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DORACAKUN E RAPORTIMIT PËR SEKTORIN E ENERGJISË

KREU I
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME
Neni 1
Qëllimi i Doracakut të Raportimit
1. Qëllimi i Doracakut të Raportimit për Sektorin e Energjisë është të udhëzojë të Licencuarin
për mënyrën e raportimit në Zyrën e Rregullatorit për Energji, lidhur me pajtueshmërinë
apo mos-pajtueshmërinë me dispozitat përkatëse të Licencave. Doracaku përcakton:
1.1 si do të organizohet i Licencuari për t’i dhënë rëndësi adekuate pajtueshmërisë, dhe
të sigurojë që të arrihet pajtueshmëri e plotë;
1.2 që i Licencuari të sigurohet se ka kuptuar plotësisht obligimet e licencave;
1.3 obligimet e të Licencuarit lidhur me raportimin mbi pajtueshmërinë në ZRRE; dhe
1.4 masat që mund të ndërmarrë ZRRE-ja në rast të mospajtueshmërisë së niveleve të
ndryshme të kushteve të licencës.

Neni 2
Komunikimi me Zyrën e Rregullatorit për Energji
Ky doracak është përgatitur për të ndihmuar të Licencuarin lidhur me raportimin mbi
pajtueshmërinë e licencave. Nëse i Licencuari kohë pas kohe kërkon sqarime lidhur me këtë
Doracak apo edhe për çështjet që lidhen me pajtueshmërinë e licencave, mund të komunikojë
me Personin Përgjegjës në Departamentin Ligjor dhe të Licencimit në ZRRE.

Neni 3
Pajtueshmëria me kushtet e Licencës
1. Veprimet që i Licencuari duhet të ndërmarrë në mënyrë që të jetë në pajtueshmëri me
kushtet e licencave, dhe mënyra e raportimit në ZRRE për pajtueshmërinë, janë dhënë në
vijim:
1.1. organizimi i të Licencuarit lidhur me pajtueshmërinë;
1.2. kujdesi i të Licencuarit për plotësimin e obligimeve që dalin nga licenca; dhe
1.3. përgatitja dhe Dorëzimi i Raporteve mbi Pajtueshmërinë.

Neni 4
Organizimi i të Licencuarit lidhur me Pajtueshmërinë
1. Personi kryesor përgjegjës i të Licencuarit lidhur me pajtueshmërinë është Drejtori
Ekzekutiv (DE). Drejtori Ekzekutiv është përgjegjës për të siguruar pajtueshmërinë si dhe për
dorëzimin e raporteve të pajtueshmërisë në ZRRE.
2. Për t’i ndihmuar DE-së të përmbushë obligimet e tij, i Licencuari do të emërojë një Zyrtar të
Pajtueshmërisë për Raportim në ZRRE, i cili ka përgjegjësi të përditshme për menaxhimin e
procesit të pajtueshmërisë brenda ndërmarrjes së licencuar. Zyrtari i Pajtueshmërisë, ndër
të tjera, duhet të:
2.1 mbajë kontakt të rregullt me Personin Përgjegjës në ZRRE;
2.2 sigurojë që pajtueshmërisë t’i jepet kujdes adekuat nga i gjithë stafi i të Licencuarit,
duke siguruar që anëtarë të stafit të identifikohen si përgjegjës për obligime specifike
të licencës; dhe
2.3 të jetë përgjegjës për përgatitjen e raporteve të pajtueshmërisë të cilat DE-ja duhet t’i
dorëzojë në ZRRE në afatin e caktuar kohor.

Neni 5
Kujdesi i të Licencuarit për përmbushjen e obligimeve që dalin nga licenca
1. Një hap kyç për të siguruar pajtueshmëri të plotë është që i Licencuari të kujdeset që
obligimet që dalin nga licenca të kuptohen plotësisht nga i Licencuari dhe i gjithë stafi
relevant i tij. DE-ja dhe Zyrtari i Pajtueshmërisë së të Licencuarit duhet të rishikojë
(monitorojë) përmbushjen e obligimeve që dalin nga dispozitat e licencave dhe të:
1.1 Identifikojë të gjitha obligimet që dalin nga Licencat, të cilat duhet të përmbushen
menjëherë dhe në baza të vazhdueshme; dhe
1.2 DE të caktojë persona përgjegjës për çdo obligim specifik të licencës (p.sh. dorëzimi i
llogarive), që të bashkëpunojnë me DE-në dhe Zyrtarin e Pajtueshmërisë së të
Licencuarit për të siguruar pajtueshmërinë.
2. Nëse gjatë rishikimit të licencave identifikohet ndonjë paqartësi ose shqetësim, DE-ja ose
Zyrtari i Pajtueshmërisë së të Licencuarit duhet ta parashtrojë atë menjëherë në ZRRE, për
të shmangur problemet e mëvonshme.
3. I Licencuari duhet të marrë pjesë në çdo Takim Pune ose Prezantim që mbahet nga ZRRE-ja,
takim ky që mund t’i ndihmojë të Licencuarit për Monitorimin e Pajtueshmërisë.

Neni 6
Përgatitja dhe Dorëzimi i Raporteve mbi Pajtueshmërinë
Për të siguruar që të gjitha obligimet që dalin nga licenca janë plotësuar, i Licencuari duhet të
dorëzojë në ZRRE raporte të rregullta (tremujore dhe vjetore), me të cilat raporton se është
duke vepruar në pajtueshmëri me licencën.

Neni 7
Përgjegjësitë e të licencuarit dhe ZRRE-së
1. Është përgjegjësi e të Licencuarit të përmbush të gjitha obligimet që dalin nga dispozitat e
Licencave të lëshuara nga Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE).
2. Përgjegjësia e ZRRE-së është të monitorojë Pajtueshmërinë e të Licencuarve me kushtet e
Licencave, dhe të ndërmarrë masat e duhura sipas Nenit 14 paragrafin 2, nënparagrafin 2.3,
Nenit 49 paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 dhe Nenit 51 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë
(Ligjin Nr.03/L-185).

KREU II
RAPORTIMI NË ZRRE MBI PAJTUESHMËRINË
Neni 8
Përshkrimi i Raportimit të Pajtueshmërisë
1. Prioritet i parë i të Licencuarit duhet të jetë sigurimi se do të përmbushen të gjitha
obligimet e dala nga licenca. Mirëpo, është e rëndësishme që të dorëzohen raporte të
rregullta mbi pajtueshmërinë në ZRRE, për të bërë të mundur pajtueshmërinë me kushtet e
Licencave.
2. Nga i Licencuari nevojitet të dorëzohen raporte të ndryshme në afate të caktuara kohore,
varësisht nga rrethanat, edhe po që se supozohet se nuk ka pasur mospajtueshmëri.
3. Në tabelën 1 në vijim janë përmbledhur llojet e raporteve, dhe afatet e dorëzimit të tyre:
Tabela 1: Raportimi në ZRRE
Lloji i Raportit
-

Afati i dorëzimit
TM2
TM3
-

TM1
Raport -Njoftimi i
Menjëhershëm
(me Fax/e-mail)

Vjetor
-

Sipas
nevojës

Raporti Tremujor i
Pajtueshmërisë

-

30 prill
çdo vit

31 korrik
çdo vit

31 tetor
çdo vit

-

Raporti Vjetor i
Pajtueshmërisë

-

-

-

-

31 janar të çdo viti
kalendarik

Neni 9
Mënyrat e raportimit/njoftimit në ZRRE
1. I Licencuari duhet të dorëzojë në ZRRE Raport/Njoftim të Menjëhershëm për
mospajtueshmëri serioze me kushtet e Licencës, sapo të kuptojë që ka ndonjë shkelje (apo

aktivitet) të kushteve të “Nivelit A” të licencës. “Niveli A” i mospajtueshmërisë shpjegohet
në Nenin 12, paragrafi 3, nënparagrafi 3.1 të këtij Doracaku.
2. Raportimet apo shkeljet e kushteve të Licencës të cilat janë më pak serioze (raportime apo
shkelje të kushteve të “Nivelit B”) nuk ka nevojë të raportohen menjëherë, por ato do të
përfshihen në raportet tremujore apo vjetore. “Niveli B” i mospajtueshmërisë shpjegohet
në Nenin 12, paragrafi 3, nënparagrafi 3.2 të këtij Doracaku.

Neni 10
Raporti Tremujor i Pajtueshmërisë
1. Çdo tre muaj, i Licencuari duhet të dorëzojë raport tremujor në ZRRE. Kjo duhet të
përmbajë Raportin e Pajtueshmërisë në formatin si në Shtojcën B të këtij doracaku, i cili
konfirmon që është në pajtueshmëri me të gjitha Kushtet e Licencës.
2. Nëse ndonjë nga Kushtet e Licencës janë shkelur ose nuk janë përmbushur siç kërkohet me
licencë (shkelje të kushteve të nivelit B) në tre muajt e kaluar deri në ditën e raportimit, ato
duhet të regjistrohen në Shtojcën B1 “Lista e Raportimit ose Mospajtueshmërisë me
Kushtet e Licencës së Nivelit B”, të këtij Doracaku.
3. I licencuari përveç shkeljeve ose mospajtueshmërisë me ndonjë nga kushtet e licencës, në
raportin tremujor do të raportojë si në Shtojcën B1 të këtij doracaku edhe për çdo aktivitet
të ndërmarrë nga ai, si: përpilim dokumenti, derogim (shtyrje afati) të ndonjë dispozite të
Licencës, Rregullave, Kodeve në fuqi etj., gjatë tremujorit për të cilin raporton.
4. Nëse ekzistojnë dyshime dhe paqartësi mbi atë se a ka ndodhur shkelje apo jo e kushteve të
licencës, dhe se a duhet të raportohen ato shkelje apo jo, i Licencuari duhet ta marrë atë si
shkelje të kushteve të licencës dhe ta raportojë në ZRRE.

Neni 11
Raporti Vjetor i Pajtueshmërisë
1. Në fund të janarit të çdo viti, i Licencuari duhet të dorëzojë në ZRRE Raportin Vjetor të
Pajtueshmërisë për vitin paraprak në formatin si në Shtojcën C të këtij Doracaku, i cili
konfirmon që i Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha Kushtet e licencës.
2. Nëse ka pasur ndonjë shkelje apo mospërmbushje të Kushteve të licencës, ato duhet të
raportohen si në Shtojcën C1 – (Lista e Raportimit ose Mospajtueshmërisë me Kushtet e
Licencës gjatë një Viti Financiar (niveli A & B)), i këtij Doracaku.
3. I licencuari përveç shkeljeve ose mospajtueshmërisë me ndonjë nga kushtet e licencës, në
raportin tremujor do të raportojë si në Shtojcën C1 të këtij doracaku edhe për çdo aktivitet
të ndërmarrë nga ai, si: përpilim dokumenti, derogim (shtyrje afati) të ndonjë dispozite të
Licencës, Rregullave, Kodeve në fuqi etj., gjatë një viti financiar për të cilin raporton.

Neni 12
Klasifikimi i Kushteve të Licencës
1. ZRRE-ja ka bërë klasifikimin e të gjitha kushteve të licencave sipas rëndësisë së tyre.
2. Për shkeljet apo mospajtueshmëritë e kushteve të Licencës që janë të një rëndësie të
veçantë i Licencuari duhet ta njoftojë menjëherë ZRRE-në, për dallim nga shkeljet e
kushteve të një rëndësie më të vogël. ZRRE-ja do të reagojë varësisht nga ajo se cili Kusht
është shkelur. Definimi i asaj të një rëndësie të veçantë në këtë kontekst varet nga efekti
potencial i shkeljes mbi Politikat Qeveritare dhe konsumatorët dhe mbi koston për
kompensim të shkeljes së bërë.
3. Kategorizimi i shkeljeve të kushteve të licencës është si në vijim:
3.1 Niveli A paraqet shkelje të kushteve të licencës që do të ketë ndikim serioz mbi
sistemin energjetik dhe mbi konsumatorët.
3.2 Niveli B paraqet shkelje të kushteve të licencës që do të ketë ndikim më të vogël mbi
sistemin energjetik dhe mbi konsumatorët.
4. Kategorizimi i kushteve të licencës sipas niveleve, përcakton shpejtësinë e raportimit në
ZRRE për mos pajtueshmëri, si në vijim:
4.1 I Licencuari duhet të dërgojë Raport/ Njoftimi të Menjëhershëm në ZRRE, nëse ka
shkelje të Kushteve të Nivelit A;
4.2 I Licencuari duhet të dërgojë Raporte të rregullta të Pajtueshmërisë në baza Tremujore
dhe Vjetore në ZRRE, të cilat duhet të përfshijnë detaje të mospajtueshmërisë (mospërmbushjes) së kushteve të Nivelit B.
5. Në Shtojcën D të këtij Doracaku janë dhënë Tabelat referuese që tregojnë nivelin e
kategorizimit (Nivelin e shkeljes A apo B) për të gjitha kushtet e të gjitha Licencave të
lëshuara nga ZRRE-ja.

Neni 13
Raporti/Njoftimi i Menjëhershëm – Kushtet e Licencës të Nivelit A
1. I Licencuari duhet që menjëherë të raportojë shkeljet e kushteve të Nivelit A në ZRRE
brenda tre (3) ditë nga shkelja e ndodhur.
2. Për të bërë njoftim të kënaqshëm, brenda tre (3) ditë pune, i Licencuari duhet t’i dërgojë
një kopje të raportit të njoftimit me Fax apo E-mail Personit Përgjegjës në ZRRE, sikurse
është cekur në Nenin 2 të këtij Doracaku. Njoftimi i menjëhershëm që do të dërgohet me
fax apo e-mail duhet të jetë në formatin si në Shtojcën A të këtij Doracaku.
3. Raport-Njoftimi i cili do të dërgohet me faks apo me e-mail duhet të përmbajë:
3.1. Kohëzgjatjen dhe natyrën e mospajtueshmërisë (përfshirë atë se sa konsumatorë
dhe/ose të licencuar tjerë janë ndikuar nga kjo);
3.2. Arsyet (shkaqet) për mospajtueshmëri me kushtin (et);

3.3. Masat të cilat duhet të merren për të korrigjuar shkeljet dhe për t’i parandaluar që ato
të mos përsëriten;
3.4. Datat e pritura kur i Licencuari konsideron që do të jetë në pajtueshmëri me
kushtin(et).
4. Çdo shkelje e Nivelit A duhet të raportohet edhe në raportin vjetor të pajtueshmërisë,
përfshirë dhe informata të përditësuara për masat e mëtutjeshme të ndërmarra sa i përket
shkeljes, nëse shkelja vazhdon, dhe një përmbledhje të gjendjes së tanishme të shkeljes.

Neni 14
Raporti/Njoftimi Tremujor – Kushtet e Licencës të Nivelit B
1. I Licencuari duhet të raportojë shkeljet e Nivelit B të kushteve të licencës në raporte
tremujore, duke respektuar një plan kohor në formë tabele të paraqitur në Tabelën 1 të
këtij Doracaku.
2. Një raport i ndarë tremujor duhet të dorëzohet në ZRRE për çdo licencë nga i Licencuari dhe
çdo raport duhet të konstatojë:
2.1. Gjendjen dhe nivelin me të cilën i Licencuari ka qenë në pajtueshmëri me Kushtet e
licencës në atë tremujor;
2.2. Ku nuk ka qenë në pajtueshmëri me çfarëdo kushti të Nivelit B gjatë atij tremujori,
dhe duhet të përfshijë një raport shtesë (Raportin për mospajtueshmëri) së bashku
me Raportin e Pajtueshmërisë; dhe
2.3. Regjistrimin e çdo shkelje të Nivelit A që ka raportuar gjatë atij tremujori, përfshirë
çdo masë të mëtutjeshme të ndërmarrë si pasojë e shkeljes, edhe atëherë kur shkelja
vazhdon, dhe një përmbledhje të gjendjes së tanishme të shkeljes.
3. Raporti Tremujor i MosPajtueshmërisë që i Licencuari duhet të dorëzojë në ZRRE do të
përmbajë:
3.1. Rëndësinë dhe natyrën e mospajtueshmërisë (përfshirë atë se sa konsumatorë dhe
/ose të licencuar tjerë janë prekur nga ajo);
3.2. Arsyet (shkaqet) për mospajtueshmëri;
3.3. Masat e ndërmarra për korrigjimin e shkeljeve dhe parandalimin e tyre;
3.4. Gjendjen e tanishme të shkeljes;
3.5. Datën aktuale apo atë të pritur të pajtueshmërisë së plotë.
4. Formën e Raportit Tremujor të Pajtueshmërisë dhe Listën e Raportimit ose
MosPajtueshmërisë me kushtet e licencës së Nivelit B, që i bashkëngjitet, të cilat së bashku
duhet të dërgohen në ZRRE, mund t’i gjeni më poshtë në Shtojcën B dhe B1 të këtij
Doracaku.
5. Çdo aktivitet i raportuar në raportin e pajtueshmërisë tremujore duhet po ashtu të
përmblidhet në raportin vjetor të pajtueshmërisë, përfshirë të dhënat e reja mbi masat që
janë marrë nga i Licencuari për atë aktivitet.

Neni 15
Raporti/Njoftimi Vjetor – Kushtet e Licencës të Niveli A & B
1. Raporti/Njoftimi Vjetor mbi pajtueshmërinë duhet të dërgohet në ZRRE në fund të janarit të
çdo viti për vitin paraprak, siç është shënuar në Tabelën 1 të këtij Doracaku.
2. Raporti duhet të paraqesë gjendjen me të cilën i Licencuari ka qenë në pajtueshmëri me
Kushtet e licencës (të Nivelit A dhe Nivelit B) gjatë vitit të kaluar. Ky raport duhet të
autorizohet nga Drejtori Ekzekutiv i të Licencuarit, i cili duhet të nënshkruajë të gjithë
formularët e kërkuar sipas Shtojcave të këtij Doracaku. Nëse në ndonjë formular ka
indikacione që nuk ka pasur pajtueshmëri me kushtet e parashtruara, detajet e
mospajtueshmërisë duhet të paraqiten në Listën Vjetore të MosPajtueshmërisë (Shtojca C1
e këtij Doracaku).
3. Çdo raportim apo mospajtueshmëri me Kushtet e Nivelit A duhet të raportohet në ZRRE,
mirëpo në Raportin Vjetor duhet të ofrohen detaje për çdo mospajtueshmëri duke përdorur
Listën e MosPajtueshmërisë vjetore (Shtojcën C1 të këtij Doracaku). Një përmbledhje e
përditësuar e të dhënave mbi çdo shkelje të Nivelit A të raportuar më herët duhet të
ofrohet, duke përfshirë edhe ato që kanë vazhduar nga periudhat e mëhershme.
4. Çdo raportim apo mospajtueshmëri me kushtet e Nivelit B duhet të raportohet në ZRRE në
raportin periodik përkatës, apo Raportin vjetor.
5. Raporti Vjetor duhet të përmbajë detaje të:
5.1. Një përmbledhje të të dhënave mbi të gjitha shkeljet e Nivelit B që kanë ndodhur gjatë
vitit, ose të vazhduara nga periudha të mëhershme, duke përdorur Listën Vjetore të
Mospajtueshmërisë në Shtojcën C1 të këtij Doracaku.
6. Forma e Raportit Vjetor të Pajtueshmërisë që do të raportohet në ZRRE është paraqitur në
formatin si në Shtojcën C të këtij Doracaku.
7. Çdo Listë e Raportimit ose MosPajtueshmërisë me kushtet e licencës gjatë një viti financiar e
dorëzuar me Raportin Vjetor duhet të përmbajë detajet e kërkuara që janë të përcaktuara
në formatin si në Shtojcën C1 të këtij Doracaku.

Neni 16
Dërgimi i Raporteve Tremujore dhe Vjetore
1. Në përputhje me afatet e caktuara (si në Tabelën 1 të këtij doracaku) i licencuari duhet të
dorëzojë Raportet Tremujore dhe ato Vjetore te Personi Përgjegjës në ZRRE.
2. Raportet duhet të dërgohen të bashkangjitura në e-mail (në format të lexueshëm p.sh word
file ose pdf format ), ose të dorëzohen personalisht apo me postë.

KREU III
VERIFIKIMI DHE AUDITIMI I RAPORTEVE MBI PAJTUESHMËRINË
Neni 17
Verifikimi i raporteve të Pajtueshmërisë
1. ZRRE-ja vendos kushtet për të Licencuarit që të ofrojnë informata të sakta dhe të
besueshme në ZRRE mbi pajtueshmërinë me kushtet e licencave. Kjo qasje është efikase
dhe me kosto-efektive për të Licencuarit dhe për ZRRE-në, pasi që i shmanget kontrollimeve
të vazhdueshme të aktiviteteve të të Licencuarve nga stafi i ZRRE-së apo nga palët e treta.
2. Mirëpo, për të shmangur keqpërdorimin e kësaj mënyre të vlerësimit të pajtueshmërisë,
ZRRE-ja do të bëjë kontrollime të herëpashershme (periodike) në vend, mbi vërtetësinë e
raporteve, dhe mund të përdorë ekspertë të jashtëm për t’i konfirmuar këto të dhëna dhe
rezultatet që i janë ofruar ZRRE-së në raportet e dorëzuara. Ky proces i verifikimit mund të
përfshijë auditimin e performancës dhe të sistemit të të dhënave (TI).
3. ZRRE ka kompetencë ligjore për të ndërmarrë masa administrative dhe gjoba kundër çdo të
Licencuari, i cili ofron informata të falsifikuara, ose të pasakta, në pajtim me Rregullën mbi
Masat Administrative dhe Gjobat.

Neni 18
Auditimi i Pajtueshmërisë
1. ZRRE-ja herë pas herë do të bëjë auditim të pajtueshmërisë ndaj të Licencuarve të
përzgjedhur. Fushëveprimi dhe koha e këtyre auditimeve do të varet nga rezultatet e
mëhershme të auditimeve të pajtueshmërisë dhe të historikut të pajtueshmërisë të çdo të
Licencuari.
2. Auditimet e pajtueshmërisë mund të bëhen në njërën prej mënyrave si në vijim:
2.1. Auditimi i sistemit - nënkupton kontrollimin e sistemit, proceseve dhe procedurave të
Teknologjisë Informative (TI-së) (softuerin dhe harduerin) që i kanë të vendosura të
Licencuarit në aktivitetin e tyre. Ky do të fokusohet në kontrollimin se çfarë sistemesh
dhe procesesh janë adoptuar nga i Licencuari, për të siguruar që do të veprojë në
pajtueshmëri me të gjitha kushtet e licencave. Auditimi do ta adresojë nivelin
menaxherial dhe përkushtimin e stafit të të Licencuarit për pajtueshmëri, pra masën
deri në të cilën i Licencuari u përmbahet politikave të pajtueshmërisë dhe informimin e
stafit të të Licencuarit, për ta kuptuar dhe për t’iu përmbajtur sistemit menaxhues të
pajtueshmërisë.
2.2. Auditimi i performancës - nënkupton kontrollimin e përformancës së ndërmarrjes së
Licencuar, për të vlerësuar nivelin e pajtueshmërisë me kushtet e licencës. Ky lloj i
auditimit mund të përfshijë një auditor i cili do të krijojë dhe shprehë opinionin e tij
mbi besueshmërinë e informatave të dorëzuara në ZRRE nga i licencuari në raportin
vjetor të pajtueshmërisë.
3. Këto auditime mund të ndërmerren nga ZRRE-ja dhe/ose ekspertët e pavarur, ndërsa
shpenzimet e çdo auditimi që ZRRE-ja kërkon, do të jenë përgjegjësi e të Licencuarit. Nëse
auditimi bëhet nga eksperti i pavarur, përzgjedhja do t’i nënshtrohet procedurës së
tenderimit konform legjislacionit të aplikueshëm në Kosovë.

4. Për shkak të natyrës së ndryshueshme të fushëveprimit dhe kohës së auditimeve prej vitit
në vit, fushëveprimi i cili do të auditohet nuk definohet në Doracakun e Raportimit.
Fushëveprimi i çdo auditimi të planifikuar do t’i ofrohet ndaras të Licencuarve
pesëmbëdhjetë (15) ditë kalendarike para periudhës kur do të ndodhë auditimi.

Neni 19
Vlerësimi i Raporteve të Pajtueshmërisë
1. ZRRE-ja pret të shohë ndryshime në atë se në çfarë mase të Licencuarit e trajtojnë
pajtueshmërinë me kushtet e licencave. ZRRE-ja do të dojë të shpërblejë të Licencuarin i cili
do të përformojë më mirë se të Licencuarit e tjerë në këtë fushë, si për pajtueshmëri po
ashtu dhe në raportimin e saktë të pajtueshmërisë. Për këtë arsye të Licencuarve u
kërkohet që të bëjnë përpjekje më të mira që t’u përmbahen obligimeve të tyre të
pajtueshmërisë.
2. ZRRE‐ja do të shpërblejë të gjithë të Licencuarit që kanë përformanca të mira. Kjo mund të
bëhet në formën e zvogëlimit të shpeshtësisë së raportimit të pajtueshmërisë për të
Licencuarit të cilët mund të dëshmojnë që:
• Kanë një sistem të fortë të pajtueshmërisë;
• Kanë marrë raport të kënaqshëm të auditimit lidhur me pajtueshmërinë; dhe
• Kanë një historiat të mirë të pajtueshmërisë.
3. Nëse i Licencuari nuk arrin të jetë në pajtueshmëri me kushtet kyçe ose nuk e implementon
një sistem të përshtatshëm të pajtueshmërisë, ZRRE-ja në mënyrë të vazhdueshme
(progresive) mund të rrisë masën dhe shpeshtësinë për raportim dhe auditim të
pajtueshmërisë, ose mund të vendos ndëshkime tjera.
4. Kur i Licencuari merr një raport të auditimit, i cili vlerëson se pajtueshmëria me kushtet e
licencave ka qenë jo e mirë (margjinale) apo joadekuate, mund t’i nënshtrohet hetimeve të
mëtejshme.
5. Po ashtu, nëse mospajtueshmëria vë në dukje se ka probleme të theksuara, i Licencuari
mund të detyrohet t’i nënshtrohet një auditimi para dorëzimit të raportit vjetor vijues në
ZRRE ose në të njëjtën kohë me dorëzimin e këtij raporti.

KREU IV
DISPOZITAT NDËSHKIMORE
Neni 20
Gjobat
Nëse ndërmarrja e licencuar bënë shkelje të dispozitave ligjore të legjislacionit në fuqi, ndaj saj
do të shqiptohen masa administrative dhe gjoba në përputhje me Ligjin për Rregullatorin e
Energjisë dhe Rregullën për Masat Administrative dhe Gjobat.

KREU V
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE
Neni 21
Ndryshimi ose Modifikimi i Doracakut
1. ZRRE ka të drejtë të ndryshojë ose modifikojë këtë Doracak.
2. Propozimi për ndryshim ose modifikim të këtij Doracaku mund të iniciohet nga të licencuarit,
me shkrim, ose nga vetë ZRRE-ja.

Neni 22
Gjuha Zyrtare
Ky Doracak është nxjerrë në gjuhën shqipe dhe do të përkthehet në gjuhën serbe dhe angleze.
Në rast të mospërputhjes midis versioneve, do të mbisundojë versioni në gjuhën shqipe.

Neni 23
Shfuqizimi
Ky Doracak shfuqizon Doracakun e Raportimit për Sektorin e Energjisë, të nxjerrë në bazë të
Ligjit për Rregullatorin e Energjisë Nr. 2004/9 dhe miratuar nga Bordi i Zyrës së Rregullatorit
për Energji më 30.04.2010.

Neni 24
Hyrja në Fuqi
Ky Doracak hynë në fuqi në datën e aprovimit të tij nga Bordi i ZRRE-së, në seancën publike të
mbajtur më 12.03.2014 dhe do të publikohet në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji
_____________________
Enver Halimi, kryesues
_____________________
Merita Kostari, anëtare
_____________________
Krenar Bujupi, anëtar

[të vendoset logo e të Licencuarit]

SHTOJCA A:
Raporti/Njoftimi i Menjëhershëm
Ky raport/njoftim duhet të dorëzohet në ZRRE nga i licencuari jo më vonë se 3 ditë nga
veprimi/aktiviteti i ndërmarrë nga i Licencuari për kushtet e Niveli A të Licencës, të
përcaktuara në Shtojcën D të këtij Doracaku.

Dorëzuar nga: ____________________________________________
[Emri & Mbiemri, pozita e personit përgjegjës]

Për: Personin përgjegjës mbi Monitorimin e Pajtueshmërisë, Departamenti Ligjor dhe i
Licencimit, ZRRE, Prishtinë
_______________________________________________________________
[Emri i Ndërmarrjes së licencuar]

raporton që:

1. Ky njoftim raporton shkelje të Niveli A të kushteve të licencës, të cilat duhet të
raportohen me njoftim të menjëhershëm në ZRRE.
2. Të dhënat mbi shkeljen e Kushtit(eve) të parapërcaktuara të Nivelit A, të cilat duhet të
raportohen nga i Licencuari, janë përcaktuar në Listën e Mos Pajtueshmërisë së
Menjëhershme, si në vijim:

Shkeljet e kushtit(eve) të licencës

Përshkrimi i shkeljes që ka ndodhur

Data e shkeljes(eve)

Shkaqet e shkeljes(eve)

Masat të cilat duhet të ndërmerren nga i Licencuari për të (t’i) përmirësuar
shkeljen(et) e kushtit(eve) të licencës, nëse shkelja vazhdon, dhe deri kur pritet që
ajo apo ato të përmirësohen (riparohen), si dhe

Çdo veprim/aktivitet i ndërmarrë nga i licencuari për nenet/dispozitat e licencës,
sipas shtojcës D të këtij doracaku.
3. Ky raport i Pajtueshmërisë është aprovuar dhe nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i
____________________________________________________.
[Emri i Ndërmarrjes së Licencuar]

Data:

..………............………….

Emri dhe mbiemri: …............…………………
Titulli:

…………................…….

Nënshkrimi:

……….............…………..

[të vendoset logo e të licencuarit]

SHTOJCA B:
Raporti/njoftimi Tremujor
Ky raport/njoftim duhet të dorëzohet në ZRRE nga i licencuari çdo 3 muaj për
veprimet/aktivitetet e ndërmarra nga ai, për kushtet e Niveli B të Licencës, të përcaktuara në
Shtojcën D të këtij Doracaku.
[Vendos periudhën e raportimit TM1 viti____ , TM2 viti____, TM3 viti____]

Dorëzuar nga: ____________________________________________
[Emri & Mbiemri, pozita e personit përgjegjës]

Për: Personin Përgjegjës mbi Monitorimin e Pajtueshmërisë, Departamenti Ligjor dhe i
Licencimit, ZRRE, Prishtinë
_______________________________________________________________
[Emri i Ndërmarrjes së licencuar]

raporton që:

1. Ky raport përmban dokumentet e pajtueshmërisë me të gjitha kushtet të cilat i mban
licenca nga i Licencuari gjatë periudhës ___________________________.
[shkruaj periudhën tremujore].

2. Ky raport është përgatitur nga ____________________________________________,
[Emri & Mbiemri i personit që ka përgatitur këtë raport].

me të gjithë përgjegjësinë dhe obligimet ndaj tij, në njohuri të plotë të kushteve ndaj
të cilave është përgjegjës dhe në pajtueshmëri më Doracakun e Raportimit të ZRREsë.
3. Lista Tremujorëshe e bashkangjitur mbi MosPajtueshmërinë (sipas Shtojcës B1) ofron
informata mbi të gjitha aktivitetet e kryera gjatë periudhës së cekur në paragrafin 1 të
kësaj shtojce, si dhe kushtet me të cilat i Licencuari nuk ka qenë në pajtueshmëri gjatë
periudhës tremujore.
4. Përveç informatave të ofruara në Listën e MosPajtueshmërisë, me këtë raport i
Licencuari vërteton se ka qenë në pajtueshmëri me të gjitha kushtet ndaj të cilave është
përgjegjës t’i përmbush ato në kohën e paraparë me dispozitat e licencës.
5. Ky raport i pajtueshmërisë është aprovuar dhe nënshkruar nga Drejtori Ekzekutiv i të
Licencuarit.

Data:

..………............………….

Emri dhe mbiemri: …............…………………
Titulli:

…………................…….

Nënshkrimi:

……….............…………..

[të vendoset logo e të licencuarit]

SHTOJCA B1:
Lista e Raportimit ose Mospajtueshmërisë me Kushtet e Licencës së
Nivelit B.
[Vendos periudhën e raportimit TM1 viti____, TM2 viti____, TM3 viti____]

Dorëzuar nga: ____________________________________________
[Emri & Mbiemri, pozita e personit përgjegjës]

Për: Personin Përgjegjës mbi Monitorimin e Pajtueshmërisë, Departamenti Ligjor dhe i
Licencimit, ZRRE, Prishtinë
Shënim: Ku është relevante, të dy tabelat e poshtëshënuara duhet të plotësohen

Niveli A i Mospajtueshmërisë
Nr

Neni apo
dispozita

Data e Njoftimit
të Irë, IItë, IIItë etj.

Të dhënat e reja për raportim të
Nenit/dispozitës së licencës

1
2

Shënim:
1.

2.
3.
4.

Çdo raportim apo shkelje e kushteve të nivelit A që ka ndodhur gjatë këtij tremujori, ose
që ende ekziston prej periudhës së mëhershme duhet të përshkruhet në rresht të ndarë
në Tabelë.
Në shtyllën e “Neni apo dispozita” plotësoje me numrin e Referencës së Doracakut të
Raportimit (Nenin e Licencës përkatëse) për Kushtin.
Në shtyllën “Data e njoftimit të Irë, IItë, IIItë etj.” plotësoni me datën e njoftimit të
mospajtueshmërisë që më herët i është dorëzuar ZRRE-së.
Në shtyllën “Të dhënat e reja për raportim të Nenit/dispozitës së licencës” shkurtimisht
përshkruaj për ndonjë shkelje të njoftuar më herët:
o Masat e ndërmarra korrigjuese pas raportit të mëhershëm; dhe
o Gjendja e tanishme e shkeljes.
Niveli B i raportimit (ose mospajtueshmërisë)

Nr

1
2

Neni apo
dispozita

Data e Njoftimit
të Irë, IItë, IIItë etj.

Të dhënat e reja për raportim të
Nenit/dispozitës së licencës

Shënim:
1.

Çdo raportim ose shkelje e kushteve të Nivelit B që ka ndodhur gjatë këtij tremujori, ose
që ende ekziston prej periudhës së mëhershme duhet të përshkruhet në një rresht të
ndarë në Tabelë.

2.

Në shtyllën “Neni apo dispozita” plotësoje me numrin e Referencës së Doracakut të
Raportimit (Nenin e Licencës përkatëse) për Kushtin.

3.

Në shtyllën “Data e njoftimit të Irë, IItë, IIItë etj.” plotësoni me datën e njoftimit të
mospajtueshmërisë që më herët i është dorëzuar ZRRE-së.

4.

Në shtyllën e “Të dhënat e reja për raportim të Nenit/dispozitës së licencës”
shkurtimisht përshkruaj:
4.1. Të dhëna për raportimin ose mospajtueshmërinë e ndodhur
4.2. Shkakun e mundshëm për mospajtueshmëri
4.3. Masat e ndërmarra korrigjuese
4.4. Gjendjen e tanishme të raportimit ose shkeljes.

[të vendoset logo e të licencuarit]

SHTOJCA C:
Raporti/njoftimi Vjetor
Ky raport/njoftim duhet të dorëzohet në ZRRE nga i licencuari çdo vit për
veprimet/aktivitetet e ndërmarra nga ai, për kushtet e Nivelit A & B të Licencës, të
përcaktuara në Shtojcën D të këtij Doracaku.
[Vendos periudhën e raportimit: Raportim Vjetor për vitin____]

Dorëzuar nga: ____________________________________________
[Emri & Mbiemri, pozita e personit përgjegjës]

Për: Personin Përgjegjës mbi Monitorimin e Pajtueshmërisë, Departamenti Ligjor dhe i
Licencimit, ZRRE, Prishtinë.
_______________________________________________________________
[Emri i Ndërmarrjes së licencuar]

raporton që:

1. Ky raport përmban dokumentet e pajtueshmërisë me kushtet e Nivelit A dhe B subjekt i të
cilave është i Licencuari, për periudhën __________________.
[shëno vitin financiar].

2. Ky raport është përgatitur nga ____________________________________________,
[Emri & Mbiemri i personit që ka përgatitur këtë raport].

me të gjitha mundësitë dhe aftësitë në njohuri të plotë të kushteve ndaj të cilave mban
përgjegjësi dhe në pajtueshmëri me Doracakun e Raportimit.
3. Lista e bashkangjitur Vjetore e Mospajtueshmërisë (Shtojca C1) ofron një përmbledhje të
të gjitha aktiviteteve të kryera gjatë vitit financiar, përfshirë detajet e çdo
mospajtueshmërie që nuk ka qenë e raportuar më herët.
4. Përveç informatave të ofruara në Listën Vjetore të Mospajtueshmërisë, me këtë raport i
Licencuari vërteton që ka qenë në pajtueshmëri me të gjitha kushtet e licencës të cilat është
përgjegjës t’i përmbushë.
5.
Ky
raport
është
aprovuar
___________________________________.
[Emri i Ndërmarrjes së licencuar]

Data:

..………............………….

Emri dhe mbiemri: …............…………………
Titulli:

…………................…….

Nënshkrimi:

……….............…………..

nga

Drejtori

Ekzekutiv

dhe

të

[të vendoset logo e të licencuarit]

SHTOJCA C1:
Lista e Raportimit ose Mospajtueshmërisë me Kushtet e Licencës gjatë
një Viti Financiar (niveli A & B).

[Vendos periudhën e raportimit: Raportim Vjetor për vitin____]

Dorëzuar nga: ____________________________________________
[Emri & Mbiemri, pozita e personit përgjegjës]

Për:

Personin Përgjegjës mbi Monitorimin e Pajtueshmërisë, Departamenti Ligjor
dhe i Licencimit, ZRRE, Prishtinë.

_______________________________________________________________
[Emri i Ndërmarrjes së licencuar]

Nr.

Neni apo
dispozita

Data e njoftimit
të Irë, IItë, IIItë etj.

raporton që:

Të dhënat e reja për raportim të
Nenit/dispozitës së licencës

1
2
3

Shënime:
1.

Çdo aktivitet ose shkelje e kushteve të nivelit A ose B që ka ndodhur gjatë vitit, duhet të
përshkruhet në rresht të ndarë në Tabelë. Poashtu duhet të përfshihet edhe ndonjë
aktivitet apo shkelje e vazhdueshme që ka filluar në periudhën e mëhershme.

2.

Në shtyllën “Neni apo dispozita” plotësoni numrin e Referencës së Doracakut të
Raportimit (Nenin e Licencës përkatëse) për Kushtin.

3.

Në shtyllën “Data e njoftimit të Irë, IItë, IIItë etj.” plotësoni me datën e njoftimit të
mospajtueshmërisë që më herët i është dorëzuar ZRRE-së.

5.

Në shtyllën “Të dhënat e reja për raportim të Nenit/dispozitës së licencës” shkurtimisht
përshkruaj:
5.1. Ndonjë shkelje të njoftuar më herët,
5.2. Masat e ndërmarra korrigjuese pas raportit të mëhershëm; dhe
5.3. Gjendjen e tanishme të raportimit ose shkeljes.

SHTOJCA D: TABELAT E REFERENCAVE PËR SHQYRTIMIN E KUSHTEVE TË LICENCËS
1

Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Prodhim të Energjisë Elektrike

Referenca në
Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1-2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 2: Llogaritë e ndara për Aktivitetin e Prodhimit
1

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Financiare Vjetore rregullative në përputhje me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitetin
(RAG) dhe ka dorëzuar në ZRRE një kopje të tyre brenda 3 muajve pas përfundimit të vitit financiar.

2

A

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE Pasqyrat Financiare Vjetore në pajtim me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

4

A

I Licencuari nuk ka ndryshuar bazat e tarifimit, shpërndarjes ose alokimit që janë përdorur në vitin financiar paraprak.

5

A

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha udhëzimet e ZRRE-së.

Neni 3: Ndalimi i ndër-subvecioneve
1

A

I Licencuari nuk ka dhënë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion (direkt apo të tërthortë) prej ndonjë aktiviteti
tjetër.

Neni 4: Ndalimi i diskriminimit
1

B

I Licencuari nuk ka diskriminuar blerësit.

2

B

Informatat janë dorëzuar në ZRRE, rreth sigurimit të energjisë elektrike për çdo furnizues dhe çdo konsumator tjetër.

1

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 5: Pajtueshmëria me Kodin e Rrjetit, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji.
1

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me Kodin e Rrjetit, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit
me Energji, dhe Kodin e Shpërndarjes (nëse prodhuesi është i kyçur në shpërndarje).

2

-

Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 5/1).

Neni 6: Sigurimi i rezervave të lëndëve djegëse
1

B

I Licencuari ka përgatitur planin për rezervat e lëndëve djegëse, në pajtim me ligjet në fuqi.

2

B

I Licencuari ka vepruar në përputhje me çdo dispozitë që përcakton llojin dhe masën e minimumit të rezervës së lëndëve
djegëse.

Neni 7: Dispeçingu Qendror
1

B

I Licencuari ka paraqitur të gjitha njësitë e gjenerimit në dispozicion në Dispeçingun Qendror nga OST.

2

B

I Licencuari i ka ofruar OST-së të gjitha informatat e kërkuara nga ai.

Neni 8: Shërbimet Ndihmëse
1

B

I Licencuari ka ofruar kushte për furnizim të shërbimeve ndihmëse prej çdo njësie gjenerimi, kur është kërkuar nga OST-ja.

2

B

I Licencuari ka hyrë në marrëveshje me OST-n.

3

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Rregullën për Procedurën e Zgjidhjes së Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e
Energjisë.

4

B

I Licencuari ka bërë marrëveshje për shërbime ndihmëse, nëse OST-ja ka proceduar sipas kushteve të përcaktuara nga ZRRE.

5

B

I Licencuari, sipas kërkesës së Neni 8/1 i ka dorëzuar Raportin ZRRE-së.

Neni 9: Caktimi i Operatorit
1

B

Emërimi i personit përgjegjës për Operim është bërë, pas pëlqimit me shkrim nga ZRRE-ja.

2

2-3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 10: Rregullat e Tregut
1

B

2

I Licencuari është në pajtueshmëri me Rregullat e Tregut.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 10/1).

Neni 11: Shëndeti dhe Siguria
1

B

I Licencuari ka marrë të gjitha veprimet e nevojshme për të mbrojtur personat nga lëndimet dhe dëmtimet që mund t’u
shkaktohen atyre nga ana e të licencuarit gjatë ushtrimit të aktivitetit të prodhimit.

2

B

I licencuari ka kryer kontroll teknik dhe të sigurisë së kapaciteteve të prodhimit në baza vjetore. Rezultatet e këtij kontrolli i ka
dërguar në ZRRE sa herë që kjo është kërkuar nga ZRRE.

1

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjithë legjislacionin mbi mjedisin në fuqi në Kosovë.

2

B

I Licencuari ka raportuar në ZRRE çdo vit mbi aktivitetin e tij mjedisor.

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me Legjislacionin e aplikueshëm mbi punën.

Neni 12: Mjedisi

Neni 13: Puna
1

Neni 14: Tjetërsimi dhe Heqja e Aseteve relevante të të Licencuarit
1

A

I Licencuari nuk ka shitur apo hequr dorë nga kontrolli funksional mbi ndonjë aset relevant.

2

A

I Licencuari ka njoftuar me shkrim ZRRE-në për tjetërsimin e ndonjë aseti apo pasurie tjetër që përdoret për kryerjen e
aktivitetit të licencuar.

Neni 15: Obligimi i Sigurimit
1

B

I Licencuari ka bërë sigurimin e aseteve në pajtim me legjislacionin në fuqi.

2

B

I Licencuari ka lidhur kontratë për sigurimin e aseteve të prodhimit. Kontratat e tilla janë dorëzuar në ZRRE për rishikim në baza
vjetore.

3

Neni 16: Ndryshim në kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data e ndryshimit
të tillë.

Neni 17: Obligimet e Shërbimit Publik
1

B

I Licencuari ka kryer çdo obligim të shërbimit publik të vendosur nga ZRRE-ja në pajtim me Nenin 47 të Ligjit për Rregullatorin e
Energjisë.

Neni 18: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar të gjitha informacionet, të dhënat/raportet në ZRRE.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore mbi veprimtarinë e tij prodhuese.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i licencuari.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i licencuari.

5

B

I Licencuari ka vendosur lidhje të komunikimit me OST-në dhe Operatorin e Tregut (OT).

6

B

I Licencuari i ka ofruar ZRRE-së kopje të nënshkruara të kontratave mbi tregtinë ndërkufitare, kontratat për furnizim,
marrëveshjet për blerje të Energjisë Elektrike dhe çdo kontratë tjetër të nënshkruar në pajtim me Marrëveshjet për Blerje të
Energjisë Elektrike.

7

B

I licencuari i ka dorëzuar ZRRE-së detajet për çdo ndryshim në informata që i kanë dërguar gjatë aplikimit për licencë.

Neni 19: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi, Transferimi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

B

I Licencuari ka kryer pagesën e taksës fillestare dhe vjetore, në pajtim me Rregullën për Taksat.

Neni 20: Taksat
1

Neni 21: Masat Administrative dhe Gjobat

4

1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 20: Zgjidhja e Kontesteve
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

5

2

Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmisionit

Referenca
në Licencë

Niveli i Pajtueshm-ërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 2: Llogaritë e ndara për Aktivitetin e Operatorit të Transmisionit
1

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Financiare Vjetore në pajtim me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitetin (URK) dhe ka
dorëzuar një kopje në ZRRE jo më vonë së tre (3) muaj pas përfundimit të vitit financiar.

2

A

I licencuari ka dorëzuar në ZRRE Pasqyrat Financiare Vjetore të audituara në pajtim me Standardet ndërkombëtare të
Raportimit Financiar.

3

A

I Licencuari mban kontabilitete të ndara për OST-në dhe OT-në në pajtim me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitet.

4

A

I Licencuari mban bazat e tarifimit, shpërndarjes dhe alokimit si në vitin financiar paraprak.

5

A

I Licencuari është në pajtueshmëri me çdo udhëzim të lëshuar nga ZRRE-ja.

Neni 3: Ndalimi i Subvencioneve dhe Ndër-subvencioneve
1

A

I Licencuari nuk ka japë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion (direkt apo të tërthortë) prej ndonjë aktiviteti
tjetër te të Licencuarit dhe/ose ndonjë vartësi (ortaku) apo ndonjë anëtari dhe/ose ndonjë personi tjetër.

Neni 4: Pajtueshmëri me Kodin e Rrjetit, Kodet e Matjes, Kodin e Shpërndarjes dhe Rregullat e Tregut
1

B

2

I Licencuari është në Pajtueshmëri me Kodin e Rrjetit, Kodet e Matjes, Kodin e Shpërndarjes dhe Rregullat e Tregut.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 4/1).

Neni 5: Funksionimi i Sistemit të Transmisionit
1

B

I Licencuari ka planifikuar, operuar, mirëmbajtur, dhe zhvilluar Sistemin e Transmisionit në përputhje me Kodet teknike në fuqi.
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2

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar dhe implementuar të gjitha obligimet që dalin nga
legjislacioni i aplikueshëm dhe nga licenca.

3

B

I Licencuari ka ofruar kushtet për kyçje dhe përdorim të sistemit të tij, si dhe ka ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të
siguruar dhe implementuar të gjitha obligimet që dalin nga legjislacioni i aplikueshëm dhe nga licenca.

4

B

I Licencuari u ka siguruar qasje jodiskriminuese shfrytëzuesve të sistemit në informatat e nevojshme në pajtim me Nenin 12,
paragrafin 1 të Ligjit për Energjinë Elektrike (Ligji Nr.03/L-201).

Neni 6. Tarifat dhe taksat për Shfrytëzimin e Sistemit të Transmisionit
1

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

2

B

Tarifat dhe Taksat për Shfrytëzim të Sistemit të Transmisionit (ShST) janë përcaktuar sipas Metodologjisë për ShST dhe
Metodologjisë për kyçje në rrjetin e transmisionit.

3

B

I Licencuari ka siguruar sinjale të duhura për çmime jo diskriminuese për inkurajimin e palëve të reja për kyçje dhe shfrytëzim
të Sistemit të Transmisionit.

4

A

I licencuari ka publikuar në ueb faqe Rregullën për Çmime dhe Tarifa të Energjisë Elektrike në Kosovë dhe Metodologjinë e
Taksave për Kyçje dhe Shfrytëzim të Sistemit të Transmisionit.

Neni 7: Plani Zhvillimor
1

B

I Licencuari ka përgatitur Planin Zhvillimor afatmesëm dhe afatgjatë të sistemit të transmisionit, në pajtim me legjislacionin në
fuqi dhe e ka dorëzuar në ZRRE për aprovim.

2

B

I Licencuari ka rishikuar Planin Zhvillimor çdo vit dhe e çdo ndryshim të tij e ka dorëzuar në ZRRE për aprovim.

Neni 8: Zotimi i Zhvillimit të Infrastrukturës
1

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me Programin e Implementimit Strategjik të miratuar nga Qeveria.

2

B

I Licencuari ka raportuar çdo vit në ZRRE për aktivitetet që kryhen prej tij, në lidhje me zotimin e zhvillimit të infrastrukturës.

Neni 9: Balancat e Energjisë Elektrike
1

B

I Licencuari i ka paraqitur Ministrisë përkatëse Balancat e Energjisë Elektrike afatgjate dhe vjetore në pajtim me Nenin 5 të Ligjit
për Energjinë (Ligji Nr.03/L-184).
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Neni 10: Disponueshmëria dhe Mirëmbajtja e të Dhënave
1

B

I Licencuari ka siguruar qasje jodiskriminuese për shfrytëzuesit aktual dhe ata potencial të Sistemit të Transmisionit në pajtim
me Nenin 12 paragrafi 1 nënparagrafi 1.9 të Ligjit për Energjinë Elektrike.

2

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjitha hapat e arsyeshëm për të siguruar dhe implementuar të gjitha obligimet që dalin apo
ndërlidhen me Legjislacionin në fuqi, licencën dhe marrëveshjet e lidhura.

3

B

I Licencuari ka mirëmbajtur dhe publikuar të dhënat mbi kapacitetet ndërkufitare, interkonektorët, ngarkesës (kongjestionin),
dispeçimin e kapacitetit gjenerues, shfrytëzimin e shërbimeve ndihmëse, funksionimin e tregut balancuese, si dhe obligimet
për përdorim të harduerit dhe softuerit të nevojshëm.

4

B

I Licencuari ka mbledhur dhe mbajtur të dhëna, informata dhe dokumentacion në pajtim me Nenin 28 të Rregullës për
Licencimin e Aktiviteteve Energjetike të Kosovës.

Neni 11: Interkonektorët
1

B

I Licencuari ka përgatitur një procedurë për alokimin dhe shfrytëzimin e linjave interkonektive (ndërlidhëse) me sisteme
të tjera duke përfshirë menaxhimin e transitit të energjisë nëpër sistemin e transmisionit. Procedurat janë dorëzuar në
ZRRE për aprovim.

2

B

I Licencuari ka përgatitur çdo dy (2) vite një listë të kapaciteteve të reja të transmisionit dhe linjave interkonektive, në pajtim
me legjislacionin në fuqi.

3

B

I Licencuari deklaron se ka vepruar në pajtueshmëri me paragrafin 3, nënparagrafët 3.1 dhe 3.2 të kësaj Licence.

4

B

I Licencuari ka vazhduar me azhurim në mënyrë të rregullt të kapaciteteve vjetore, mujore dhe ditore të paraqitura në
paragrafin 3 të këtij Neni të Licencës.

5

B

I Licencuari ka publikuar deklaratat dhe deklaratat e modifikuara në ueb faqen elektronike të tij.

Neni 12: Operimi i Sistemit
1

A

I Licencuari ka lëshuar urdhëresa direkte për dispeçimin e të gjitha njësive të gjenerimit të domosdoshme për balancimin e
sistemit, në përputhje me Kodin e Rrjetit dhe Rregullat e Tregut.

2

A

I Licencuari ka bërë miratimin e programit një ditë para sipas kritereve të këtij paragrafi.
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3

A

Gjatë nominimit dhe dispeçimit të energjisë së prodhuar, I Licencuari i ka dhënë prioritet prodhimit të energjisë nga burimet e
ripërtëritshme të energjisë dhe ko-gjenerimi.

4

B

I licencuari ka mirëmbajtur sistemet matëse, grumbulluar dhe distribuar matjet komerciale për qëllim të barazimit
përfundimtar, sipas Kodit të Matjes dhe Rregullave të Tregut.

5

B

I Licencuari ka ofruar ZRRE-së të dhëna/informata mbi funksionimin e sistemit ose ndonjë aspekt tjetër të funksionimit.

Neni 13: Blerja Ekonomike e Aseteve, Shërbimeve dhe Shërbimeve Ndihmëse
1

B

I Licencuari ka kontraktuar dhe siguruar asetet dhe shërbimet ndihmëse për t’i mundësuar atij që të kryejë detyrimin e tij
sipas Kodit të Rrjetit. Kontraktimet janë bërë në përputhje me legjislacionin përkatës të prokurimit.

2

B

I licencuari ka bërë aranzhimin e provizioneve të sasive dhe llojeve të shërbimeve ndihmëse, në pajtim me Kodin e Rrjetit dhe
Rregullat e Tregut.

3

B

I Licencuari ka kontraktuar apo blerë asete, shërbime dhe shërbime ndihmëse nga burimet më ekonomike që ka në
dispozicion.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 14: Regjistrimi dhe tjetërsimi i Aseteve Relevante
1

B

I Licencuari ka përgatitur regjistrin për të gjitha asetet e tij dhe e ka dorëzuar në ZRRE këtë regjistër për çdo vit.

2

A

I Licencuari nuk do të shes apo heq dorë nga kontrolli funksional mbi ndonjë aset relevant (pa miratimin paraprak të ZRRE),
nëse kjo do të ndikonte në aftësinë e tij për të kryer detyrimet e tij.

Neni 15: Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmisionit
1

B

I Licencuari ka mirëmbajtur, rifreskuar, dhe po ashtu ka dorëzuar në ZRRE çdo ndryshim të Standardeve të Sigurisë dhe
Planifikimit të Sistemit të Transmisionit.

2

B

I Licencuari ka zbatuar Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmisionit, pas aprovimit nga ZRRE-ja.

3

B

I Licencuari ka rishikuar Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmisionit dhe i ka ofruar ZRRE një raport mbi
çdo ndryshim.

4

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me çdo udhëzim të lëshuar nga ZRRE-ja mbi Standarde e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit
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të Transmisionit.
5

B

6

I Licencuari ka publikuar në ueb faqen e saj Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmisionit.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 15/1).

Neni 16 Standardet e Sigurisë së Operimit
1

B

I Licencuari implementon Standardet e Sigurisë së Operimit, të aprovuara nga ZRRE.

2

B

I Licencuari ka zbatuar Standardet e Sigurisë së Operimit (SSO).

3

B

I Licencuari ka rishikuar SSO dhe ka ofruar një raport mbi rishikimin në ZRRE.

4

B

I Licencuari ka zbatuar udhëzimet e lëshuara nga ZRRE mbi SSO.

5

B

I Licencuari ka publikuar SSO në ueb faqen elektronike të tij.

Neni 17: Standarde e Përgjithshme dhe Minimale gjatë përmbushjes të Aktiviteteve të Operimit të Transmisionit
1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Standardet e Cilësisë së Furnizimit, të aprovuara nga ZRRE.

2

B

I Licencuari ka shqyrtuar këto Standarde, brenda afatit të përcaktuar nga ZRRE.

3

B

I Licencuari ka propozuar për aprovim nga ZRRE-ja Procedurën për Monitorimin e Përmbushjes së Standardeve të Cilësisë dhe
Furnizimit me Energji Elektrike.

4

B

I Licencuari i ka siguruar ZRRE-së jo më vonë se 31 mars të çdo viti raport mbi ushtrimin e veprimtarisë lidhur me standardet që
duhet përmbushur.

5

B

i Licencuari ka publikuar statistika lidhur me përmbushjen apo mos-përmbushjen e standardeve të përcaktuara sipas këtij Neni.

Neni 18: Qasje në Tokën dhe/ose në Ndërtesa
1

B

I Licencuari ka zbatuar Kodin e Punës, të aprovuar nga ZRRE.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

B

I Licencuari ka shqyrtuar kohë pas kohe Kodin e Punës dhe çdo ndryshim të tij e ka dorëzuar në ZRRE për aprovim.
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Neni 19: Kufizimi në përdorimin e informatës së caktuar
1–4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 20: Dhënia e informatave për Operatorët e tjerë të Sistemit dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)
1

B

I Licencuari u ka dorëzuar çdo informatë Operatorit të Tregut, Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes dhe Operatorëve të
sistemeve fqinjë që janë të ndërlidhur, në mënyrë që të sigurojë funksionim efikas, zhvillimin e koordinuar dhe
ndërfunksionimin e sistemeve të ndërlidhura.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 21: Pavarësia Ligjore dhe Menaxheriale
1.

A

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me këtë paragraf të Licencës.

2

B

I Licencuari ka zbatuar Kodin e Sjelljes së Operatorit të Sistemit të Transmisionit.

3

B

I Licencuari ka publikuar Kodin e Sjelljes së Operatorit të Sistemit të Transmisionit në ueb faqen elektronike të tij.

Neni 22: Rregullat e Tregut
1

B

2

I Licencuari është në pajtueshmëri me Rregullat e Tregut.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 22/1).

Neni 23: Shëndeti dhe Siguria
1

B

Janë ndërmarrë hapa të arsyeshëm nga i Licencuari për mbrojtjen e personave dhe pronës nga lëndimet dhe dëmtimet që
mund t’u shkaktohen.

2

B

Auditimi teknik dhe i sigurisë është ndërmarrë në sistemin e transmisionit nga një ekspert i pavarur i aprovuar nga ZRRE-ja.
Rezultatet e auditimit janë dorëzuar në kohën e duhur në ZRRE.

B

Licencuari është në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në Fuqi në Kosovë.

Neni 24: Puna
1

Neni 25: Obligimi i Sigurimit
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1

B

I Licencuari ka bërë sigurimin e aseteve në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë.

2

B

I Licencuari ka lidhur kontrata për sigurimin e aseteve dhe pajisjeve të tija dhe i ka dorëzuar këto kontrata në ZRRE për rishikim.

Neni 26: Ndryshimi në Kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data e ndryshimit
të tillë.

Neni 27: Obligimet e Shërbimit Publik
1

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me çdo obligim të Shërbimit Publik të vendosur nga ZRRE-ja, sipas Nenit 47 të Ligjit për
Rregullatorin e Energjisë (Ligji Nr.03/L –185).

Neni 28: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar informacione dhe raporte në ZRRE si është kërkuar nga ajo.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore duke informuar për punën e Operatorit të Sistemit të
Transmisionit.

3-4

-

Nuk ka raportim nga i licencuari.

5

B

I Licencuari ka dërguar në ZRRE detajet e çdo ndryshimi në informatat e dërguara me aplikacion për licencë.

Neni 29: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi, Transferimi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 30: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 31: Zgjidhja e Kontesteve
1-2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.
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Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Operatorin e Tregut

Referenca
në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 2: Autorizimi i dhënë sipas kësaj Licence
1

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

2

A

I Licencuari nuk ka transferuar ndonjë nga të drejtat ose detyrimet e veta që i janë dhënë me anë të licencës, pa aprovim
paraprak nga ZRRE.

Neni 3: Llogaritë e Ndara për Aktivitetin e Operatorit të Tregut
1

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Financiare Vjetore në përputhje me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitetin dhe i ka
dorëzuar në ZRRE brenda tre (3) muajve pas përfundimit të vitit financiar.

2

A

I licencuari do të dorëzojë në ZRRE Pasqyrat Financiare Vjetore të audituara në pajtim me Standardet ndërkombëtare të
Raportimit Financiar.

3

A

I Licencuari në kontabilitetin e tij të brendshëm i mban ndaras llogaritë e aktivitetit të operimit të tregut nga veprimtaria e
Operatorit të Sistemit të Transmisionit.

4

A

I Licencuari nuk ka ndryshuar bazat e tarifimit, shpërndarjes ose alokimit që janë përdorur në vitin financiar paraprak.

5

A

I Licencuari është në pajtueshmëri me çdo udhëzim të lëshuar nga ZRRE-ja.

Neni 4: Pavarësia Ligjore dhe Menaxheriale
1

A

I Licencuari nuk është angazhuar në prodhim të energjisë elektrike, furnizim publik ose furnizim të energjisë elektrike.

2

A

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me këtë paragraf të Licencës.

3

B

I licencuari ka zbatuar Kodin e Sjelljes
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4

B

I Licencuari ka publikuar në ueb faqen elektronike zyrtare të tij Kodin e Sjelljes.

Neni 5: Ndalimi i Subvencioneve dhe Ndër-subvencioneve
1

A

I Licencuari ka parandaluar dhe evituar që aktivitetit i Operatorit të Tregut të japë apo të marrë ndonjë subvencion apo ndërsubvencion (direkt apo të tërthortë) prej ndonjë aktiviteti tjetër te të licencuarit apo ndonjë vartësi apo personi tjetër.

Neni 6: Ndalimi i diskriminimit
1

B

I Licencuari nuk ka bërë diskriminim midis palëve tregtare.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 7: Rregullat e Tregut
1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtim me Rregullat e Tregut në fuqi.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

B

I licencuari ka menaxhuar çdo modifikim të Rregullave të Tregut, dhe e ka dorëzuar në ZRRE për miratim.

4

Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 7/1).

Neni 8: Aderimi në Rregullat e Tregut
1

B

I Licencuari ka hyrë në Marrëveshje për Aderim në Rregullat e Tregut me të gjithë personat që dëshirojnë ta bëjnë këtë dhe ka
informuar ZRRE-në për çdo aderim.

2

B

I Licencuari ka monitoruar përputhshmërinë e palëve tregtare sipas Marrëveshjes për Aderim, në përputhje me Rregullat e Tregut.

3-4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 9: Komunikimet Operacionale
1

B

I Licencuari ka siguruar kompjuterë, pajisjet tjera të përshtatshme dhe softuerët adekuat me qëllim të menaxhimit të Barazimeve
Përfundimtare si dhe ka hartuar dhe publikuar standardet e nevojshme për komunikim me këtë softuer.

2

B

I Licencuari ka siguruar se Softueri për Barazimet Përfundimtare është kontrolluar nga kompani e duhur, e pavarur dhe e
kualifikuar për auditim, për të përcaktuar përputhshmërinë me Rregullat e Tregut.
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3

I Licencuari ka mirëmbajtur shënime të plota dhe të sakta për të gjitha të dhënat dhe Barazimet Përfundimtare që janë paraqitur
nga Palët Tregtare ose janë mirëmbajtur nga i Licencuari.

B

Neni 10: Kufizimet në Përdorimin e Informatës së Caktuar
1

B

I Licencuari nuk ka zbuluar informacionet konfidenciale ndaj ndonjë aktiviteti tjetër te të Licencuarit ose Vartësi apo ndërmarrjeje
tjetër të tij.

2-5

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në fuqi.

Neni 11: Puna
1

Neni 12: Ndryshimi në Kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre(3) ditë nga data e ndryshimit të tillë.

Neni 13: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar me kohë në ZRRE të gjitha informatat dhe raportet e kërkuara.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore mbi veprimtarinë e Operatorit të Tregut.

3-4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

5

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE detajet për çdo ndryshim në informatat që janë dorëzuar gjatë aplikacionit për këtë licencë.

Neni 14: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 15: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3
Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.
Neni 16: Zgjidhja e Kontesteve
1-2
Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.
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Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes

Referenca
në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 2: Llogaritë e Ndara për Aktivitetin e Operatorit të Shpërndarjes
1

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Financiare vjetore në përputhje me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitetin, dhe i ka
dorëzuar në ZRRE brenda 3 muajve pas përfundimit të vitit financiar.

2

A

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE Pasqyrat Financiare vjetore të audituara brenda afateve të përcaktuara me ligjet në fuqi.

3

A

I Licencuari kontabilitetin e tij të brendshëm e ka mbajtur në përputhje me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitet.

4

A

I Licencuari nuk ka ndryshuar bazat e tarifimit, shpërndarjes ose alokimit që janë përdorur në vitin financiar paraprak.

5

A

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me dispozitat e Nenin 15 të Ligjit për Energjinë Elektrike.

6

A

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me çdo udhëzim të nxjerr nga ZRRE-ja dhe legjislacioni në fuqi.

Neni 3: Taksat, Ngarkesat dhe Ndalimi i Subvencioneve dhe Ndër-subvencioneve
1

B

Të gjitha taksat e mbledhura nga i Licencuari për kryerjen e aktiviteteve të dhëna me licencë janë vendosur në përputhje me
Rregullën për vendosjen e çmimeve të OSSH-së dhe Metodologjinë e taksave për kyçje.

2

A

I Licencuari ka parandaluar apo evituar të japë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion prej ndonjë aktiviteti
tjetër dhe/ose ndonjë vartësi apo anëtari dhe ose ndonjë personi tjetër.

Neni 4: Pajtueshmëri me Kodin e Shpërndarjes, Kodin e Rrjetit, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet të Përgjithshme të Furnizimit me Energji
1
2

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha Kodet në fuqi.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 4/1).
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Neni 5: Funksionimi i Sistemit të Shpërndarjes
1

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

2

B

I Licencuari i ka ofruar afatet për kyçje dhe përdorim të sistemit të tij në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe në rast
kontesti ka zbatuar Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë.

3

B

I Licencuari ka siguruar qasje jodiskriminuese për shfrytëzuesit e sistemit ose kategoritë e shfrytëzuesve të sistemit.

4

B

I Licencuari ka publikuar në ueb faqen elektronike të tij Metodologjinë Tarifore për shfrytëzimin e Sistemit të
Shpërndarjes dhe Metodologjinë e Taksave për Kyçje.

Neni 6: Plani Zhvillimor
1

B

I Licencuari ka hartuar dhe publikuar Planin Zhvillimor afatmesëm dhe afatgjatë të Sistemit të Shpërndarjes, për tre (3) vjet
respektivisht për dhjetë (10) vjet dhe e ka dorëzuar në ZRRE për aprovim. Plani është në dispozicion të OST.

2

B

I Licencuari ka rishikuar Planin Zhvillimor afatgjatë çdo vit dhe e ka dorëzuar në ZRRE për aprovim.

Neni 7: Blerja ekonomike e Aseteve dhe Shërbimeve
1

B

I Licencuari ka kontraktuar dhe siguruar asetet dhe shërbimet që janë të nevojshme për t’i mundësuar atij të kryej detyrimet
e tij sipas Kodeve në fuqi. Kontraktimet e tilla janë bërë në pajtim me ligjin për prokurim publik dhe legjislacionin tjetër
relevant në fuqi në Kosovë.

2

B

I Licencuari ka kontraktuar asetet dhe shërbimet nga burimet më ekonomike që ka në dispozicion.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 8: Regjistrimi dhe Tjetërsimi i Aseteve Relevante
1

B

I Licencuari ka përgatitur regjistrin e të gjitha aseteve të tij dhe e ka dorëzuar në ZRRE këtë regjistër jo më vonë se 31 Janar të
çdo viti.

2

A

I Licencuari nuk ka shitur, nuk ka hequr dorë nga kontrolli funksional mbi ndonjë aset relevant, si dhe nuk ka tjetërsuar
ndonjë aset pa miratimin me shkrim të ZRRE-së.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.
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Neni 9: Furnizimi me Pajisje Matëse dhe Shërbimet e të Dhënave
1

B

I Licencuari u ka ofruar shërbime konsumatorëve, furnizuesve dhe OST-së në pajtim me Nenin 31 dhe 32 të Ligjit për
Energjinë Elektrike, Kodet dhe rregullat në fuqi.

2

B

I Licencuari ka vepruar në pajtim me paragrafin 2 të këtij Neni të licencës.

3

B

I Licencuari ka vepruar në pajtim me paragrafin 3 të këtij Neni të licencës.

4

B

I Licencuari ka mbledhur dhe mbajtur të dhëna, informata dhe dokumente në pajtim me Nenin 28 të Rregullës për Licencimin
e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.

Neni 10: Identifikimi dhe Parandalimi i Shfrytëzimit të Paautorizuar i Energjisë Elektrike
1

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjithë hapat e arsyeshëm për të identifikuar dhe parandaluar shfrytëzimin e paautorizuar
të energjisë elektrike, dëmtimin e ndonjë pajisje apo njehsori dhe shkelje tjera sipas Nenit 39 të Ligjit për Energji
Elektrike.

2

B

I Licencuari ka zbatuar Procedurën për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike si
dhe ka ndërmarr masat parandaluese për të mbrojtur të hyrat e OSSH-së.

3

B

Çdo ndryshim apo plotësim i Procedurës për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë
elektrike është bërë pas aprovimit nga ZRRE.

Neni 11: Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka hartuar Standarde e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Shpërndarjes dhe i ka dorëzuar në ZRRE për
aprovim, brenda 12 muajsh nga data e aprovimit të modifikimit të kësaj licence.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

B

I Licencuari ka shqyrtuar kohë pas kohe standardet e sigurisë dhe planifikimit të sistemit të shpërndarjes dhe i ka ofruar
ZRRE-së një raport të rezultateve të këtij ndryshimi dhe propozimin për amendamentim eventual të këtyre standardeve.

4

B

I Licencuari ka publikuar në ueb faqen elektronike të tij standardet e sigurisë dhe planifikimit të sistemit të shpërndarjes.

5

Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 11/1).
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Neni 12: Standardet e Sigurisë së Operimit
1

B

I Licencuari ka vendosur Standardet e Sigurisë së Operimit dhe i ka i ka dorëzuar në ZRRE për aprovim, brenda 12 muajsh nga
data e aprovimit të modifikimit të kësaj licence.

2

B

I Licencuari i ka zbatuar Standardet e Sigurisë së Operimit.

3

B

I Licencuari ka rishqyrtuar herë pas here standardet e sigurisë së operimit dhe i ka ofruar ZRRE-së një raport të rezultateve të
këtij rishqyrtimi dhe çfarëdo ndryshimi që u bëhet këtyre standardeve.

4

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me udhëzimet e lëshuara nga ZRRE lidhur me standardet e sigurisë së operimit.

5

B

I Licencuari ka publikuar në ueb faqen elektronike të tij standardet e sigurisë së operimit.

Neni 13: Standarde e Përgjithshme dhe Minimale të përmbushjes së aktiviteteve të Operatorit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me të gjitha standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

B

I Licencuari ka zbatuar standardet dhe procedurat e aprovuara nga ZRRE si dhe i ka propozuar ZRRE-së procedurat e
monitorimit të përmbushjes së këtyre standardeve.

4

B

I Licencuari ka dorëzuar ZRRE-së Raport lidhur me përmbushjen e këtyre standardeve, sipas afatit të paraparë në licencë.

5

B

I Licencuari ka publikuar statistika lidhur me përmbushjen ose mos përmbushjen e standardeve, ashtu siç është kërkuar nga
ZRRE-ja, si dhe sipas afatit të paraparë në licencë.

Neni 14: Qasja në Tokë dhe/ose në Ndërtesa (Godinë)
1

B

I Licencuari ka zbatuar Kodin e Punës lidhur me ushtrimin e aktivitetit të licencuar.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

B

I Licencuari ka rishqyrtuar kohë pas kohe Kodin e Punës.

Neni 15: Kufizimi në Përdorimin e Informatës së Caktuar
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1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 16: Dhënia e Informatave Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Operatorëve tjerë të Sistemit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari u ka dërguar çdo informatë të domosdoshme OST-së dhe OSSH-ve kurdo që me arsye janë kërkuar këto
informata.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 17: Informimi i Konsumatorëve
1

B

I Licencuari i ka informuar konsumatorët e vet për sasinë e energjisë elektrike të regjistruar si e harxhuar nga konsumatori.

2

B

I Licencuari i ka informuar konsumatorët e vet që ZRRE-ja mund t’i asistojë ata në zgjidhjen e ndonjë ankese të pazgjidhur.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 18: Programi i Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka hartuar Programin e Pajtueshmërisë dhe ZRRE e ka miratuar këtë program.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i licencuari.

3

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE një Raport vjetor publik i cili përshkruan masat të cilat janë ndërmarrë për
monitorimin e programit të pajtueshmërisë.

4

B

I Licencuari ka publikuar Programin e Pajtueshmërisë në faqen zyrtare elektronike të tij.

Neni 19: Rregullat e Tregut
1

B

2

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Rregullat e Tregut.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 19/1).

Neni 20: Shëndeti dhe Siguria
1

B

I licencuari ka ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur personat nga lëndimet që mund t’u shkaktohen atyre
nga ana e të Licencuarit gjatë kryerjes së aktivitetit të OSSH-së.
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2

B

I Licencuari ka kryer kontroll (auditim) teknik dhe të sigurisë së sistemit të shpërndarjes në baza vjetore, dhe rezultatet e një
kontrolli të tillë janë dorëzuar në ZRRE.

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në fuqi.

Neni 21: Puna
1

Neni 22: Obligimi i Sigurimit
1

B

I Licencuari ka bërë sigurimin e aseteve në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë.

2

B

I Licencuari ka lidhur kontrata për sigurimin e aseteve të sistemit të shpërndarjes dhe për pajisjet që përdoren për
shpërndarjen e energjisë elektrike. Kontratat e tilla janë dorëzuar në ZRRE për rishikim në baza vjetore.

Neni 23: Ndryshimi në Kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data e
ndryshimit të tillë.

Neni 24: Obligimet e Shërbimit Publik
1

B

I Licencuari ka kryer çdo obligim të shërbimeve publike që i është vendosur nga ZRRE-ja.

Neni 25: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar informacione dhe raporte në ZRRE sipas kërkesës së ZRRE-së.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore mbi veprimtarinë e OSSH-së.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

5

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE detajet për çdo ndryshim të informatave të dorëzuara gjatë aplikimit për licencë.

Neni 26: Arsyet për Përfundimin, Tërheqjen dhe Modifikimin e Licencës
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1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 27: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 28: Zgjidhja e Kontesteve
1-2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.
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5

Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Furnizuesin Publik me Energji Elektrike

Referenca në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 2: Llogarit e Ndara për Aktivitetin e Furnizuesit Publik
1

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Financiare vjetore në përputhje me Udhëzimet Rregullative për Kontabilitetin
dhe i ka dorëzuar në ZRRE brenda afatit tre (3) muajsh pas përfundimit të vitit financiar.

2

A

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE Pasqyrat Financiare vjetore të audituara brenda afateve të përcaktuara me ligjet
në fuqi.

3

A

I Licencuari kontabilitetin e vet të brendshëm e ka mbajtur në përputhje me Udhëzimet Rregullative për
Kontabilitet.

4

A

I Licencuari ka përgatitur llogaritë e ndara në pajtim me Nenin 46 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe ka
raportuar në ZRRE sa herë që kjo është kërkuar.

5

A

I Licencuari nuk ka ndryshuar bazat e tarifimit, shpërndarjes ose alokimit që janë përdorur në vitin financiar
paraprak.

6

A

I Licencuari është në pajtueshmëri me udhëzimet e nxjerra nga ZRRE.

Neni 3: Tarifat dhe Ndalimi i Subvencioneve dhe ndërsubvencioneve
1

A

Të gjitha tarifat që do të ngarkohen nga i Licencuari për kryerjen e aktiviteteve të dhëna me licencë janë vendosur
në përputhje me Rregullën për Vendosjen e Çmimeve të Furnizuesit Publik.

2

A

I Licencuari ka parandaluar apo evituar të japë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion prej ndonjë
aktiviteti tjetër dhe/ose ndonjë vartësi apo anëtari dhe ose ndonjë personi tjetër.
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3

A

I Licencuari nuk ka lejuar ndonjë ndër-subvencion (direkt ose tërthortë) në mes të konsumatorëve të
kualifikuar dhe jo-kualifikuar të tij, dhe as në mes të ndonjë konsumatori tjetër të tij individual apo
kategori konsumatorësh.

Neni 4: Pajtueshmëri me Kodin e Shpërndarjes, Kodin e Rrjetit, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji
1

B

2

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha Kodet në fuqi dhe Rregullën mbi Kushtet e Përgjithshme të
Furnizimit me Energjie Elektrike.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 4/1).

Neni 5: Detyrimet e të Licencuarit
1

B

I Licencuari ka ushtruar aktivitetin e tij në mënyrë efikase, ekonomike dhe të koordinuar.

2

B

I Licencuari ka ndërmarr të gjitha veprimet e nevojshme për të zbatuar obligimet sipas legjislacionit në fuqi, këtë
licencë dhe Marrëveshjen për Blerje të Energjisë (MBA).

3

B

I Licencuari ka vepruar në përputhje me dispozitat e Nenit 18 të Ligjit për Energjinë Elektrike.

Neni 6: Blerja Ekonomike e Energjisë Elektrike, Aseteve dhe Shërbimeve
1

A

Në kontratat ose marrëveshjet për blerje të energjisë elektrike, aseteve, ose shërbimeve që janë të nevojshme për
kryerjen e detyrimeve të të Licencuarit sipas kësaj licence dhe legjislacionit në fuqi, i Licencuari do të blejë atë
energji elektrike, asete ose shërbime nga burimet më ekonomike të disponueshme për të.

2

A

Duke marrë parasysh burimet më ekonomike që ka në dispozicion, i Licencuari duhet të ketë parasysh sasinë,
natyrën, shumëllojshmërinë dhe sigurinë e burimeve të energjisë elektrike, asetet dhe shërbimet në kohën e
blerjes, dhe sipas nevojave të tij, në mënyrë që t’i mundësojë atij që të kryejë detyrimet e tij sipas legjislacionit në
fuqi dhe kësaj licence. I Licencuari do të mbajë evidencë adekuate për të gjitha këto kontrata ose marrëveshje, dhe
kur ZRRE-ja kërkon, i Licencuari do të dëshmojë se ka zbatuar këtë detyrim për blerjen ekonomike, në pajtim me
legjislacionin në fuqi.

Neni 7: Mbrojtja e Konsumatorëve
1

B

I licencuari ka siguruar trajtim të barabartë dhe jo diskriminues ndaj të gjithë konsumatorëve.
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2

B

I Licencuari është përgjegjës për mbrojtjen e konsumatorëve të vet, duke bërë adresimin e ankesave në lidhje me
çdo veprim, mospërfillje ose shkelje të bërë nga vet furnizuesi apo operatori i sistemit, si dhe duke bërë përpjekje
të arsyeshme për të zgjidhur këto ankesa.

3

B

I Licencuari ka siguruar zyrtar që t’u përgjigjet pyetjeve dhe kërkesave të konsumatorëve gjatë orarit të punës.

4

B

Zyrtarët e të Licencuarit, që janë përgjegjës për pranimin e thirrjeve telefonike dhe pranimin e konsumatorëve në
zyrë, duhet të jenë të kualifikuar dhe të udhëzuar siç duhet, për mënyrën e trajtimit korrekt dhe me shpejtësi
çështjet e ankesave/kontesteve dhe kërkesave për shërbim apo t’i udhëzojë në departamentin përkatës.

5

B

I Licencuari është i detyruar t’u përgjigjet të gjitha ankesave të konsumatorëve, në mënyrë efikase dhe të drejtë, në
pajtim me Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë.

6

B

Shërbimi për informim të konsumatorët, pranim të ankesave apo raportim të ndonjë incidenti, është themeluar
dhe është operacional.

Neni 8: Standardet e Përgjithshme dhe Minimale të Përmbushjes
1

B

I Licencuari ka vepruar me pajtueshmëri me të gjitha standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me

energji elektrike.
2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

3

B

I Licencuari ka zbatuar standardet e aprovuara dhe i ka propozuar ZRRE-së për aprovim Procedurën e monitorimit
të përmbushjes së këtyre standardeve.

4

B

I Licencuari i ka siguruar ZRRE-së jo më vonë se 31 mars të çdo vitit kalendarik raport (të dhëna, informata, analiza)
mbi ushtrimin e veprimtarisë lidhur me standardet që duhet përmbushur.

5

B

I Licencuari ka publikuar statistika, ashtu si ZRRE-ja i kërkon lidhur me përmbushjen ose mos-përmbushjen e
standardeve të përformancës.

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Rregullat e Tregut.

Neni 9: Rregullat e Tregut
1
2

Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 9/1).
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Neni 10: Shëndeti dhe Siguria
1

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjithë veprimet e nevojshme për të mbrojtur personelin nga lëndimet që mund t’u
shkaktohen gjatë kryerjes së aktivitetit të Furnizimit Publik.

2

B

I Licencuari ka kryer kontroll (auditim) teknik dhe të sigurisë në baza vjetore, dhe rezultat e kontrollit të tillë janë
dorëzuar në ZRRE.

B

I Licencuari ka verpuar në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në fuqi.

Neni 11: Puna
1

Neni 12: Ndryshimi në Kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data
e ndryshimit të tillë.

Neni 13: Obligimi i Shërbimit Publik
1

B

I Licencuari ka kryer çdo obligim të shërbimit publik të vendosur nga ZRRE-ja sipas Nenit 47 të Ligjit për
Rregullatorin e Energjisë.

Neni 14: Furnizuesi i Burimit të Fundit
1

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

2

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

4

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

5

B

I Licencuari, menjëherë pasi që ZRRE e ka nxjerrë udhëzimin për furnizimin nga burimi i fundit, ka nxjerrë një
njoftim, dhe e ka dërguar një kopje të njoftimit te secili konsumator.
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6

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

7

B

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në lidhur me kostot eventuale shtesë që ndërlidhen me furnizimin e konsumatorëve,
në pajtim me këtë paragraf.

8

B

I Licencuari ka bërë të gjitha përpjekjet për blerje të energjisë elektrike më të favorshme ekonomikisht.

Neni 15: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar të dhëna/informata në ZRRE siç është kërkuar.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore për aktivitetin e tij, në pajtim me këtë Doracak.

3– 4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

5

B

I Licencuari ka emëruar një person përmes të cilit ka lidhje komunikim me OST dhe OT.

6

B

I Licencuari i ka dërguar ZRRE-së kopjen e çdo kontrate të nënshkruar për furnizim, Marrëveshjet për Blerje të
Energjisë Elektrike (MBE), dhe çdo kontratë të nënshkruar në pajtim me MBE.

7

B

I Licencuari ka dorëzuar ZRRE-së detajet e çdo ndryshimi të informatave të dorëzuara gjatë aplikimit për licencë.

Neni 16: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi, Transferimi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk ka raportim nga i Licencuari

B

I Licencuari i ka paguar ZRRE-së çdo taksë fillestare dhe vjetore, në pajtim me Rregullën për Taksat.

Neni 17: Taksat
1

Neni 18: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 19: Zgjidhja e Kontesteve
1-2
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6

Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Import dhe Eksport të Energjisë Elektrike

Referenca në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 2: Ndalimi i Subvencioneve dhe Ndër-subvencioneve
1

B

I Licencuari ka parandaluar apo evituar të japë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion prej ndonjë
aktiviteti tjetër dhe/ose ndonjë vartësi apo anëtari dhe ose ndonjë personi tjetër.

Neni 3: Pajtueshmëri me Kodin e Shpërndarjes, Rrjetit, Matjes si dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energjisë Elektrike
1

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha Kodet në fuqi dhe Rregullën për Kushte e Përgjithshme të Furnizimit
me Energji Elektrike.

2

-

Nen për derogim. Të përcaktohet!

1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Rregullat e Tregut në fuqi.

2

-

Nen për derogim. Të përcaktohet!

B

I licencuari ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për të mbrojtur personat nga lëndimet që mund t’u
shkaktohen atyre nga ana e të Licencuarit gjatë kryerjes së aktivitetit të importit dhe eksportit të energjisë
elektrike.

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në fuqi

Neni 4: Rregullat e Tregut

Neni 5: Shëndeti dhe Siguria
1

Neni 6: Puna
1
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Neni 7: Ndryshimi i Kontrollit i të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data
e ndryshimit të tillë.

Neni 8: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE_së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE informacione dhe raporte në lidhje me kontratat e energjisë me ndërmarrjet tjera
të licencuara nga ZRRE, sipas kërkesës së ZRRE-së.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

4

B

I Licencuari ka emëruar një person përmes të cilit ka lidhje komunikim me OST dhe OT.

5

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE detajet e çdo ndryshim të informatave të dorëzuara së bashku me aplikacionin për
licencë.

Neni 9: Vazhdimi, Modifikimi , Pezullimi, Transferimi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

B

I Licencuari i ka paguar ZRRE-së çdo taksë fillestare dhe vjetore, në pajtim me Rregullën për Taksat.

Neni 10: Taksat
1

Neni 11: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 12: Zgjidhja e Kontesteve
1 dhe 2
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7

Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Prodhim të Ngrohjes

Referenca
në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1-2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 2: Llogari të ndara për Aktivitetin e Prodhimit
1

A

I Licencuari do të përgatisë dhe dorëzojë në ZRRE Pasqyrat Financiare Vjetore të audituara në përputhje Ligjet vendore në
fuqi dhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar.

2

A

I Licencuari do të përgatisë Pasqyrat Rregullative Vjetore në përputhje me Udhëzimet për Raportimin Rregullativ të Ngrohjes
Qendrore, të nxjerrë nga ZRRE-ja.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

4

A

I Licencuari nuk ka ndryshuar bazat e tarifimit, shpërndarjes ose alokimit që janë përdorur në vitin paraprak.

5

A

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me të gjitha udhëzimet e ZRRE-së.

Neni 3: Ndalimi i Subvencioneve dhe ndërsubvecioneve
1

A

I Licencuari nuk ka dhënë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion (direkt apo të tërthortë) prej ndonjë aktiviteti
tjetër.

Neni 4: Ndalimi i diskriminimit
1

B

I Licencuari nuk ka diskriminuar me çmime blerësit.

2

B

I Licencuari i ka raportuar ZRRE-së lidhur me rrethanat e shitjes së energjisë termike ndaj blerësve/shitësve.

3-4

-

Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me paragrafin 3 dhe 4 të këtij Neni të licencës.

Neni 5: Pajtueshmëria me Kodin e Shpërndarjes, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme për Furnizim me Energji
1

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha Kodet dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji.
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2

Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 5/1).

Neni 6: Sigurimi i rezervave të lëndëve djegëse
1

B

I Licencuari ka përgatitur planin për rezervat e lëndëve djegëse sipas legjislacionit në fuqi.

2

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me çdo dispozitë që rregullon llojin dhe masën (sasinë) e minimumit të rezervës
djegëse.

Neni 7: Shëndeti dhe Siguria
1

B

I Licencuari ka marrë të gjitha veprimet e nevojshme për të mbrojtur personat nga lëndimet dhe dëmtimet që mund t’u
shkaktohen atyre nga ana e të licencuarit gjatë ushtrimit të aktivitetit të prodhimit.

2

B

I licencuari ka kryer kontroll teknik dhe të sigurisë së kapaciteteve të prodhimit në baza vjetore. Rezultatet e këtij kontrolli i ka
dërguar në ZRRE sa herë që kjo është kërkuar nga ZRRE.

1

B

I Licencuari do t’i dërgojë ZRRE-së Lejen Ekologjike për Mbrojtjen e Mjedisit si dhe ka vepruar në pajtim me legjislacionin në
fuqi në Kosovë.

2

B

I licencuari ka raportuar në ZRRE çdo vit mbi aktivitetin e tij mjedisor.

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në fuqi.

Neni 8: Mjedisi

Neni 9: Puna
1

Neni 10: Regjistrimi dhe Tjetërsimi i Aseteve të të Licencuarit
1

B

I Licencuari ka përgatitur dhe mban regjistrin e të gjitha aseteve relevante, dhe i ka dorëzuar ZRRE-së jo më vonë se 31 janar
të çdo viti.

2

A

I Licencuari nuk ka shitur apo hequr dorë nga kontrolli funksional mbi ndonjë aset relevant.

3

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për shitjen (tjetërsimin) e aseteve apo pasurive tjera që përdoren për ushtrimin e aktivitetit të
licencuar.

4

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për dhënien në shfrytëzim të aseteve ose burimeve (resurseve) tjera.

5

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

31

Neni 11: Obligimi i Sigurimit
1

A

I Licencuari ka bërë sigurimin e aseteve në pajtim me legjislacionin në fuqi në Kosovë.

2

A

I Licencuari ka lidhur kontratën për sigurimin e aseteve të prodhimit dhe për pajisjet që përdoren për prodhim.

Neni 12: Ndryshim në kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data e
ndryshimit të tillë.

Neni 13: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar të dhënat/informatat në ZRRE ashtu si është përcaktuar me Rregullën për Licencimin e Aktiviteteve të
Energjisë në Kosovë

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore mbi veprimtarinë e tij prodhuese.

3-4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

5

A

I licencuari i ka dorëzuar ZRRE-së detajet për çdo ndryshim në informata që i kanë dërguar gjatë aplikimit për licencë.

6

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 14: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi, Transferimi dhe Ndërprerja e Licencës
1-2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

B

I Licencuari ka kryer pagesën e taksës fillestare dhe vjetore, në pajtim me Rregullën për Taksat.

Neni 15: Taksat
1

Neni 16: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 17: Zgjidhja e Kontesteve
1– 2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari
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Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes së Ngrohjes

Referenca
në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 2: Llogaritë e Ndara për Aktivitetet e Operatorit të Shpërndarjes
1

A

I Licencuari ka përgatitur dhe dorëzuar në ZRRE Pasqyrat Financiare vjetore të audituara.

2

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Rregullative vjetore në përputhje me Udhëzimet për Raportimin Rregullativ, dhe ka
dorëzuar një kopje te këtyre pasqyrave brenda 3 muajve pas përfundimit të vitit raportues.

3

A

I Licencuari në kontabilitetin e tij të brendshëm do ta mbajë kontabilitetin për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes në
përputhje me Udhëzimet për Raportimin Rregullativ.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

5

A

I Licencuari ka vepruar në pajtim me çdo udhëzim të nxjerrë nga ZRRE-ja dhe legjislacioni në fuqi.

Neni 3: Ndalimi i Ndër-subvencioneve
1

A

I Licencuari ka parandaluar apo evituar të japë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion prej ndonjë aktiviteti
tjetër dhe/ose ndonjë vartësi apo anëtari dhe ose ndonjë personi tjetër.

Neni 4: Pajtueshmëri me Kodin e Shpërndarjes, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji
1

B

2

I Licencuari është në pajtueshmëri me të gjitha Kodet në fuqi dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me
Energji.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 4/1).

Neni 5: Detyrimet e të Licencuarit Lidhur me Pajisjet Matëse
1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Ligjin për Ngrohjen Qendrore dhe Kodet e Matjes.
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2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 6: Funksionimi i Sistemit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka kryer operim efikas, ekonomik dhe të koordinuar në sistemin e shpërndarjes.

2

B

I Licencuari i ka përmbushur obligimet duke ofruar afatet për kyçje dhe përdorim të sistemit të tij në përputhje me
legjislacionin në fuqi, dhe në rast kontesti ka zbatuar Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e
Energjisë.

3-4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

5

B

I Licencuari ka publikuar në faqen zyrtare elektronike të tij Metodologjinë Tarifore për Shfrytëzim të Sistemit të
shpërndarjes dhe Metodologjinë Tarifore për Kyçje.

Neni 7: Qasja dhe Shfrytëzimi i Rrjetit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka lejuar që prodhuesit, furnizuesit dhe konsumatorët e kualifikuar të kenë qasje dhe të shfrytëzojnë sistemin e
shpërndarjes, në pajtim me ligjet në fuqi.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

3

A

I Licencuari ka përgatitur çmimet dhe tarifat për shfrytëzimin e Rrjetit të Shpërndarjes së Ngrohjes dhe i ka dorëzuar në ZRRE
për aprovim si dhe i ka publikuar çmimet dhe tarifat të aprovuara në përputhje me dispozitat e Ligjit mbi Ngrohjen Qendrore.

Neni 8: Plani Zhvillimor
1

B

I Licencuari ka hartuar dhe publikuar Planin Zhvillimor afatshkurtër dhe afatgjatë për zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes, sipas
legjislacionit në fuqi.

2

B

I Licencuari ka përgatitur Planin Zhvillimor afatshkurtër (3 vjeçar) dhe afatgjatë (10 vjeçar) të Sistemit të
Shpërndarjes, dhe e ka dorëzuar atë në ZRRE për aprovim.

3

B

I Licencuari ka rishikuar planin zhvillimor çdo vit, dhe për çdo ndryshim Plani Zhvillimor është dorëzuar në ZRRE për aprovim.

4

B

I Licencuari vepron në pajtueshmëri me paragrafin 4 të këtij Neni të licencës.

5

B

I Licencuari vepron në pajtueshmëri me paragrafin 5 të këtij Neni të licencës.

Neni 9: Blerja ekonomike e Aseteve dhe Shërbimeve
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1

B

I Licencuari ka kontraktuar dhe siguruar asetet dhe shërbimet që janë të nevojshme për t’i mundësuar atij që t’i kryej
obligimet e tij sipas ligjeve në fuqi.

2

B

I Licencuari ka kontraktuar dhe blerë asetet dhe shërbimet nga burimet më ekonomike në dispozicion.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 10: Regjistrimi dhe Tjetërsimi i Aseteve Relevante te të Licencuarit
1

B

I Licencuari ka përgatitur dhe mirëmbajtur një regjistër për të gjitha asetet relevante, të cilin e ka dorëzuar në ZRRE jo më
vonë se 31 Janar të çdo viti.

2

B

I Licencuari nuk ka shitur apo hequr dorë nga ndonjë aset relevant,

3

B

I Licencuari nuk ka shitur, nuk ka hequr dorë nga kontrolli funksional mbi ndonjë aset relevant, si dhe nuk ka tjetërsuar
ndonjë aset pa miratimin me shkrim të ZRRE-së.

4

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me procedurat e aprovimit në ZRRE për dhënien në shfrytëzim të aseteve.

5

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 11: Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka hartuar Standardet e Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Shpërndarjes dhe i ka dorëzuar në ZRRE për
aprovim, brenda 12 muajsh nga data e aprovimit të modifikimit të kësaj licence.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

3

B

I Licencuari ka shqyrtuar kohë pas kohe standardet e sigurisë dhe planifikimit të sistemit të shpërndarjes dhe i ka ofruar
ZRRE-së një raport të rezultateve të këtij ndryshimi dhe propozimin për amendamentim eventual të këtyre standardeve.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

5

B

I Licencuari ka publikuar në ueb faqen elektronike të tij standardet e sigurisë dhe planifikimit të sistemit të shpërndarjes.

6

Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 11/1).

Neni 12: Standardet e Përgjithshme dhe Minimale të Përmbushjes së Aktiviteteve të Operatorit të Shpërndarjes
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1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me të gjitha standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me Ngrohje Qendrore.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

3

B

I Licencuari ka zbatuar standardet dhe procedurat e aprovuara nga ZRRE si dhe i ka propozuar ZRRE-së Procedurat e
Monitorimit të Përmbushjes së këtyre standardeve.

4

B

I Licencuari ka rishikuar/propozuar ndryshime të standardeve të aprovuara.

5

B

I Licencuari i ka dorëzuar ZRRE-së Raport (informata / analiza) lidhur me përmbushjen e këtyre standardeve, jo më vonë se 31
mars të çdo viti kalendarik.

6

B

I Licencuari deri me 31 Mars të çdo viti kalendarik ka publikuar statistikat, lidhur me përmbushjen ose mos
përmbushjen e standardeve të përcaktuara sipas këtij Neni, ashtu siç ZRRE-ja i kërkon.

Neni 13: Qasja në Tokë dhe/ose në Ndërtesa (Godinë)
1

B

I Licencuari ka zbatuar Kodin për Qasje në Tokë dhe Ndërtesa, lidhur me ushtrimin e aktivitetit të licencuar.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

3

B

I Licencuari ka rishikuar Kodin për Qasje në Toka dhe Ndërtesa, dhe çdo ndryshim i tij është dorëzuar në ZRRE për aprovim.

Neni 14: Kufizimi në Përdorimin e Informatës së Caktuar
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 15: Dhënia e Informatave Shfrytëzuesve tjerë të Sistemit të Shpërndarje
1

B

I Licencuari u ka dorëzuar çdo informatë të domosdoshme shfrytëzuesve tjerë të sistemit të shpërndarjes, kurdo që me arsye
janë kërkuar këto informata.

2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 16: Kodi i Sjelljes dhe Etikës së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes
1

B

I Licencuari ka zbatuar Kodin e Sjelljes dhe Etikës së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.

2

B

I Licencuari ka publikuar Kodin e Sjelljes dhe Etikës në faqen zyrtare elektronike të tij.

Neni 17: Informimi i Konsumatorëve
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1

B

I Licencuari i ka informuar konsumatorët e vet për sasinë e energjisë termike të regjistruar si e harxhuar nga konsumatori.

2

B

I Licencuari i ka informuar konsumatorët e vet që ZRRE-ja mund t’i asistojë ata në zgjidhjen e ndonjë ankese të pazgjidhur.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 18: Shëndeti dhe Siguria
1

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm për të mbrojtur personat nga lëndimet që mund t’u shkaktohen atyre
nga ana e të Licencuarit gjatë kryerjes së aktivitetit të OSSH-së.

2

B

I Licencuari ka kryer kontroll (auditim) teknik dhe të sigurisë së sistemit të shpërndarjes në masa vjetore, dhe rezultatet e një
kontrolli të tillë janë dorëzuar në ZRRE.

B

I Licencuari është në pajtueshmëri me Legjislacionin e Punës në fuqi

Neni 19: Puna
1

Neni 20: Ndryshimi në Kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga data e
ndryshimit të tillë.

Neni 21: Obligimet e Shërbimit Publik
1

B

I Licencuari ka kryer çdo obligim të shërbimeve publike, që i është vendosur nga ZRRE-ja.

Neni 22: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar informacione dhe raporte në ZRRE sipas kërkesës së ZRRE-së.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raporte tremujore dhe vjetore për aktivitetin e OSSH-së.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.
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5

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE detajet për çdo ndryshim të informatave të dorëzuara gjatë aplikimit për licencë.

Neni 23: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi, Transferi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

B

I Licencuari i ka paguar ZRRE-së çdo taksë të përcaktuar sipas Rregullës për Taksat.

Neni 24: Taksat
1

Neni 24: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 25: Zgjidhja e Kontesteve
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari
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Tabela për Monitorimin e Kushteve të Licencës për Furnizuesin Publik me Ngrohje Qendrore

Referenca në Licencë

Niveli i
Pajtueshmërisë

Përmbajtja e raportimit

Neni 1: Përkufizimet
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 2: Llogarit e Ndara për Biznesin e Furnizimit
1

A

I Licencuari ka përgatitur dhe dorëzuar në ZRRE Pasqyrat Financiare vjetore në përputhje me ligjet vendore në
fuqi, dhe ligjet ndërkombëtare, brenda afatit të përcaktuar për raportim financiar.

2

A

I Licencuari ka përgatitur Pasqyrat Rregullative vjetore në përputhje me Udhëzimin për Raportim Rregullativ të
Ngrohjes Qendrore, dhe i ka dorëzuar në ZRRE një kopje të tyre brenda tre (3) muajsh pas përfundimit të vitit
raportues.

3

A

I Licencuari në kontabilitetin e tij të brendshëm i mban llogaritë e ndara për aktivitetin e furnizimit publik.

4

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

5

A

I Licencuari nuk ka ndryshuar bazat e tarifave, shpërndarjen ose alokimin që janë përdorur në vitin financiar
paraprak.

6

A

I Licencuari është në pajtueshmëri me çdo udhëzim të nxjerr nga ZRRE-ja.

Neni 3: Ndalimi i Subvencioneve dhe Ndër-subvencioneve
1

A

I Licencuari ka parandaluar apo evituar të japë apo marrë ndonjë subvencion apo ndër-subvencion prej ndonjë
aktiviteti tjetër dhe/ose ndonjë vartësi apo anëtari dhe ose ndonjë personi tjetër.

2

A

I Licencuari nuk ka lejuar ndonjë subvencion apo ndër-subvencion të drejtpërdrejtë apo të tërthortë në mes të
konsumatorëve të kualifikuar dhe jo kualifikuar të tij.

Neni 4: Ndalimi i Diskriminimit
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1

B

I Licencuari nuk ka bërë asnjë diskriminim lidhur me çmimet për shitjen e energjisë termike.

2

B

I Licencuari ka raportuar në ZRRE lidhur me rrethanat e shitjes/blerjes së energjisë termike.

Neni 5: Pajtueshmëri me Kodin e Shpërndarjes, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji
1

B

2

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Kodin e Shpërndarjes, Kodet e Matjes dhe Rregullën për Kushtet e
Përgjithshme të Furnizimit me Energji.
Kërkesa për derogim (në rast të pamundësisë për zbatimin e Nenit 5/1).

Neni 6: Mbrojtja e Konsumatorëve
1

B

I licencuari ka siguruar trajtim të barabartë dhe jo diskriminues ndaj të gjithë konsumatorëve.

2

B

I Licencuari është përgjegjës për mbrojtjen e konsumatorëve të vet, duke bërë adresimin e ankesave në lidhje
me çdo veprim, mospërfillje ose shkelje të bëra nga vet furnizuesi apo operatori i sistemit, si dhe duke bërë
përpjekje të arsyeshme për të zgjidhur këto ankesa.

3

B

I Licencuari ka siguruar zyrtar që t’u përgjigjet pyetjeve dhe kërkesave të konsumatorëve gjatë orarit të punës.

4

B

Zyrtarët e të Licencuarit, që janë përgjegjës për pranimin e thirrjeve telefonike dhe pranimin e konsumatorëve
në zyrë, janë të kualifikuar dhe të udhëzuar siç duhet, për mënyrën e trajtimit korrekt dhe me shpejtësi çështjet
e ankesave/kontesteve dhe kërkesave për shërbim apo t’i udhëzojë në departamentin përkatës.

5

B

I Licencuari ka themeluar shërbimin 24-orësh për ndihmë konsumatorëve.

6

B

I Licencuari kërkesave të parashtruara nga konsumatorët u është përgjigjur me shkrim.

7

B

I Licencuari ka informuar konsumatorët e tij për adresen postare, numrin e telefonit, faksit dhe adresën
elektronike të shërbimit të informatave.

Neni 7: Detyrimet e të Licencuarit
1

B

I Licencuari ka ushtruar aktivitetin e tij në mënyrë efikase, ekonomike dhe të koordinuar.

2

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjithë masat e nevojshme për të zbatuar obligimet që rrjedhin nga legjislacioni në
fuqi.
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3

B

I Licencuari ka përgatitur çdo kontratë komerciale dhe ja ka propozuar këtë konsumatorëve të kualifikuar që
kanë zgjedhur të furnizohen nga furnizuesi Publik, në pajtim me Rregullën Mbi Kushtet e Përgjithshme për
Furnizimin me Energji dhe Ligjit për Ngrohjen Qendrore.

4

B

I Licencuari ka përgatitur Kodin për Mbrojtjen e Konsumatorëve, dhe e ka dorëzuar për aprovim në ZRRE.

5

B

I Licencuari ka lidhë kontrata afatgjata të blerjes me prodhuesit e energjisë, të cilat kontrata janë aprovuar nga
Bordi i ZRRE-së.

6

B

I Licencuari i ka dhënë prioritet blerjes së energjisë termike për ngrohje për të cilën është lëshuar Certifikata e
Origjinës.

Neni 8: Identifikimi dhe parandalimi i Shfrytëzimit të Paautorizuar të Energjisë Termike
1

B

I Licencuari ka ndërmarrë të gjithë hapat e arsyeshëm për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të
paautorizuar të energjisë termike për ngrohje.

2

B

I Licencuari ka zbatuar Procedurën për Identifikimin dhe Parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të
energjisë termike për ngrohje.

3

B

I Licencuari ka verpuar në pajtueshmëri me paragrafin 3 të këtij neni të licencës.

4

B

I Licencuari ka informuar pronarin/operatorin përkatës të rrjetit sekondar ose njehsorit për çdo dëm në tubacion
të rrjetit sekondar ose në njehsor, për konsum të energjisë termike, etj.

Neni 9: Informimi i Konsumatorëve
1

B

I Licencuari ka mbajtur të informuar secilin nga konsumatorët e vet mbi sasinë e energjisë termike që është
regjistruar si e harxhuar nga ai konsumator.

2

B

I Licencuari ka mbajtur të informuar secilin nga konsumatorët e vet mbi Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe
Kontesteve në Sektorin e Energjisë, dhe rolin e ZRRE-së për zgjidhjen e kontesteve të tilla.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

B

I licencuari ka ndërmarrë të gjithë hapat e arsyeshëm për të mbrojtur personelin nga lëndimet që mund t’u
shkaktohen atyre nga ana e të Licencuarit gjatë kryerjes së aktivitetit të Furnizimit Publik.

Neni 10: Shëndeti dhe Siguria
1
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Neni 11: Puna
1

B

I Licencuari ka vepruar në pajtueshmëri me Legjislacionin në fuqi.

Neni 12: Regjistrimi dhe Tjetërsimi i Aseteve të të Licencuarit
1

B

I Licencuari ka përgatitur dhe mirëmbajtur një regjistër për të gjitha asetet relevante, dhe ia ka dorëzuar ZRRE-së
këtë regjistër jo më vonë se 31 janar të çdo viti.

2

B

I Licencuari nuk ka shitur apo hequr dorë nga kontrolli funksional mbi cilindo aset relevant të rëndësishëm.

3

B

I Licencuari ka njoftuar me shkrim ZRRE-në dhe ka kërkuar miratimin e saj mbi kërkesën për tjetërsim të cilitdo
aseti të rëndësishëm.

4

B

I Licencuari ka njoftuar me shkrim ZRRE-në dhe ka kërkuar miratimin e saj mbi kërkesën për dhënie në shfrytëzim
të cilitdo aseti të rëndësishëm.

5

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari

Neni 13: Ndryshimi në Kontrollin e të Licencuarit
1

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në kontroll së paku gjashtëdhjetë (60 ) ditë paraprakisht.

2

A

I Licencuari ka njoftuar ZRRE-në për ndonjë ndryshim në Strukturë Organizative jo më vonë se tre (3) ditë nga
data e ndryshimit të tillë.

Neni 14: Obligimet e Shërbimit Publik
1

B

I Licencuari ka kryer çdo obligim të shërbimit publik të vendosur nga ZRRE-ja në pajtim me Nenin 47 të Ligjit për
Rregullatorin e Energjisë dhe dispozitat e Ligjit për Ngrohjen Qendrore.

Neni 15: Sigurimi i Informacioneve ndaj ZRRE-së
1

B

I Licencuari ka dorëzuar të gjitha të informacionet, të dhënat/raportet në ZRRE si është kërkuar.

2

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE raportet tremujore dhe vjetore mbi veprimtarinë e Furnizimit Publik.

3

-

Nuk kërkohet raportim nga i licencuari.
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4

-

Nuk kërkohet raportim nga i licencuari.

5

B

I Licencuari ka dorëzuar në ZRRE detajet e ndonjë ndryshimi të informatave të dorëzuara gjatë aplikimit për
licencë.

6

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 16: Vazhdimi, Modifikimi, Pezullimi, Transferimi dhe Ndërprerja e Licencës
1–2

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

-

I Licencuari i ka paguar ZRRE-së çdo taksë fillestare dhe vjetore të përcaktuar sipas Rregullës për Taksat.

Neni 17: Taksat
1

Neni 18: Masat Administrative dhe Gjobat
1–3

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

-

Nuk kërkohet raportim nga i Licencuari.

Neni 19: Zgjidhja e Kontesteve
1-2
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