adekuate për 

sektor të energjisë, duke shkëmbyer përvoja me shtetet e rajonit dhe Evropës.  

Në vijim janë paraqitur takimet/vizitat e realizuara në shtete të ndryshme ndërkombëtare: 

24 -26 janar 2013 – Pjesëmarrje në takimin e VI të grupit për strategjinë e energjisë, Vjenë, Austri; 

14-15 janar 2013 – Vizitë studimore mbi “Monitorimin e Aktiviteteve në Sektorin e Energjisë”, 

Podgoricë, Mal i Zi; 

17-18 janar 2013 - Vizitë studimore mbi “Monitorimin e Aktiviteteve të Energjisë”, Budapest, Hungari; 

24 janar 2013 – Takim me Entin Rregullator të Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri; 

25-27 janar 2013 – Trajnim me temën “Menaxhimi i marrëdhënieve me publikun dhe arti i komunikimit, 

Durrës, Shqipëri. 

03 -06 shkurt/10-12 qershor/16-18 maj/29 maj/1 qershor/16-21 qershor/30 qershor/03 korrik/23-25 

korrik/ 09-11 tetor/ 2013– Pjesëmarrje e përfaqësuesit të ZRRE-së në punën e Grupit teknik për Energji, 

i themeluar për ta përkrahur teknikisht Dialogun në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së 

Serbisë në çështjet e energjisë, Bruksel, Belgjikë; 

04-07 shkurt 2013 – Pjesëmarrje në takimin e rregullt të grupit punues për energji elektrike në kuadër të 

ECRB si dhe në Workshop-in për Monitorim të tregut rajonal Dry-Run, Vjenë, Austri; 
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06-07 Shkurt 2013, Takimi i Komitetit për Licencim dhe Konkurrencë të Asociacionit Regjional të 

Rregullatorëve të Energjisë (ERRA), Abu Dhabi, EBA; 

11-13 shkurt 2013 – Mbledhja e 25-të e GPG dhe mbledhja e SoS Grupi Kordinues - në kuadër të ECRB 

TKE EJL, Vjenë, Austri; 

14 shkurt 2013 – Takim i rregullt i Grupit punues për konsumator në kuadër të ECRB-së TKE EJL, Vjenë, 

Austri; 

20-21 maj 2013 – Mbledhja e 26-të e GPG dhe Punëtoria për Planin Zhvillimor Dhjetëvjeçar të Rrjeteve 

të Gazit, Vjenë, Austri; 

21 – 22 shkurt 2013 – Tryezë Punuese me Entin Rregullator të Shqipërisë ,Tiranë, Shqipëri; 

25 -28 shkurt 2013 – Trajnim “Menaxhimi i pasurisë dhe aseteve në institucione publike”, Stamboll, 

Turqi; 

26 -28 mars 2013 – Pjesëmarrje në takimin 23 të Bordit të Rregullatorëve të Komunitetit të Energjisë, 

Athinë, Greqi; 

03 – 09 prill 2013 – Pjesëmarrje në Konferencën vjetore CAMPUT, Kanada; 

08 - 13 prill 2013 - “Vizitë Studimore lidhur me Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE)”, Austri; 

22 prill 2013 - Takim i rregullt i Grupit punues për konsumator në kuadër të ECRB-së TKE EJL, Vjenë, 

Austri 

23 – 24 prill 2013 – Forumi i Gjashtë Social në kuadër të Komunitetit të Energjisë, Beograd, Serbi; 

23-24 Prill 2013 – Punëtori për implementimin e Direktivës 2009/28/EC për BRE mbajtur në Vjenë, 

Austri; 

21 – 22 maj 2013 - Pjesëmarrje në takimin e rregullt të 28të të grupit punues për energji elektrike të 

ECRB, dhe punëtorinë për implementimin e pakos së 3të te kodet e rrjetit, Vjenë Austri; 

22 Maj 2012 - Tryeza punuese për Kodet e Rrjetit sipas Pakos së Tretë të Bashkimit Evropian, Sekretariati 

i Komunitetit të Energjisë, Vjenë, Austri; 

25 maj 2013 – Seminar për autorizime për ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese, Durrës, Shqipëri; 

26 – 27 maj 2013 – Takim mes Sekretariatit të Vjenës, Ambasadës Norvegjeze dhe rregullatorit të për 

energji të Shqipërisë dhe Kosovës. Vjenë, Austri; 

03-07 qershor 2013 - Pjesëmarrje në takimin e 24-të të ECRB-së dhe 18-të të Forumit të Athinës, Athinë, 

Greqi; 

11 qershor 2013 – Takimi i rregullt i Grupit Punues për Licencim / Konkurrencë i Asociacionit Regjional të 

Rregullatorëve të Energjisë (ERRA); Budapest, Hungari; 
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11 qershor 2013 – Takimi i rregullt i Grupit Punues për Tarifa/Çmime i Asociacionit Regjional të 

Rregullatorëve të Energjisë (ERRA); Budapest, Hungari;  

11-12 Qershor 2013 - Punëtoria për Efiqiencën e energjisë në kuadër të TKE, Vjenë, Austri; 

20 Qershor 2013 - Tryezë pune (workshop) lidhur me Pakon e III të Legjislacionit për Energjinë të Unionit 

Evropian, dhe implementimi i saj nga shtetet nënshkruese të Traktatit të Komunitetit të Energjisë, Vjenë, 

Austri; 

22-25 shtator 2013 – Trajnim – “Rekomandimet e auditorit të përgjithshëm dhe trajtimi i tyre para 

përgatitjes së pasqyrave financiare”, Durrës, Shqipëri; 

25-26 shtator 2013 – Mbledhja e 27-të e GPG dhe Forumi i 8-të i Gazit, Ljublanë, Slloveni; 

30 shtator 2013 - Pjesëmarrje në takimin 29 të grupit punues për energji elektrike, Vjenë, Austri; 

01-02 tetor 2013 – Pjesëmarrje në takimin e rregullt të ECRB EWG, Vjenë, Austri; 

09 tetor 2013 – Tryezë e përbashkët në mes ECRB, CEER dhe ERRA e organizuar nga ECRB-së TKE EJL, 

Vjenë, Austri; 

10 tetor 2013 –Takim i rregullt i Grupit punues për konsumator në kuadër të ECRB-së TKE EJL, Vjenë, 

Austri; 

18-26 tetor 2013 – Vizitë studimore e organizuar nga Fichner GmbH lidhur me Studimin e Fizbilitetit për 

zënjen dhe deponimin e CO2, Köln, Gjermani; 

20-30 tetor 2013 - Programi i Trajnimit “Zgjedhja Alternative e Kontesteve”, Hagë, Holandë; 

03-06 nëntor 2013 – Pjesëmarrje në takimin e rregullt të EWG, Vjenë, Austri; 

04-05 nëntor 2013 – Pjesëmarrje në takimin e rregullt të ECRB EWG dhe tryezë pune për kodet teknike, 

Vjenë, Austri; 

12 -13 nëntor 2013 – Mbledhja e 28-të e GPG në kuadër të ECRB TKE, Vjenë, Austri; 

12 nëntor 2013 –Takim i rregullt i Grupit punues për konsumator në kuadër të ECRB-së TKE EJL, Vjenë, 

Austri; 

24- 26 nëntor 2013 – Pjesëmarrje në Grupin për Implementim të Energjisë, Belgjikë; 

03 dhjetor 2013 – Pjesëmarrje në takimin e Grupit punues për energji elektrike, Vjenë, Austri; 

09 – 11 dhjetor 2013 – Pjesëmarrje në Grupin Punues për Energji, Vjenë, Austri;  

10- 12 dhjetor 2013 – Pjesëmarrje në takimin e 26 të ECRB, Athinë, Greqi; 

10 dhjetor 2013 – Tryeza e 7të punuese lidhur me Statistikat e Energjisë: Kualiteti i Statistikave, 

Vjenë,Austri;  

11 dhjetor 2013 - Takimi i 26-të ECRB-së, Athinë, Greqi 
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III.  Pjesëmarrja e ZRRE-së në takime, punëtori dhe seminare vendore  

Takime të shumta si me të licencuarit, poashtu edhe palët e treta janë zhvilluar si nga Bordi poashtu 
edhe nga punonjësit tjerë të ZRRE-së për sektorin e energjisë elektrike, energjisë termike e edhe të gazit. 
Vlen të përmendet se gjatë vitit 2013 ka pasur shumë takime me investitor të mundshëm sa i përket 
investimeve në energji të ripërtërishme si dhe me aplikuesit për licencat ose modifikimin e licencave 
ekzistuese. ZRRE po ashtu ka pasur takime pothuajse të përditshme me konsumator të ndryshëm të cilët 
i janë drejtuar ZRRE-së për sqarime apo edhe ankesa të ndryshme në sektor të energjisë.  
 
Disa nga takimet e Bordit dhe të stafit të ZRRE-së janë paraqitur më poshtë: 
  

11 janar 2013/20 shkurt 2013/20 mars 2013 – pjesëmarrje në Grupin Punues për Dekomisionim të TC 

Kosova A-, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik; 

21 janar 2013 - Takim i grupit punues të ZRRE-së për vlerësim të aplikacionit të ndërmarrjes UPWIND 

internacional I GmbH, Dega në Kosovë, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Era, Wind 

Park-Zatriq; 

24 janar 2013 – Takimi me përfaqësues të KOSTT, MZHE dhe ZRRE për qendrimet përfundimtare rreth 

komenteve të Sekretariatit të Energjisë në draft ligjet e e enegjisë; 

24 janar 2013 – Pjesëmarrja në GP për hartimin e Planit të 2-të Nacional të Veprimit për Efiçiencës të 

Energjisë; 

30 janar 2013 - Tryezë pune organizuar në kuadër të WB / IPF në lidhje me hartimin e politikave të EE në 

harmoni me qasjen e përbashkët të vendeve të EJL; 

30 janar 2013 –Takimi në KEK me përfaqësuesit e KEK-ut lidhur me humbjet e energjisë elektrike, ku 

janë diskutuar humbjet e energjisë elektrike gjatë vitit 2012 e posaçërisht rreth muajit dhjetor 2012 si 

dhe është diskutuar edhe leximi i njehsorëve elektrik gjatë muajit dhjetor 2012;  

31 janar 2013 – takim me përfaqësues të USAID lidhur me rishikimin e legjislacionit sekondar të ZRRE-së;  

01 shkurt 2013 –Takimi në Ministrinë për Mjedis dhe Planifikim Hapësinor lidhur me Ligjin për 

shfrytëzimin administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës nё bashkëpronësi, e posaçërisht diskutimi 

rreth harxhimit të përbashkët të energjisë elektrike dhe krijimin e këshillave banesore; 

8 shkurt 2013 – Takim me zyrtarët e WBIF-IPF dhe KfW – diskutim lidhur me zhvillimin e projektit të 

kogjenerimit TC Kosova B – NQ Termokos, dhe për studimin e sapo-iniciuar për zëvendësimin e lëndës 

djegës për NQ Gjakova; 
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11 shkurt 2013 – Pjesëmarrja në grupin punues për vlerësimin e situatës së krijuar nga KEK-u, me faturat 

e muajit janar 2013; 

11-15 shkurt 2013 – Pjesëmarrja në komisionin për monitorimin e shqyrtimit dhe analizimit të ankesave 

rreth faturave të KEK-ut të muajit janar 2013. Bazuar në vendimin e ministrisë së Zhvillimit Ekonomik 

numër 01/237 datë 11.02.2013 për krijimin e komisionit për monitorimin e shqyrtimit dhe analizimit të 

ankesave në KEK, përfaqësuesit e i ZRRE nga data 11.02.2013 deri më 15.02.2013 kanë marrë pjesë në 

komision në cilësi të vëzhguesit-ndihmë profesionale; 

12 shkurt 2013 – Vizitë monitoruese e ZRRE në Distriktin e Prishtinës për faturat e janarit 2013. Duke u 

bazuar në shqetësimet e konsumatorëve lidhur me faturat e muajit janar 2013 kanë vizituar Distriktin e 

Prishtinës për tu njoftuar me ankesat e konsumatorëve dhe masat të cilat i ka ndërmarrë distrikti i 

Prishtinës për t’iu përgjigjur ankesave të konsumatorëve; 

12 shkurt 2013 – Vizitë monitoruese e ZRRE në Distriktin e Ferizajit për faturat e janarit 2013. Duke u 

bazuar në shqetësimet e konsumatorëve lidhur me faturat e muajit janar 2013 kanë vizituar Distriktin e 

Ferizajit për tu njoftuar me ankesat e konsumatorëve dhe masat të cilat i ka ndërmarrë distrikti i Ferizajit 

për t’iu përgjigjur ankesave të konsumatorëve; 

20 shkurt/1 mars 2013 – Takim monitorues në NQ Termokos – mbledhja e të dhënave financiare, 

teknike dhe për konsumatorë, dhe për humbjet të ndërlidhura me performancën e NQ Termokos në 

sezonin 2012/13; 

22 shkurt / 7 dhe 13 mars / 21 gusht 2013 - Takime në MZHE për hartimin e Strategjisë së rishikuar të 

energjisë për periudhën 2013 – 2022; 

26 shkurt 2013 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për shqyrtimin e aplikacionit të transferimit të licencës 

nga KEK në KEDS; 

26 shkurt 2013, 7 Mars 2013, 9 Korrik dhe 18 Dhjetor– Pjesëmarrje në takimin në MZHE për Strategjinë 

e energjisë 2013-2022; 

27 shkurt 2013 – Takim i Grupit Punues për Vlerësimin e Aplikacioneve për transferim të licencave dhe 

aseteve nga KEK Sh.A. në KKDFEE; 

14 mars 2013 – Tryezë punuese me temën “Java e Konsumatorit” e organizuar nga Ministria e Tregtisë 

dhe e Industrisë Qëllimi i kësaj Tryeze ka qenë diskutimi lidhur me të drejtat e konsumatorit si dhe Ligji 

për Mbrojtjen e Konsumatorit; 

26 mars 2013 –   Vizitë Institutit të Metrologjisë së Kosovës në kuadër të Ministrinë e Tregtisë dhe 

Industrisë, ku qëllimi ka qenë diskutimi rreth kalibrimit të njehsorëve të cilët kalibrohen në Institutin 

Meteorologjik të Kosovës; 
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26 mars 2013 – Pjesëmarrje në tryezën punuese në Swiss Diamond të organizuar nga KOSTT për 

dokumentin “Sigurimi i furnizimit me energji elektrike deri në vitin 2030”; 

28 mars 2013 –  Takimi monitorues me zyrtarët e KEK-ut me qëllim të mbledhjes së informatave për 

ndërrimin e njehsorëve elektrik në Distriktin e Prishtinës gjatë vitit 2011 dhe 2012 e në veçanti për 

muajin dhjetor 2012. Zyrtarët e DMK-së gjatë takimit në KEK kanë kërkuar ofrimin e të dhënave për 

konsumatorët tek të cilët është bërë ndërrimi i njehsorëve elektrik; 

10 prill 2013 – pjesëmarrja në tryezën punues organizuar nga PIPS për masat dhe politikat e efiçiencës 

së energjisë në Kosovë; 

19 prill 2013 – Takim brenda ZRRE-së për procesin e monitorimit të ndërmarrjeve energjetike; 

23 prill 2013 – Pjesëmarrje në takimin në KOSTT për analizimin e komenteve në dokumentin 

Metodologjia e taksave të kyçje në sistemin e transmisionit; 

24 prill 2013 – Pjesëmarrje në takimin në KOSTT së bashku me përfaqësues të KOSTT, Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik (MZHE), KEK, Ujman, Lumbardhë etj. lidhur me nominimet një ditë para që 

kërkohen me Rregullat e Tregut dhe përgjegjësitë për balancim në periudhën e ardhshme kur pritet 

ndërrimi i pronarit të furnizimit dhe shpërndarjes; 

08 maj 2013 – Pjesëmarrje në takimin në KOSTT për plotësimin e të dhënave për projektin Dry – Run, 

përmes Web ite-it SEEAMMS. Kjo realizohet duke futur të dhënat direkt përmes kësaj faqeje elektronike; 

14 maj 2013 – Pjesëmarrje në takimin përgatitor të DSPA së bashku me institucionet tjera në ndërtesën 

e Qeverisë. Organizuar nga Ministria e Integrimit Evropian; 

15 maj 2013 – takim në Kryeministri lidhur meraportin e progresit të sektorit të energjisë (pjesa 

rregullative e paraqitur nga ZRRE) në kuadër të Dialogut për Stabilizim Asociim (DPSA); 

27 maj 2013 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE lidhur me komentet për Metodologjinë e taksave të kyçje 

në rrjetin e transmisionit (KOSTT) dhe për komentet e ZRRE-së në dokumentin Rregullat e tregut; 

28 maj 2013 – Pjesëmarrje në takimin e 21 të Grupit Punues për Qeverisjen e Kodeve Teknike në KOSTT, 

ku janë shqyrtuar ndryshimet në Kodin e Rrjetit, përkatësisht Kodin e Kyçjes; 

04 qershor 2013 – Takim në KOSTT lidhur me problemin e operimit të sistemit dhe devijimet e fundit. 

Pjesëmarrës KOSTT, Limak-Çalik, KEK, ZRRE; 

05 qershor 2013 – Takim i përbashkët mes përfaqësuesve të SHUKOS-it, KEDS-it dhe ZRRE-së, në lidhje 

me kërkesat e SHUKOS rreth problemeve të stacioneve të ujësjellsave si dhe mundësia krijimit të një 

grupi tarifor për ujësjellësit dhe largimin e fuqisë së angazhuar; 
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12 qershor / 7 nëntor 2013 – Takim me zyrtarët e NQ Termokos dhe konsulentët e projektit të 

kogjenerimit lidhur me ngritjen e kapaciteteve të NQ Termokos për përgatitjen e aplikacionit për tarifat 

e energjisë termike dhe shqyrtimi i draft modelit tarifor; 

20 qershor 2013 – Pjesëmarrje në takimin e Grupit Punues për Qeverisjen e Kodeve Teknike në KOSTT, 

ku janë shqyrtuar ndryshimet në Kodin e Rrjetit, Kodin e Kyçjes dhe Kodi i pajisjeve elektrike për të 

analizuar komentet e ZRRE-së në këto kode; 

27 qershor 2013 – Takim i Grupit Punues për vlerësim të aplikacioneve për autorizim për ndërtim të 

kapaciteteve të reja gjeneruese; 

03 korrik 2013 - Takim në ZRRE-së lidhur me përgatitjen e Planit të Punës së ZRRE-së 2013-2017; 

05 korrik 2013 – Takim i përbashkët mes përfaqësuesve të Bashkësive fetare dhe ZRRE-së, në lidhje me 

kërkesën e Bashkësive Fetare për mundësinë e krijimit të një grupi tarifor për bashkësitë fetare e cila do 

të dallonte nga konsumatorët e tjerë; 

05, 09, 10, 11, 12, 18, 23, 24, 25, 26, 29, 30 korrik 2013,/12, 14, 16, 22, 28 gusht 2013,/3, 4, 17, 27 

shtator 2013 - Pjesëmarrje në takimin e Grupit Punues (ZRRE, MZHE, KOSTT, KEK) për 

plotësim/ndryshim të Ligjeve të sektorit të energjisë (sipas Pakos së Tretë të Legjislacionit të BE-së), 

mbajtur në KOSTT dhe MZHE; 

11 korrik 2013 – Takimi mes përfaqësuesve të ZRRE-së dhe KEK-ut lidhur me çështjet e ngritura në mes 

KEK dhe KEDS rreth faturimit të muajit maj 2013; 

15 korrik 2013 –Takimin në KOSTT në kuadër të Task Forcës për monitorimin e sistemit energjetik; 

19 korrik 2013 – Takim pune me USAID (tryezë punuese) në lidhje me diskutimin rreth shqyrtimit të 

ardhshëm tarifor dhe kontesti mes KEK dhe KEDS rreth faturave te majit 2013; 

19 korrik 2013 - Pjesëmarrje në Takim Pune të organizuar nga USAID në ZRRE lidhur me: kërkesën e 

KEDS për rihapje të Planit të Investimeve, mosmarrëveshjen në mes KEK & KEDS lidhur me faturimit e 8 

ditëve gjatë muajit Maj 2013, rishikimi i Rregullës për Taksat, etj; 

25 korrik 0213 – Takim mes përfaqësuesve të KEDS-it dhe ZRRE, lidhur me kërkesën e KEDS-it për 

mundësinë e lejimit të pilot projektit për leximin e njehsorëve me pajisje të dorës (Held Hand Unit) në 

Distriktin e Ferizajit; 

01 gusht 2013 – Pjesëmarrje në takimin në MZHE lidhur me Rishikimin e Strategjisë së Energjisë; 

15 gusht 2013 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të KEK dhe KEDS lidhur me 

mosmarrëveshjet në mes KEK dhe KEDS për faturimin e muajit maj 2013; 

16 gusht 2013 – Takim me përfaqësues të MZHE lidhur me draftimin e Udhëzimit Administrativ për 

shfrytëzim dhe mbështetje të prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë; 
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16 gusht 2013 - Takim me zyrtarët e MZHE-së dhe konsulencën e ECLO-së për draft Udhëzimin 

Administrativ për promovimin e BRE-ve; 

19 gusht 2013 – Takim i përbashkët me KEK dhe KEDS rreth gjetjes së një zgjidhje të pranueshme në 

lidhje me faturen e muajit maj 2013; 

03 shtator 2013 – Takim në KEK lidhur me mosmarrëveshje KEK – KEDS rreth faturës së muajit maj 2013; 

04 shtator 2013 –Takimin në MZHE lidhur me dokumentet e Sekretariatit të komunitetit të Energjisë; 

24 shtator 2013 – Takim në ZRRE për Programin për Monitorimin e Ndërmarrjeve të Energjisë; 

25 shtator 2013 dhe 17 tetor 2013 – Takim mes përfaqësuesve të ZRRE dhe KEDS-it për pilot projektin 

për leximin e njehsorëve me pajisje të dorës, ku qëllimi i këtij takimi ka qenë diskutimi rreth rezultateve 

të pilot projektit për leximin e njehsorëve me pajisje të dorës (Held Hand Unit) në Distriktin e Ferizajit; 

11 tetor 2013 – Takimi i rregullt monitorues në NQ Termokos për përgatitjet e fillimin e sezonit të 

ngrohjes; 

11 tetor 2013 –  Takim i përfaqësuesve të ZRRE, MZHE-së, KEK-ut, KEDS-it dhe IFC lidhur me kontestin 

mes KEK dhe KEDS, si dhe ndikimi i tyre në shqyrtimin e ardhshëm tarifor; 

18 tetor 2013 – Pjesëmarrje në vizitën e QD KOSTT, NS Ferizaji 2 dhe NS Prizreni 2; 

30 tetor 2013 –Takim në KOSTT i grupit punues për operimin e sistemit; 

01 nëntor 2013 –Takim me KEDS për HHU dhe dokumente tjera përcjellëse; 

4-7 nëntor 2013 – Pjesëmarrje në tryezën punues në kuadër të aktiviteteve të partneritetit mes ZRRE – 

PCU-NARUC – shqyrtimi tarifor, vlerësimet dhe metodologjitë e përcaktimit të çmimeve në sektorin e 

energjisë; 

11 nëntor 2013 - Takimi i rregullt monitorues në NQ Gjakova për përgatitjet për fillimin e sezonit të 

ngrohjes; 

12 nëntor 2013 – Takim në mes ZRRE dhe IFC lidhur me Certifikatat e Origjinës;  

12 nëntor 2013 – Takim me përfaqësues të IFC për dokumentet për BRE; 

20 nëntor 2013 – Takim me përfaqësues të KEDS, për Planin Zhvillimor të shpërndarjes 2014-2023; 

27 nëntor 2013 – Takim në KOSTT për Planin Zhvillimor të transmisionit 2014-2023; 

29 nëntor 2013 – Takim me përfaqësuesit e EMRA (Autoriteti Rregullativ i Turqisë); 

02 dhjetor 2013 – Takim me përfaqësues të KEDS për Metodologjinë e Taksave të Kyçjes në shpërndarje; 

3-4 dhjetor 2013 – Pjesëmarrje në Tryezën punuese në MZHE me zyrtarët e Sekretariatit të KE-së lidhur 

me transpozimin e pakos së tretë të energjisë në legjislacionin Kosovar të energjisë; 

09 dhjetor 2013 –Takimin në MZHE me Ministrin, KEDS & IFC lidhur me problemet aktuale, humbjet etj.; 
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17 dhjetor 2013 – Takim në ZRRE me konsultatët e Mercados- IFC rreth draft raportit për metodologjinë 

e përcaktimit të çmimeve nga energjia solare.  

 

IV. Aktivitetet e ZRRE-sё për periudhën Janar – Dhjetor 2013 

Zyra e Rregullatorit për Energji kryen funksionet dhe detyrat e saj në pajtim me legjislacionin në fuqi. Në 

kuadër të kësaj, më poshtë janë paraqitur disa nga aktivitetet e kryera nga departamentet e ZRRE-së.  

 Pjesëmarrja në grupin punues, i organizuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik për rishikim 
(plotësim/ndryshim) të legjislacionit primar të sektorit të energjisë: Ligjit për Rregullatorin e 
Energjisë, Ligjit për Energji, Ligjit për Energji Elektrike, Ligjit për Ngrohjen Qendrore dhe Ligjin 
për Gazin natyror, dhe harmonizim të këtyre ligjeve me pakon e tretë të legjislacionit evropian. 
Këto Ligje pritet të hyjnë në fuqi nga janari i vitit 2015; 

 
 Angazhimet lidhur me transferimin e Licencës së Furnizuesit Publik me Energji Elektrike nga KEK 

në Kompaninë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KEDS) si dhe 
transferimin (tjetërsimin) e aseteve nga KEK - Divizioni i furnizimit në KEDS.-Divizioni i Furnizimit, 
në transferimin e Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes nga KEK – Divizioni i 
Shpërndarjes, në KEDS si dhe transferimin (tjetërsimin) e aseteve nga KEK - Divizioni i 
shpërndarjes në KEDS-Divizioni i shpërndarjes; 

 
 Shqyrtimi i shtatë shumëvjeçar të tarifave të energjisë elektrike SHTE7. Procesi i shqyrtimit të 

tarifave ngërthen përcaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara (MAR) që të licencuarit në 
shqyrtim i lejohet të mbledhë për shërbimet e rregulluara që ofron. Të licencuarit kanë 
propozuar nivele të shpenzimeve kapitale dhe operative për periudhën rregullative 5 vjeçare; 

 
 Procesi i Shqyrtimi të shtatë të tarifave të energjisë elektrike SHTE7 (2013-2017) ka rezultuar në 

vlerësimet e përkohshëm për të gjithë të licencuarit (të cilat edhe janë vu në konsultim publik. 
ZRRE në këtë periudhë ka kryer konsultime, takimet e punës dhe qartësimet shtesë të ofruara 
nga të licencuarit prej të cilave janë publikuar raportet e detajuara përfundimtare në të cilat 
edhe janë propozuar të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) për një periudhë pesë vjeçare për të 
licencuar përgjegjës për transmisionin dhe distribucionin, katër vite për prodhimin e rregulluar, 
dhe për një vit për furnizuesin publik si dhe Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për 
konsumatorët e rregulluar;  

 
 ZRRE në këtë periudhë ka bashkëpunuar me konsulentët AF-Mercados EMI- Exergia në projektin 

të financuara nga IFC (Banka Botrore) në krijimin e metodologjisë së re të tarifave “Feed-in” për 
Burimet e Ripërtritshme, si dhe tarifave të reja Solare që dalin si obligimit të modifikimit të 
caqeve për Burimet e Ripërtritshme të caktuara nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE)ZRRE 
ka inicuar procesin e rregullt të azhurnimeve vjetore për Përshtatjet e Rregullta Vjetore të MAR-
it e cila është në proces dhe do të përfundoj në prill të vitit 2014;  
 

 Shqyrtimi dhe zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve si dhe të kontesteve në mes të 
licencuarve. dy raporte lidhur me faturat e energjisë elektrike të muajit janar 2013; 
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 Përcjellja e zhvillimeve e punës së ECRB për konsumatorit duke bërë plotësimin e pyetësorëve të 

arritura nga Sekretariati; 
 

 Analizimi dhe komentimi i procedurave dhe raporteve regullative të të licencuarve; 
 

 Monitorimi i kohë paskohshme të aktiviteteve të distribucionit dhe furnizimit (çështjet e 
njehsorve, faturimet) si dhe Ndërmarrjeve të Ngrohjes Qendrore (NQ), mbledhja e të dhënave 
dhe informatave, si dhe analizimi i tyre dhe i raporteve rregullative, me qëllim të vlerësimeve 
përkatëse për zbatimin e kornizës rregullative dhe përmbushjes së kushteve të licencave; 

 
 Aprovimi i tarifave për ndërmarrjet e ngrohjes qendrore NQ Termokos dhe NQ Gjakova; 

 
 Pjesëmarrja në Grupin Punues për hartimin e plotësimeve dhe ndryshimeve në Ligjin e Gazit 

Natyror dhe në Ligjin për Energjinë Termike, në kuadër të harmonizimit me pakon e tretë të 
legjislacionit të energjisë; 

 
 Krijimi dhe aktivizimi i grupeve punuese të ZRRE për vlerësimin e aplikacioneve për autorizim e 

ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese, Përcjellja e zhvillimeve rajonale lidhur me çështjet e 
energjisë elektrike dhe gazit natyror, veçanërisht në kuadër të Komunitetit të Energjisë të EJL – 
pjesëmarrja në Grupet Punues të Gazit të ECRB, Forumin e Gazit dhe në aktivitetet tjera 
relevante organizuar nga Sekretariati i KEEJL; 

 
 Pjesëmarrja në Grupin Punues për hartimin e Planit II-të Nacional të Veprimit për efiçiencën e 

energjisë; pjesëmarrja në punën e Grupit koordinues për efiçiencë të TKE.  
 

 Pjesëmarrje në takimin në ZRRE lidhur me komentet për Metodologjinë e taksave të kyçje në 
rrjetin e transmisionit (KOSTT). Pastaj është vazhduar edhe komentet e ZRRE-së në dokumentin 
Rregullat e tregut dhe analizimin e komenteve të EnCS në po këtë dokument; 

 
 Janë analizuar dhe komentuar dokumentet: Kodi i rrjetit – të gjitha pjesët e tij, Kodi i pajisjeve 

elektrike, Plani  zhvillimor i transmisionit 2014-2023, Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të 
Sistemit të Shpërndarjes, dhe janë prezantuar para Bordit për aprovim; 

 
 Janë analizuar dhe komentuar dokumentet: Dizajni i Tregut, Rregullat e Tregut dhe derrogimet 

në Kodin e Rrjetit dhe Licencës të KOSTT dhe janë prezantuar para bordit për aprovim; 
 
 Janë analizuar ndikimet e faturimit në humbjet e distribucionit në muajin dhjetor 2012 dhe për 

tërë vitin 2012 me skenar të ndryshëm;  
 
 Është punuar në Metodologjinë e tarifave të KOSTT: TNUOS, OST, MO; 

 
 Komentimi i dokumentit  “Përgjigje ndaj Padisë për Gjykatën Themelore”, “Udhëzim 

administrativ për BRE”, si dhe “Raport për implementimin e Kodit të Rrjetit”;  
 

 Analizë e kontratave të KEDS për import dhe eksport të energjisë; 
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 Përgatitja e raportit të shkëmbimeve të KEK-ut për muajin korrik 2013, Raporteve përmbledhëse 
nga KOST bazuar në raportet ditore, pastaj raportet nga KEK në baza mujore; 

 
 Janë analizuar dokumentet si Plani Zhvillimor i Transmisionit 2013 – 2022, ku janë kërkuar të 

dhëna shtesë rreth disa projekteve dhe për disa invesime të cilat KOSTT i ka paraqitur në planin 
Investiv 2013 – 2017. Pastaj janë përgatitur raporti i shkëmbimeve të KEK-ut 2012, raport për 
rrjedhat e energjisë dhe humbjet; 
 

 Është punuar në dokumentin Deklaratë mbi Sigurinë e Furnizimit në Kosovë (energji elektrike, 
gaz natyror dhe naftë) dhe kontrollimi i versionit në gjuhën shqipe dhe angleze; 

 
 Janë dhënë komente dhe kontribut në dokumentin Strategjia e Energjisë 2013-2022; 

 
 Plotësimi i pyetësorëve për ECRB-në si:  Price reporting for Electricity dhe SED electricity- 

template; 
 
 Kompletimi i të dhënave për monitorimin e Tregut Rajonal për Web site-in SEEAMMS së bashku 

me KOSTT-in;  
 
 Komentimi i raporteve të KEK për sigurinë në TC Kosova A dhe TC Kosova B; 

 
 Angazhim rreth plotësimit të pyetësorit të Komunitetit të Energjisë për masat nxitëse 

(incentives) rregullative (PECI ) – në sektorin e energjisë elektrike edhe në gaz; 
 
 Përpunim i dokumentit Network Code – Load Frequency Control and Reserves të përgatitur nga 

ENTSO-E; 
 
 Përpunim i dokumentit Draft Network Code on Forward Capacity Allocation i përgatitur nga 

ENTSO-E; 
 
 Është analizuar dokumenti i KOSTT -“Manuali udhëzues i Rregullave të Tregut”; 

 
 Është përgatitur raporti kuartal për periudhën janar - mars 2013 për rrjedhat e energjisë: 

prodhim, transmetim, konsum, humbje, import, eksport etj duke i krahasuar me Balancën 2013 
dhe vitin 2012; 

 
 Komentimi dhe analizimi i Marrëveshjes për blerjen e energjisë për  Gjenerator me erë dhe 

Hidro të vogla të punuar nga KEK; 
 
 Komentimi i Doracakut të Raportimit për Sektorin e Energjisë në Kosovë; 

 
 Analiza e dokumenteve të ENTSO-E – Kodi i rrjetit –Kodi i Balancimit. 
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V. Aktivitetet e planifikuara të ZRRE-sё për periudhën Janar – Qershor 2014 

Aktivitetet që ZRRE planifikon për periudhën janar - qershor 2014 janë si në vijim.  

 Pjesëmarrje në Grupin Punues për harmonizim të legjislacioni primar të sektorit të energjisë me 
legjislacionin sipas Pakos së Tretë të legjislacionit të Bashkimit Evropian (Ligjit për Rregullatorin e 
Energjisë, Ligjit për Energjinë, Ligjit për Energjinë Elektrike, Ligjit për Energji Termike dhe Ligjit 
për Gazin Natyror).  

 Vlerësimi i aplikacioneve për Licencim të aktiviteteve në sektorin e energjisë. 

 Vlerësimi i aplikacioneve për Autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja. 

 Analizimi, komentimi dhe vlerësimi i dokumenteve përkatëse (Kode, Rregulla, Procedura, etj) të 
dorëzuara nga ana e të licencuarve për aprovim nga Bordi i ZRRE-së.  

 Analizim, komentim dhe përgatitja për aprovim e Metodologjisë së taksave të kyçjes në rrjetin e 
Shpërndarjes dhe Planit Zhvillimor të Shpërndarjes 2014 – 2023. 

 Përgatitja e Raportit Vjetor 2013 për sektorin e energjisë. 

 Përgatitja dhe përpilimi i raporteve kuartale për rrjedhat e Energjisë elektrike 2014. 

 Plotësim i pyetësorëve të ndryshëm që mbulojnë sferën e energjisë. 

 Angazhimi në aktivitetet e Sekretariatit të komunitetit të Energjisë, si anëtar i ECRB EWG dhe 
aktivitete tjera që rrjedhin në kuadër të Komunitetit të Energjisë në vazhdimësi; 

 Monitorim i vazhdueshëm i ndërmarrjeve energjetike: prodhimi, transmision, shpërndarje e 
energjisë elektrike, konsumi, eksporti, importi, transiti, dhe humbjet e energjisë elektrike, po 
ashtu monitorimi i ndërmarrjeve energjetike në fushën e mbrojtjen së konsumatorëve; 

 Monitorimi i rregullt i performancës financiare dhe teknike të ndërmarrjeve të ngrohjes 
qendrore, si dhe monitorimi i përmbushjes së kushteve të licencave dhe kërkesave të rregullave 
të nxjerra nga ZRRE; 

 Kompletimi i kornizës rregullative për sektorin e energjisë termike – hartimi final i Rregullit për 
përcaktimin çmimeve të energjisë termike dhe metodologjia tarifore ku përfshihet edhe 
komponenta e kogjenerimit; 

 Përcjellja e realizimit të projektit të kogjenerimit TC Kosova B – NQ Termokos – në këtë kuadër 
fokusi kryesor në Marrëveshjen për furnizim me energji termike nga TC Kosova B për NQ 
Termokos dhe metodologjinë e përcaktimit të çmimit të energjisë termike nga TC Kosova B; 

 Pjesëmarrje në mekanizmat e TKE EJL për çështjet lidhur me gazin natyror – Grupi punues i gazit 
i ECRB, Forumi gazit dhe aktivitete tjera përkatëse; Analizimi, komentimi dhe përgatitja e 
dokumenteve të ndërlidhura me gazin natyror dhe punën e GPG të ECRB - TKE, si pyetësorët, 
raportet dhe dokumentet tjera relevante;  

 Pjesëmarrje në aktivitetet e TKE në lidhje me efiçiencën e energjisë si në Grupin Koordinues për 
efiçiencë të energjisë dhe në tryezat e punës me temë efiçiencën e energjisë dhe zbatimin e 
planit nacional të efiçiencës.  
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 Gjatë periudhës së ardhshme ZRRE (përkatësisht DMK) do të vazhdoj të merret me mbrojtjen e 
Konsumatorëve duke bërë shqyrtimin dhe zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve si dhe 
kontesteve në mes të licencuarve.  

 Angazhimi rreth pranimin e palëve në biseda direkte lidhur me njoftimin me të drejtat e tyre për 
sektorin e energjisë.  

 Pjesëmarrja aktive në mekanizmat e TKE EJL për çështjet lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve 
– Grupi punues për konsumator i ECRB, Forumi social dhe aktivitete tjera përkatëse; Analizimi, 
komentimi dhe përgatitja e dokumenteve të ndërlidhura me mbrojtjen e konsumatorëve dhe 
punën e CWG të ECRB - TKE, si pyetësorët, raportet dhe dokumentet tjera relevante; 


