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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

 
dhjetor 2007 

 05 dhjetor 2007 – Takim me konsulencën lidhur me ‘Rule on Authorisation Procedure; 

 06 dhjetor 2007 - Takimi me EnBW/WG investitor potencial për Kosovën C;  
 07 dhjetor 2007 - Vizita me një pjesë të stafit të nënstacionit Kosova B për qëllime 

trainuese;  
 07 dhjetor 2007 - Përgjigje ndaj shkresës së N.Q. “Gjakova” SH.A, lidhur me 

rishqyrtimin e tarifave; 
 11 dhjetor 2007 - Takim me përfaqësuesit e KEK dhe KOSTT-SHA lidhur me 

përparimin në përgatitjen e aplikacionit te tarifave  të cilin KEK SH.A duhet t’ia dorëzoj 
ZRrE-së; 

 11 dhjetor 2007 –Takim në ZRrE me anëtarët e KEK-ut lidhur me humbjet në KEK 

Sh.A; 

 12 dhjetor 2007 - Prezantimi i metodologjisë së tarifave për kyçje në rrjetin e 

transmisionit;  

 13 dhjetor 2007 - Takimi me Hidrosistemin Regjioni Jugor nga Prizreni në cilësinë e 

ndërmjetsuesit për kontestin me KEK-un; 

 14 dhjetor 2007 - Dërgimi nga ZRrE i draft përgjigjeve për shpenzimet operative dhe 
kapitale lidhur me aplikacionin e dorëzuar nga KOSTT-Sh.A;  

 14 dhjetor 2007 - Takim me Zyrën e projektit të Kosovës C me qëllim të sigurimit të ToR 
të Këshilltarëve të Transakcionit për konsulencën e ZRRE sipas projektit të AER-it 
(NERA);  

 17 dhjetor 2007 - Dërgimi nga ZRrE i draft përgjigjeve për Bilancin energjetik lidhur me 
aplikacionin e dorëzuar nga KOSTT-Sh.A; 

 18 dhjetor 2007 –takimi në ZRrE – prezantim nga Paul Ballonof (Bearing Point) : 

çështjet e dizajnimit të tarifave; 

 18 dhjetor 2007 –Takimi në KOSTT për humbjet në transmision;   

 19 dhjetor 2007 - Modifikimi modelit tariforë dhe dërgimi i modelit tek KEK dhe 
KOSTT-Sh.A; 

 21 dhjetor 2007 - Dërgimi nga ZRrE i draft përgjigjeve për shpenzimet operative, 
kapitale, strukturën tarifore lidhur me aplikacionin e dorëzuar nga KEK-Sh.A; 

 24 dhjetor 2007 –Takimi në KOSTT mbledhje e rregullt e grupit të KQKO; 

 30 dhjetor 2007 - Takim pune me përfaqësuesit e KOSTT SHA lidhur me përgatitjet për 
aplikim për tarifa; 

 31 dhjetor 2007 – Përgatitja e raportit lidhur me mos efikasitetin e NQ Termokos Sh.A; 
 
 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRrE ka zgjidhur 12 ankesa të 

konsumatorëve prej tyre: 
 

• 10 Vendime; 
• 2 Informata; 
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 Janë regjistruar 10 ankesa të konsumatorëve; 

 
 Ka pasur 29 biseda direkte me konsumatorët; 

 
 Është bërë përgatitja e raportit nga konsulenca e huaj “Report on Assessing Customer 

Satisfaction”; 
 

 
Aktivitetet e prokurimit të kryera në dhjetor: 

1. “Furnizim me karrige”, kontrata e nënshkruar me datë: 13 dhjetor 2007;  
2. “Furnizim me printer me ngjyra”, kontrata e nënshkruar me datë: 17 dhjetor 2007;  
3. “Darka e fundvitit”, kontrata e nënshkruar me datë: 13 dhjetor 2007;  
4. “Pastrimi i objektit te ZRRE”, kontrata e nënshkruar me datë: 26 dhjetor 2007.  
 
  


