Buletini Nr. 05

Me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë të miratuar nga Kuvendi i
Kosovës ZRrE-ja është themeluar si një autoritet i pavarur, tërësisht i
pavarur nga çdo Departament Qeveritar, që të ushtrojë rregullimin
ekonomik në sektorin e energjisë (Energji Elektrike, Ngrohje
Qendrore dhe Gaz Natyror).

Të gjithë Rregullat dhe Vendimet e ZRRE-së janë në dispozicion në: www.ero-ks.org
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Vendimet e lëshuara nga ZRRE gjatë periudhës Qershor-Dhjetor 2007
-VENDIMI D_55_2007, Përgjigje në kërkesën e KEK sh.a për derrogim të dispozitave
të Rregullit për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.
-VENDIMI D_56_2007, VENDIMI D_57_2007, VENDIMI D_58_2007, VENDIMI
D_59_2007, VENDIMI D_60_2007, VENDIMI D_62_2007; VENDIMI D_63_2007;
VENDIMI D_64_2007; VENDIMI D_65_2007 lidhur me ankesat e konsumatorëve.
-VENDIMI D_61_2007 mbi aprovimin e Kodit të Standardeve të Energjisë Elektrike;
Marrëveshja për Kyçje; Kodit të Sjelljes dhe Etikës së KOSTT SH.A dhe Pëlqimit në
formën e marrëveshjes për blerjen e humbjeve në transmision për KOSTT sh.a.
-lidhur me ankesat e konsumatorëve.
-VENDIMI D_66_2007 për lejimin e KOSTT SH.A. nga derrogimi në zbatimin e
dispozitave të neneve të Kodit të Rrjetit dhe dispozitave të neneve të Kodit të Matjes
-VENDIMI D_67_2007 për miratimin e procedurave të përkohshme për identifikimin
dhe parandalimin e konsumimit të paautorizuar të energjisë elektrike, si dhe për
miratimin e procedurave të përkohshme për faturimin dhe leximin e konsumatorëve
shtëpiak të KEK sh.a.
-VENDIMI D_68_2007 Për dhënien e pëlqimit në formën e marrëveshjes së KOSTT
SH.A. për kooperim me Operatorët e Sistemeve të Transmisionit (OST) e vendeve
fqinje.
-VENDIMI D_70_2007 mbi aprovimin e të ardhurve të lejuara për Ngrohtoren e Qytetit
Termokos SH.A. për sezonin e ngrohjes 2007/2008.
-VENDIMI D_71_2007 mbi aprovimin e të ardhurve të lejuara për Ngrohtoren e Qytetit
Gjakova SH.A. për sezonin e ngrohjes 2007/2008
-VENDIMI D_72_2007 për aprovimin e tarifave për NQ Termokos SH.A. për tërë
gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2007/2008.
-VENDIMI D_73_2007 për aprovimin e tarifave për NQ Termokos SH.A. për tërë
gjashtëmujorin e sezonit të ngrohjes 2007/2008.
Pjesëmarrja e ZRRE-së në konferenca ndërkombëtare, Qershor-Dhjetor 2007
05 korrik 2007: Pjesëmarrja në takimin e Bordit të Rregullatorëve (ECRB) të
Komunitetit të Energjisë në Athinë, Greqi;
23-27 Korrik 2007: Shkolla Verore, e organizuar nga ERRA dhe CEU; Budapest,
Hungari
03-07 Shtator 2007: Vizitë studiuese-Rregullatorin e Austrisë “E-Control” 3- 6 shtator
2007.
16-19 Shtator 2007: Tryezë pune, Tiranë, Shqipëri “Punëtoria Regjionale për
Sistemin e Unifikuar të Kontabilitetit&Raportimet Rregullative;
Shtator 18 2007: Takimi i Grupit punues për energji elektrike i Bordit të
Rregullatorëve të Komunitetit të Energjisë në Zagreb; Kroaci;
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Shtator 19 2007: Takimi inicial i Grupit implementues të Zyrës së Ankandit të Koordinuar për
alokimin e kapaciteteve të transmisionit-Zagreb;
27 shtator 2007: Pjesëmarrja në takimin e radhës të IV të Bordit Rregullativ, i dalë nga Traktati
për Energji i EJL; Athinë, Greqi
28 shtator 2007: Pjesëmarrje në Konferencën”Energy Community Investment ConferenceKonferenca për Investime” të organizuar nga Komuniteti i Energjisë së EJL në Athinë;
25 tetor 2007 – Takimi i 6-të i Grupit Punues ECRB GAS, në Athinë;
07-08 nëntor 2007: Takim ii grupit legjislative, rregullativ - LRWG të ERRA; Almaty- Kazakistan,
12-13 nëntor 2007 - "Programi i trajnimit për Energji për Vendet e Evropës Juglindore”LjubjanëSlloveni;
14-15 nëntor 2007 - "Seminarin për Privatizimin e rrjetit të Shpërndarjes të KESH-it :” TiranëShqipëri;

Pjesëmarrja e ZRRE-së në takime, punëtori dhe seminare vendore gjatë
periudhës Qershor-Dhjetor 2007
04-5 qershor 2007 - Seminar i organizuar nga AUK-u lidhur me "Ristrukturimi i Energjisë
Elektrike në SHBA dhe mësime për Evropën Jug-Lindore";
12 qershor 2007 - Takime me Grupin parlamentar të ORA-së,Komisionin për Ekonomi, Industri,
Energjetikë dhe miniera, lidhur me: Shqyrtimin e Tarifave të reja; etj);
19 qershor 2007 - Takime me përfaqësuesit e kompanisë gjermane"REMA"lidhur me mundësin
e investimeve private në sektorin energjetik;
17 korrik 2007: Pjesëmarrja në takimin me akterët e privatizimit të distribucionit të Maqedonisë
organizuar nga USAID;
22 gusht 2007 – Takimi me PB Power për investimet ne ERO;
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;
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;
18 shtator 2007 – Pjesëmarrje në punëtorinë për sektor të energjisë, të organizuar nga
Agjencia për Integrime Evropiane, në prezencë të përfaqësuesve nga Komisioni Evropian për
energji;
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 përfaqësuesin e Bankës Botërore rreth vlerësimit të Projektit
ESTAP III Tarifat;
27 shtator 2007 – Pjesëmarrja në takimin e radhës të IV të Bordit Rregullativ, i dalë nga
Traktati për Energji i EJL;
3 tetor 2007- Takim me PA-Consulting Group të KEK-ShA lidhur me modelin për llogaritjen e
tarifave;
22 tetor 2007 - Punëtori në AUK e organizuar nga NARUC dhe ERRA, me temën “Roli dhe
rëndësia e ZRRE-së në Sektorin e Energjisë në Kosovë” të përgatitur nga ZRRE.
09 nëntor 2007 - Takim me përfaqësuesit e UNDP-së rreth çështjeve të zhvillimit të sektorit të
energjisë;
20 nëntor 2007 - Takim me përfaqësues të MEM lidhur me Roadmap për Energji Elektrike dhe
Gaz;
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19 nëntor 2007 - Pjesëmarrje në Grupin për Integrime Evropiane - organizuar nga
MEM;
20 nëntor 2007 - Takimi me përfaqësuesit e MEM-it rreth plotësimit të “Road map”
për energji;
20 nëntor 2007 - Takimi me USAID- Aktualitetet në sektorin e energjisë në
Kosovë;
21 nëntor 2007 - Takim me përfaqësues të IPA Consulting lidhur me çështjet që
lidhen me projektin e TC “Kosova C”;
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 - Trajnimi i 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 Map” 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”;
5 dhjetor 2007 – Takim me konsulent lidhur me Rregullin për Procedurën e
Autorizimit;
06 dhjetor 2007 - Takimi me EnBW/WG investitor potencial për Kosovën C;
07 dhjetor 2007 - Vizita me një pjesë të stafit të nënstacionit Kosova B për qëllime
trajnuese;
Qershor-Dhjetor 2007: Dhjetëra takime me të licencuarit dhe me institucionet
tjera relevante e lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me sektorin e energjisë
në Kosovë.
Aktivitetet me prioritet të ZRRE-së për vitin 2008
 Kompletimi i Kornizës Rregullative,
• Monitorimi i ndarjes juridike, organizative, vendim-marrëse dhe llogarive të
ndërmarrjeve për energji sipas legjislacionit mbi energjinë në Kosovë.
• Zhvillimi i tregut të liberalizuar të energjisë në përputhje me kriteret e traktatit të
Komunitetit Energjetik në Evropën Juglindore (KEEJL).
 Zbatimin e mëtutjeshëm të “Acquis Communautaire” mbi energjinë (Direktivave
të KE-së nr: 2003/54 dhe 2003/55, dhe Rregulloreve të KE-së nr: 1228/2003), si
dhe obligimeve të tjera që rrjedhin nga anëtarësimi në këtë komunitet.
 Stimulimin e projekteve të reja për investime private në sektorin e energjisë në
Kosovë.
• Monitorimit e Sektorin të Energjisë dhe pajtueshmërisë me licencat dhe
legjislacionin e aplikueshëm në Kosovë.

Të gjithë Rregullat dhe Vendimet e ZRRE-së janë në dispozicion në: www.ero-ks.org
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