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Adresa: Rr. Dervish Rozhaja nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

 

Prishtinë, 01 mars 2013 
Kodi i ZRRE-së: V_503_2013 

 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, 

 

Bazuar në: 
 

- Dispozitat e Nenit 14, paragrafi 2, nënparagrati 2.16, paragrafi 4, nënparagrafi 4.1 dhe Nenin 25 
të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë  (Ligji Nr. 03/L-185); 

- Dispozitat e Nenit 2, paragrafit 3, nënparagrafit 3.1 dhe 3.3, Nenit 18 paragrafi 3, Nenit 38 dhe 
Nenit 39 të Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë; 

- Vendimin e Qeverisë për shthurjen E KEK-ut, Nr. 04/36, i datës 17.09.2008, dhe Vendimin e 
Qeverisë për fillimin e procesit të privatizimit të KEK SH.A, Nr. 03/38, të datës 02.10.2008; 

- Dispozitat e Nenit 26 paragrafi 2 të Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhënë 
Korporatës Energjetike të Kosovës Sh.A.–Divizioni i shpërndarjes, me numër të regjistrimit 
ZRRE/Li_06/12;  

- Kërkesën për transferim të licencës dhe aseteve të KEK SH.A-Divizioni i shpërndarjes, drejtuar 
Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), të datës 09.02.2012  

- Aplikacionin për transferim të Licencës së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë , të 
bërë nga Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE), të datës 
14.02.2013, dërguar Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE);  
 

 

në seancën e mbajtur me datë 01 mars 2013, nxori këtë:  

 

VENDIM 
 

I. APROVOHET transferimi i Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes nga Korporata 
Energjetike e Kosovës Sh.A – Divizioni i Shpërndarjes, me numër të regjistrimit ZRRE/Li_06/12 në 
Kompaninë Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me Energji Elektrike (KKDFE).  
  

II. APROVOHET transferimi (tjetërsimi) i aseteve nga KEK SH.A- Divizioni i shpërndarjes në KKDFE 
SH.A.-Divizioni i shpërndarjes. 
 

III. Transferimi i licencës dhe aseteve nga pika I dhe II të dispozitivit të këtij Vendimi do të hyjë në 
fuqi nga data e nënshkrimit të Marrëveshjes për Transferim mes KEK SH.A dhe KKDFE SH.A që do 
të bëhet me 03.05.2013.  
 
 

Arsyetim 
 

o Qeveria e Kosovës, me Vendimin Nr. 04/36 dhe Vendimin Nr. 03/38 ka urdhëruar shthurjen 
ligjore të KEK SH.A dhe krijimin e subjektit të ri juridik “Kompaninë Kosovare për Distribuim 
dhe Furnizim me Energji Elektrike – KKDFE”.  
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o KKDFE SH.A është themeluar me datë 11.09.2009, si ndërmarrje publike (shoqëri aksionare) 
nën pronësinë e Republikës së Kosovës.  
 

o Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) me datë 09.02.2012 nga KEK SH.A ka pranuar Kërkesën 
për transferim të licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes së energji elektrike si dhe 
transferim të aseteve nga KEK SH.A në KKDFE SH.A.  
 

o KEK SH.A, në kërkesën e bërë, ka sqaruar këto arsye për ndërmarrjen e një veprimi të tillë: 
Vendimi Nr. 04/36 i Qeverisë së Kosovës për shthurje ligjore të KEK SH. A.-së, proces ky që 
është në përputhje me Strategjinë e Energjisë së Kosovës (SEK) për periudhën 2009-2018; 
Vendimi Nr. 03/38 i Qeverisë së Kosovës i cili obligon privatizimin përmes shitjes së aksioneve 
të KKDFE-së, proces ky që ka për qëllim përmirësimin e qëndrueshmërisë së sistemit, 
shfrytëzimin e forcës konkurruese, tërheqjen e kapitalit privat dhe plotësimin e kërkesave të 
reformave rajonale për energji, të cilat po i zhvillojnë qeveritë kombëtare në përputhje me 
Direktivat e Bashkimit Evropian dhe Traktatin e Komunitetit të Energjisë.  
 

o Kërkesa e KEK SH.A për transferim të Licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes së 
energji elektrike të datës 04 tetor 2006, me numër regjistrimi ZRRE_Li_06/06 (e modifikuar 
nga ZRRE me datë 18.07.2012, me numër regjistrimi ZRRE/Li_06/12) nga KEK SH.A në KKDFE, 
duke përfshirë të gjitha asetet themelore, është bërë në pajtim me Nenin 38 të Rregullës për 
Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.  
 

o Kërkesa e KEK SH.A për transferim (tjetërsim) të aseteve është në përputhje me Nenit 14, 
paragrafi 4, nënparagrafi 4.1 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë i cili përcakton se: 
“ndërmarrjet e energjisë të licencuar nga ZRRE duhet të aplikojnë në ZRRE për miratimin e çdo 
propozimi për tjetërsimin e pajisjeve kapitale dhe të drejtave në pronën e paluajtshme që 
përdoren për kryerjen e aktiviteteve të licencuara”, andaj KEK SH.A ka kërkuar nga ZRRE 
aprovimin paraprak për tjetërsimin e aseteve për KKDFE-në, të cilat kanë të bëjnë me 
aktivitetin e saj të furnizimit publik me energji elektrike 
 

o ZRRE me datë 14.02.2013 ka pranuar nga KKDFE Aplikacionin për Licencim për Operatorin e 
Sistemit të Shpërndarjes së energji elektrike, me dëshmitë dhe të gjitha dokumentet tjera të 
bashkangjitura këtij aplikacioni, dhe duke u mbështetur në dispozitat ligjore të cekura në 
hyrje të këtij vendimi, ka vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi. 
 

o Kohëzgjatja e vlefshmërisë së licencës dhe përmbajtja e licencës mbeten të njëjta, në pajtim 
me Nenin 38 paragrafin 4 të Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë. 
 

o Nga momenti i transferim të kësaj Licence, obligohet i licencuari që ta njoftojë ZRRE-në për 
çdo ndryshim eventual të kushteve apo dëshmive të dërguara me aplikacion si dhe 
Marrëveshjeve që do të nënshkruhen mes KEK SH.A dhe KKDFE SH.A. 
 
 

IV. Vendimi nxirret në gjuhën shqipe dhe do të përkthehet në gjuhën serbe dhe angleze. Në rast të 

mospërputhjes midis versioneve, do të mbizotërojë versioni në gjuhën shqipe. 

V. Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit nga Bordi i ZRRE‐së dhe do të publikohet në faqen 

elektronike zyrtare të ZRRE‐së.  
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Këshillë juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në 
Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e 
publikimit të tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodh e fundit. 
 
 
 
Bordi i ZRRE-së 
 
 
_______________________      
Enver Halimi, kryesues   
 
_______________________ 
Përparim Kabashi, anëtar  
 
_______________________   
Blerim Koci, anëtar 
 
_______________________   
Merita Kostari, anëtare 
 
_______________________   
Krenar Bujupi, anëtar 

 
 


