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Prezantimi i Buletininit 15 të ZRRE
ZRRE po ashtu ka zhvilluar procesin e shqyrtimit tarifor për tarifat
e energjisë termike. Tarifat e reflektuara nga të Hyrat e Lejuara
Maksimale të Ndërmarrjes Publike Termokos sh.a. për sezonin e
ngrohjes 2019-2020, janë zbritur në vlerë mesatare prej 3.85%.
Ndërsa ato të Ngrohtores së qytetit të Gjakovës do të mbesin të
njëjta deri në shqyrtimin e ardhshëm.

Arsim Janova
u.d Kryesues i Bordit të ZRRE

Gjatë periudhës 6 mujore, që po paraqesim në këtë
Buletin, Bordi i ZRRE ka mbajtur 7 Seanca, në të cilat janë
marrë 58 vendime.
ZRRE ka treguar transparencë të plotë në ushtrimin e
funksionit të saj duke mbajtur seancat e Bordit të hapura
për publikun dhe duke publikuar të gjitha vendimet. Pjesë
e këtyre vendimeve kanë qenë miratimet e planeve
zhvillimore për kompanitë e rregulluara dhe aprovimi i
bilanceve të energjisë elektrike dhe energjisë termike.
Përmes këtyre dokumenteve sigurohet një planifikim i
mirëfillt i zhvillimit të sektorit dhe furnizim stabil me
energji.

Po ashtu me qëllim të përmirësimit të shërbimeve në sektorin e
energjisë dhe rritjes së efikasitetit, ZRRE në vazhdimësi
monitoron performancën e operatorëve dhe shqyrton ankesat e
konsumatorëve. Gjatë periudhës korrik – dhjetor 2019, ZRRE ka
zgjidhur 105 ankesa të konsumatorëve.
Sa i përket bashkëpunimit ndërkombëtarë, ZRRE përveç
aktiviteteve të tjera të rregullta, ka nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi me Komsionin Rregullativ për Energji të
Maqedonisë Veriore dhe me Entin Rregullator të Energjisë të
Shqipërisë. Këto marrëveshje ritheksojnë vendosmërinë e ZRrEsë për të zhvilluar tregun e energjisë dhe bashkëpunimin me
institucionet tjera rregullatore rajonale dhe ndërkombëtare.
Buletini po ashtu përmban edhe të gjitha vendimet e marrura në
këtë periudhë nga bordi i ZRRE.
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Zhvillimet në sektorin e energjisë elektrike
Gjatë periudhës korrik –dhjetor 2019, ZRRE ka vazhduar me aktivitetet rreth monitorimit të tregut të energjisë elektrike,
ka përpiluar disa dokumente të nevojshme për rregullimin e sektorit, ka zhvilluar aktivitete rreth bashkimit të tregjeve
Kosovë – Shqipëri dhe krijimi të Bursës së përbashkët, si dhe analizimit, komentimit dhe miratimit të dokumenteve nga
të licencuarit që kanë të bëjnë me zhvillimet e rrjeteve dhe furnizimit me energji elektrike.
Vazhdimisht janë monitoruar rrjedhat e energjisë elektrike duke përfshirë prodhimin, importet, eksportet, humbjet e
energjisë elektrike, si dhe balancimin e sistemit energjetik, etj.
ZRRE ka hartuar dokumentin Deklaratë mbi Sigurinë e Furnizimit në Kosovë (energji elektrike gaz natyror_naftë) të cilin
e ka publikuar në faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së. Po ashtu janë në proces të hartimit dokumenti për Vlerësimin e
konkurrencës në tregun e energjisë elektrike dhe Rregulla për konsumatorët me vet – gjenerim. Gjithashtu, në
mbështetje edhe të konsulencës, ZRRE është në proces të përgatitjes edhe të dokumenteve: Ndikimi i konkurrencës në
çmimin e energjisë elektrike, Kalkulimi i çmimit referent për BRE, dhe Metodologjia e sigurisë së furnizimit.
ZRRE ka analizuar, komentuar dhe aprovuar Bilancin e energjisë elektrike 2020, dhe është në proces të analizimit dhe
përgatitjes për aprovim të Planeve Zhvillimore të OST dhe OSSH për periudhën 2020 – 2029 dhe Planit të reduktimeve të
humbjeve të OSSH-së për vitin 2020.
Në kuadër të aktiviteteve rreth bashkimit të tregjeve Kosovë – Shqipëri dhe krijimit të Bursës, janë mbajtur takimet e
përbashkëta të përfaqësuesve përfshirë anëtarët e grupeve punuese të të dy vendeve rreth përgatitjes së dokumenteve
të nevojshme për këto aktivitete.
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Aktivitetet në sektorin e energjisë Termike
Zhvillimet në sektor
Ndërmarrja Publike “Termokos” Sh.A.
Në pjesën e dytë të vitit 2019 ka vazhduar realizimi i Projektit të Komisionit Evropian IPA 2015: Rehabilitim i rrjetit e
nënstacioneve, si dhe zgjerim i rrjetit dhe nënstacione të reja.
Komponentet kryesore të këtij projekti në zhvillim e sipër paraqiten të përmbledhura në vijim:
- Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes (zëvendësimi i tubacioneve të vjetra me gypa të rinjë të paraizoluar) – 3.28 km trase
respektivisht 6.5 km tubacion; rehabilitimi përfshin rajonet: Qendër: 1 km trase, Dardani: 0.79 km trase, Kodra e Diellit:
1.18 km trase, Ulpiana 0.24 km trase dhe Kalabri një segment shumë i shkurtër prej vetëm 0.07 km.
- Rehabilitimi i 100 nënstacioneve termike – Dardania: 26, Qendra: 9, Ulpiana: 21, Kodra e Diellit: 8, QKUK: 5 dhe Institucione
të ndryshme: 31 nënstacione termike. Në kuadër të rehabilitimit përfshihet edhe instalimi i 100 valvulave rregulluese
(kontrolluese) te presionit diferencial.
- Zgjerimi i rrjetit në total 3.96 km trase respektivisht 7.92 km tubacion i ri – Qendra: 0.66 km trase, Kodra e Diellit: 0.048
km trase, 0.574 km trase, Dardania: 0.617 km trase, Kalabria: 1.028 km trase dhe Mati: 1.035 km trase.
- 51 Nënstacione termike të reja – Qendra: 9, Ulpiana: 4, Kalabria: 31, Mati: 5 dhe 1 Nënstacion termik i Objektit i drejtorisë
së Doganave të Kosovës.
Me finalizimin e këtij projekti synohet të reduktohen humbjet e energjisë termike dhe të përmirësohet cilësia e ngrohjes në
disa pjesë ku janë më problematike, si dhe me zgjerim të rrjetit do të shtohet numri i konsumatorëve që përfitojnë furnizim
me energji termike (ngrohje qendrore), respektivisht arrihet të shtohet sipërfaqja për ngrohje të hapësirave që mbulohen nga
shërbimi i furnizimit me ngrohje qendrore nga Termokos.
N.P. Ngrohtorja e Qytetit SH.A. Gjakovë
Në fund të vitit 2019 ka filluar realizimi i Projektit për ndërtimin e ngrohtores së re dhe njësisë së kogjenerimit me lëndën
djegëse biomasë. Ky projekt në vlerë prej rreth 13.5 milion €, përkrahet financiarisht nga Komisioni Evropian - Zyra në Kosovë
përmes fondeve të IPA-2015. Të dhënat kryesore:
- 2 njësi për prodhim vetëm të energjisë termike (ngrohjes) me kapacitet 2 X 5.5 MW TH;
- 1 njësi e kogjenerimit (bashkëprodhimit) të energjisë elektrike dhe termike me kapacitet termik: 4 MW TH; dhe Kapacitet
elektrik: 1.2 MWEL
- Total kapaciteti termik: 15 MWTH dhe Kapaciteti elektrik 1.2 MWEL
Projekti, ndër tjera, përfshin edhe instalimet e pajisjeve përkatëse të ngrohtores së re dhe kyçje në rrjetin e shpërndarjes së
energjisë termike respektivisht të energjisë elektrike.
Ky projekt do të mundësoj një qëndrueshmëri operacionale dhe financiare të N.P. Ngrohtorja e Qytetit SH.A. Gjakovë, ku
konkretisht ndikimi kryesor paraqet zëvendësimi i lëndës djegëse – mazutit (që për shkak të kostos së lartë në masë të madhe
është subvencionuar nga Buxheti i Kosovës) me biomasë. Përveç furnizimit cilësor të konsumatorëve me ngrohje qendrore, ky
projekt po ashtu ndikon pozitivisht në rritjen e efiçiencës së energjisë dhe në mbrojtjen e ambientit.
Me dt. 27 nëntor 2019 Bordi i ZRRE ka lëshuar Autorizimin final për ndërtimin e kapaciteteve prodhuese të energjisë, që
përmban edhe përfshirjen në skemën mbështetëse (tarifën nxitëse) të kapacitetit gjenerues të energjisë elektrike prej 1.2
MWEL si pjesë e njësisë së kogjenerimit i cili u inaugurua me 10 dhjetor 2019.
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Shqyrtimi i tarifave të energjisë
termike (ngrohjes qendrore)
Me 2 korrik 2019, ZRRE ka filluar shqyrtimin e tarifave të energjisë termike
(ngrohjes qendrore) për NP Termokos sh.a për sezonin e ngrohje 2019/2020.
Pas dorëzimit të aplikacionit, ZRRE ka ndërmarrë një analizë gjithëpërfshirëse
dhe vlerësim të informatave e të dhënave të paraqitura. Në vijim të shqyrtimit
tarifor, në seancën e 14 tetorit 2019, Bordi ka aprovuar edhe të Hyrat e Lejuara
Maksimale (HLM) për Ndërmarrjen e Ngrohjes Qendrore NP “Termokos” sh.a
për sezonin 2019 -2020, në vlerë prej 6,472,902 euro.
Tarifat e reflektuara nga HLM të N.P. Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes
2019-2020, janë zbritur në vlerë mesatare prej 3.85% - Tarifat sipas konsumit
të matur janë zbritur për 6.8%; ndërsa tarifat sipas sipërfaqes së ngrohur (për
m2) janë zbritur për 2.37%.
Sa i përket tarifave të energjisë termike të N.P. Ngrohtorja e Qytetit SH.A.
Gjakovë, Bordi i ZRRE në seancën e dt. 27 nëntor 2019, pas shqyrtimit të
kërkesës së N.P. Ngrohtorja e Qytetit SH.A. Gjakovë dhe Vlerësimit të stafit
profesional përkatës të ZRRE-së, ka marrë vendim që tarifat e ngrohjes
qendrore të Ndërmarrjes së qytetit të Gjakovës N.P. Ngrohtorja e Qytetit SH.A.
Gjakovë për sezonin 2019-2020 të mbesin të njëjta me ato të vitit të kaluar deri
në shqyrtimin e ardhshëm tarifor.

Seanca e Bordit të ZRRE

Për sezonin e ngrohjes 2019-2020, Tarifat e
energjisë termike të NP “Termokos” sh.a janë
zbritur në vlerë mesatare prej 3.85%
Ndërsa ato të Ngrohtores së qytetit të
Gjakovës do të mbesin të njëjta deri në
shqyrtimin e ardhshëm
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Përkujdesi ndaj konsumatorëve / shqyrtimi i ankesave
ZRRE është përgjegjëse për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve ndërmjet konsumatorëve dhe të
licencuarve, ndërmjet dy të licencuarve, si dhe në lidhje me qasjen e palës së tretë në sistemin e
transmetimit, apo shpërndarjes së energjisë elektrike, energjisë termike apo gazit natyror, si dhe
transmetimit, rrjedhave ndërkufitare të energjisë elektrike dhe gazit natyror.
Gjatë periudhës korrik - dhjetor 2019 ZRRE ka regjistruar 25 ankesa të konsumatorëve të cilët kanë
shfrytëzuar të drejtën e tyre kundër përgjigjeve të lëshuara nga ana e Furnizuesit , si dhe ka kthyer në
rishqyrtim 79 ankesa te Furnizuesi dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes. ZRRE përveç ankesave të
konsumatorëve të regjistruara dhe të zgjidhura, ka ofruar mbështetje edhe në dhënien e
informacionit, shpjegimeve, konsultimeve verbale, postës elektronike, si dhe përmes telefonit për të
gjithë konsumatorët e energjisë.
ZRRE përveç ankesave të regjistruara gjatë periudhës korrik
Gjatë periudhës korrik – dhjetor
- dhjetor 2019 ka zhvilluar edhe 952 takime dhe 696 biseda
2019, ZRRE ka zgjidhur 153
telefonike me palët përfshirë edhe komunikimin elektronik,
ankesa të konsumatorëve, ku
të cilët i janë drejtuar zyrës për çështje të ndryshme
përfshihen edhe ankesat të cilat
kontraktuale mes konsumatorit dhe ndërmarrjes së
janë kthyer për rishqyrtim tek
energjisë. Gjatë komunikimit me konsumatorët, ZRRE i ka
furnizuesi dhe operatori i
njoftuar dhe udhëzuar ata për rregullat, procedurat si dhe
sistemit të shpërndarjes. Nga
të drejtat dhe detyrimet e tyre lidhur me furnizimin me
numri i përgjithshëm i ankesave
energji.
të zgjidhura 73.00% janë

aprovuara
pjesërisht
janë
4.56%, ndërsa 22.43% janë refuzuar si të pabaza.
Të gjitha ankesat e shqyrtuara nga ana e operatorëve, e të cilat janë proceduar te Rregullatori, janë
rishqyrtuar edhe njëherë nga Rregullatori me qëllim të vërtetimit të zgjidhjes së plotë të ankesave
sipas kërkesave të konsumatorëve, si dhe janë njoftuar konsumatorët. Në të gjitha rastet e
rishqyrtuara konsumatorët janë pajtuar me zgjidhjet e ofruara.
PO ashtu gjatë kësaj periudhe ZRRE ka pranuar edhe 5 ankesa të konsumatorëve përmes postës, të
cilat edhe përkundër faktit që është dashur t’iu drejtohen të licencuarve apo gjykatave, insistimi i tyre
ka qenë që t’i drejtohen Rregullatorit për zgjidhjen e ankesave të tyre. Natyra e këtyre ankesave
kryesisht ka qenë për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike, si dhe kompensim dëmi. ZRRE
në kuadër të kompetencave të veta i’u është përgjigjur me shkrim konsumatorëve duke i udhëzuar të
njëjtit për procedurat e mëtejme lidhur me ankesat e tyre.
Në bazë të Rregullës për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në sektorin e energjisë, konsumatorët
dhe të licencuarit kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë kundër vendimit të Departamentit për
Mbrojtjen e Konsumatorëve (DMK) si instancë e shkallës së parë në Bordin e Rregullatorit si instancë
e shkallës së dytë.
Gjatë periudhës korrik - dhjetor 2019 konsumatorët kanë parashtruar 4 ankesa në Bordin e
Rregullatorit kundër vendimeve të Departamentit për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Furnizuesi KESCO
gjatë periudhës korrik - dhjetor 2019 ka parashtruar 15 ankesa në Bordin e Rregullatorit kundër
vendimeve të DMK. Bordi i Rregullatorit gjatë periudhës korrik - dhjetor 2019 ka shqyrtuar 2
rekomandime të nxjerra nga Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve në ZRRE për ankesat e
konsumatorëve komercial dhe industrial, me ç’rast Bordi ka aprovuar të gjitha këto rekomandime.
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Aktivitetet ndërkombëtare dhe bashkëpunimi rajonal
Pjesëmarrja në Komunitetin e Energjisë
Në kuadër të angazhimit të tyre ndërkombëtar Ekspertët e ZRRE Marrin pjesë në takime të ndryshe
dhe grupe punuese ku diskutohen çështjet e rregullimit të sektorit të energjisë.
Po ashtu stafi profesional ka marrë pjesë edhe ne Grupin Punues për konsumatorë dhe treg me pakicë
në kuadër Komunitetit të Energjisë dhe gjatë vitit 2019 ka udhëhequr me nëngrupin e punës (‘Task
Force’-TF-4). Kjo TF ka pasur për qëllim të paraqesë dhe vlerësojë nivelin e pranueshëm të kapacitetit
për konsumatorët shtëpiak si dhe komercial të vogël me qellim që të njëjtit të kualifikohen në
kategorinë e gjeneratorit vetë prodhues ("prosumer"), si dhe kornizën ligjore të zhvilluar nga Palët
Kontraktuese (legjislacionin primar dhe dytësorë) dhe të sigurojë udhëzime dhe rekomandime mbi
hapat e nevojshëm që duhen të ndërmerren për përkrahjen dhe trajtimin e gjeneratorëve të vegjël
"prosumers" të cilët janë të lidhur me rrjetin e shpërndarjes.
Me datë 22.10.2019 ne kuadër te takimeve te rregullta te grupit punues për konsumatorë te ECRB-së,
ku kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesit e ZRRE është prezantuar raporti final mbi kornizën
Rregullative të konsumatorëve prodhues apo gjeneratorëve për vet konsum në shtetet anëtare të
Komunitetit të Energjisë.

Bashkëpunimi me NARUC / Adresimi i çështjes së konsumatorëve në nevojë
Tema e mbrojtjes së Konsumatorëve në nevojë në sektorin e energjisë, që është trajtuar në Punëtorinë
e mbajtur në gusht 2019, ka qenë pjesë e Aktivitetit të Partneritetit që ka ZRRE me Shoqatën
Kombëtare të Komisioneve Rregullative të Shërbimeve (NARUC). Partneriteti në mes ZRRE dhe NARUC
është mbështetur që nga viti 2008 nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar
(USAID). Duke marrë parasysh që Rregullatori ka një rol të rëndësishëm në trajtimin e mbrojtjes së
konsumatorëve në sektorin e energjisë si pjesë e partneritetit me NARUC, ZRRE është angazhuar për
të kuptuar më mirë shkallën
në të cilën konsumatorët në
nevojë do të preken nga
heqja e ndërsubvencionimit,
metodat përmes të cilave do
të
klasifikohen
këta
konsumatorë,
dhe
mundësitë e politikave që
janë në dispozicion në
Kosovë për të adresuar këtë
çështje. Si pjesë e këtij
aktiviteti me 20 gusht është
mbajtur edhe një punëtori
me palët e tjera të përfshira, në mënyrë që të trajtohet kjo problematikë në nivel më të gjërë
ndërinstitucional.
Punëtoria për Konsumatorët në Nevojë - gusht 2019 - Prishtinë
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Bashkëpunimi dhe marrëveshjet e reja me
Rregullatorët Rajonal
Me 19 nëntor 2019, ZRRE ka nënshkruar
marrëveshje bashkëpunimi me Komisionin
Rregullativ për Energji dhe Ujë (KRRE) të
Republikës
së
Maqedonisë
Veriore.
Nënshkrimi i kësaj Marrëveshje shpreh
interesin e përbashkët të të dy institucioneve
për të bashkëpunuar në përmbushjen e
obligimeve të tyre për rregullimin e sektorëve
të energjisë të të dyja vendeve. Përmes
nënshkrimit të kësaj marrëveshje, të dy Nënshkrimi i marrëveshjes nga kryesuesit e Bordeve
autoritetet rregullative janë pajtuar që të të ZRRE dhe KRRE
shkëmbejnë informata mbi praktikat e aplikuara, gjatë përmbushjes së obligimeve që janë në interes
të përbashkët publik të të dyja vendeve. Shkëmbimi i përvojave do të aplikohet në fushën e Politikave
rregullative në sektorin e energjisë, përvojave në monitorimin e aktiviteteve të licencuara,
metodologjitë e aplikuara në përcaktimin e tarifave për aktivitetet energjetike, ndërtimin e
gjeneratorëve të rinj të BRE-ve dhe mënyrat e mbështetjes së projekteve nga BRE-të, si dhe praktika
të tjera të aplikuara që do të ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve profesionale të të dy
institucioneve.
Gjithashtu, ZRRE me 13 dhjetor 2019 ka
nënshkruar Marrëveshje të Bashkëpunimit me
Entin Rregullator të Energjisë (ERE) të Republikës
së Shqipërisë. Kjo është marrëveshja e dytë, pas
asaj të nënshkruar në vitin 2013, që
Rregullatorët e të dyja vendeve po nënshkruajnë
me qëllim të thellimit të bashkëpunimit dhe
përshtatjes me rrethanat e reja të krijuara në
sektorin e energjisë.
Me këtë marrëveshje dy rregullatorët kanë vënë
Nënshkrimi i marrëveshjes nga kryesuesit e Bordeve
në pah mundësitë për të përqendruar përpjekjet
të ZRRE dhe ERE
e tyre të përbashkëta mbi zhvillimin e një
strukture të qëndrueshme rregullatore në sektorët e energjisë elektrike dhe gazit në nivel rajonal dhe
atë dypalësh.

Përfaqësues të ZRRE dhe ERE në ceremoninë e nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit
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Përfshirja e ZRRE-së në Shoqatën e Grave në Sektorin e Energjisë

Në vazhdën e bashkëpunimit me Shoqatën e Grave në Sektorin e Energjisë së Kosovës (SHGESK), ZRRE
ka ofruar përkrahjen teknike dhe profesionale në implementimin e projektit të SHGSEK "Mbështetja e
vajzave të reja për orientim në lëmitë STEM përmes Qendrave për Zhvillim të Karrierës".
Projekti është financuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik/MZHE dhe ka përfshirë përveç
përfaqësueseve të ZRRE edhe ato nga institucionet dhe ndërmarrjet publike të sektorit të energjisë.
Përmes këtij projekti është paraparë që me përvojën profesionale dhe jetësore të grave në sektor të
frymëzohen gjeneratat e reja, veçanërisht vajzat në mënyrë që të orientohen për të studiuar lëndet
nga programi STEM / (Science, Technology, Engineering, Mathematics).
Bashkëpunëtoret nga ZRRE kanë ofruar të gjithë përkrahjen projektit me qëllim të avancimit të
diversitetit dhe përfshirjes gjinore në sektorin e energjisë dhe promovimin e zhvillimin profesional të
grave dhe vajzave të reja.

Takim i Shoqatës së Grave në Sektorin e Energjisë së Kosovës (SHGESK)

Prezantimet e anëtareve të SHGESK gjatë realizimit të projektit për Mbështetjen e
vajzave të reja për orientim në lëmitë STEM
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Vendimet e Bordit të ZRRE (korrik – dhjetor 2019)
V_1215_2019 – Vendimi për ankesën e konsumatorit B.B.
V_1216_2019 - Vendimi për ankesën e konsumatorit I.N.
V_1217_2019 - Vendimi për ankesën e konsumatorit I. M.
V_1218_2019 - Vendimi për ankesën e konsumatorit I. M.
V_1219_2019 - Vendimi për ankesën e konsumatorit S.K. (parashtruesi N.D.)
V_1220_2019 - Vendimi për ankesën e konsumatorit B.E.
V_1221_2019 – Vendimi për ankesën e konsumatorit G.T.
V_1222_2019 – Vendimi për ankesën e konsumatorit B.P.
V_1212_2019 – Vendimi prër aprovimin e kërkesës së aplikuesit “Drena” SH.P.K., për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Skenderajt
V_1211_2019 – Venimi për lëshimin e AUTORIZIMIT FINAL shoqërisë “Bondcom Energy Point” SH.P.K.,
për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga ERA, WIND PARK
– BUDAKOVA - 1 në vendin e quajtur Budakova, në Komunën e Suharekës
V_1210_2019- Vendimi për aprovimin e Bilancit Vjetor të Energjisë Termike” të dorëzuar nga Ngrohtorja
e Qytetit Termokos
V_1209_2019 – Vendimi për aprovimin e Bilancit Vjetor të Energjisë Termike” të dorëzuar nga N.P.
Ngrohtorja e Qytetit SH.A. Gjakovë
V_1205_2019 – Vendimi për Obligimin e Kompanisë Kosovare për Distribuim me Energji Elektrike KEDS
SH.A., të ndërpres menjëherë kryerjen e aktiviteteve që shkaktojnë shkeljen e kushteve dhe obligimeve
të parapara me Licencën e OSSH-së
V_1204_2019 – Vendimi për Përcaktimin e Tarifave nxitëse (Feed in) për prodhimin e energjisë elektrike
nga panelet solare/fotovoltaike
V_1203_2019 – Vendimi për aprovimin e Programit të Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të
Transmetimit (OST) të KOSTT SH.A.
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V_1202_2019 – Vendimi për aprovimin e kërkesës e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K. dhe SHTYHET
afati i vlefshmërisë së Autorizimin Final V_660_2014 i datës 11 nëntor 2014, për ndërtimin e
Hidrocentralin HC Vica, ZK Drekoc, komuna e Shtërpcës
V_1201_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit Nexhat Kryeziu për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e
Malishevës
0V_1200_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit Sabri Arifaj për ndërtimin e kapaciteteve
të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e Gjakovës
V_1199_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit “Agroprodukt” SH.P.K., për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e
Istogut
V_1198_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit “Ballkan Petrol” SH.P.K., për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, në Komunën e
Ferizajt
V_1197_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe SHTYHET afati
i vlefshmërisë së VENDIMIT TË AUTORIZIMIT FINAL V_982_2018 i datës 13 qershor 2018, i Modifikuar
me Vendimin V_1166_2019 të datës 10 korrik 2019 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga
Turbinat e Erës (Wind Park –SELAC 3), ZK Kaqandollë dhe Rzhanë, komuna e Mitrovicës
V_1196_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe shtyerjen e
afatit të vlefshmërisë së VENDIMIT TË AUTORIZIMIT FINAL V_981_2018 i datës 13 qershor 2018, i
Modifikuar me Vendimin V_1165_2019 të datës 10 korrik 2019 për ndërtimin e kapaciteteve të reja
gjeneruese nga Turbinat e Erës (Wind Park –SELAC 2) ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, komuna e Mitrovicës
V_1195_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së Shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe SHTYHET
afati i vlefshmërisë së VENDIMIT TË AUTORIZIMIT FINAL V_980_2018 i datës 13 qershor 2018, i
Modifikuar me Vendimin V_1164_2019 të datës 10 korrik 2019 për ndërtimin e kapaciteteve të reja
gjeneruese nga Turbinat e Erës (Wind Park –SELAC 1) ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, komuna e Mitrovicës
V_1194_2019 – Vendimi për lëshimin e AUTORIZIMIT FINAL shoqërisë NP “Ngrohtorja e Qytetit” SH.A.GJAKOVA, për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga
BIOMASA, në Komunën e Gjakovës
V_1193_2019 – Vendimi për Aprovimin e tarifave të energjisë termike për konsumatorët fundorë të
Ngrohtores së Qytetit (NQ) Gjakova sh.a. për sezonin e ngrohjes 2019/2020
V_1192_2019- Vendimi për Aprovimin e “Marrëveshjes për furnizim me ngrohje e lidhur me datën
24.12.2014, nr 252 “ në mes të KEK-Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. dhe NQ Termokos sh.a.
V_1191_2019 – Vendimi për refuzimin e ankesës së konsumatorit A.Sh.
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V_1190_2019 –Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin
S.Z.
V_1189_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin
F.T.
V_1188_2019 – Vendimi për aprovimin e tarifave të energjisë termike për konsumatorët fundorë të
Ngrohtores së Qytetit (NQ) Termokos sh.a. për sezonin e ngrohjes 2019/2020
V_1187_2019 – Vendimi për aprovimin e TË HYRATVE MAKSIMALE TË LEJUARA (MAR) për NQ Termokos
sh.a. që do të mblidhen nga tarifat e energjisë termike (ngrohjes) për konsumatorët fundorë për sezonin
2019/2020
V_1186_2019 – Vendimi për aprovimin e kërkesës së KOSTT SH.A për emërimin e Zyrtares se
Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit (KOSTT SH.A).
V_1185_2019 – Vendimi për vazhdimin e licencës për prodhim të energjisë elektrike për Korporatën
Energjetike të Kosovës –Divizioni i Gjenerimit (KEK SH.A.)-TC Kosova A
V_1184_2019 – Vendimi për lëshimin e Licencës së PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga
burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Deçani”,ndërmarrjes "KelkosEnergy"
V_1183_2019 - Vendimi për lëshimin e Licencës së PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga
burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Belaje”, ndërmarrjes "KelkosEnergy"
V_1182_2019 - Vendimi për lëshimin e Licencës së PËRKOHSHME për prodhim të energjisë elektrike nga
burimet e ripërtërishme të energjisë nga Hidrocentrali “Lumbardhi II”, ndërmarrjes "KelkosEnergy"
SH.P.K.
V_1181_2019 – Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit Arbër Rushiti për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike
V_1180_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit “OBRICO” SH.P.K., për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike
V_1179_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit DONI FRUITS Shpk, për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike
V_1178_2019 - Vendimi për aprovimin e kërkesës së aplikuesit N.T.P.“AMG”, për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike
V_1177_2019 – Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin
N.T. nga Prishtina
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V_1176_1_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për
konsumatorin N. B
V_1176_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin
F.I. dhe N.I.
V_1175_1_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për
konsumatorin I. R
V_1175_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin
L.B
V_1174_1_2019 – Vendimi për Aprovimin e kërkesës së aplikuesit B. K. për ndërtimin e kapaciteteve të
reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Zllatar, Komuna e Prishtinës
V_1174_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së
konsumatorin B.M

KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për

V_1173_1_2019 – Vendimi për Aprovimin e kërkesës së aplikuesit R. B.i për ndërtimin e kapaciteteve të
reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Orllat, në Komunën e Drenasit.
V_1173_2019 - Vendimi për refuzimin e ankesës së KESCO-së ndaj vendimit të DMK-së për konsumatorin
Sh. G.
V_1172_2019 – Vendimi për Aprovimin e kërkesës së KOSTT SH.A per Derrogimet e dispozitave
V_1171_2019 – Vendimi për Aprovovimin e dokumentit _Plani Zhvillimor i sistemit 2019-2029
V_1170_2019 - Vendimi për Aprovimin e kërkesës së shoqërisë KelKos Energy SH.P.K. dhe SHTYrja e afatit
të Vendimit V_1120_2019 i datës 28 mars 2019 edhe për nëntëdhjetë (90) ditë, nga data e lëshimit të
këtij Vendimi
V_1169_2019 – Vendimi për aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Bondcom Energy Point” SH.P.K., dhe
shtyrje të afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar V_987_2018
datës 13 qershor 2018, për kompletimin e aplikacionit për marrjen e Autorizimit Final, në Lokacionin ZK
Budakov, Komuna e Suharekës
V_1168_2019 - Vendimi për Aprovimin e kërkesës së aplikuesit “BESIANA – G” SH.P.K., për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë – konsum nga panelet solare/fotovoltaike, ZK Prelez, në
Komunën e Ferizajt
V_1167_2019 - Vendimi për Aprovimin e kërkesës së shoqërisë “EKO ENERGJI” SH.P.K., dhe shtyrja e
afatit të vlefshmërisë së Autorizimin V_737_2015 të datës 15 qershor 2015, për ndërtimin e
Hidrocentralit HC Binça, në lokacionin ZK Binça, komuna e Vitisë
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V_1166_2019 - Vendimi për Aprovimin e kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe modifikimi I
Vendimit PËR AUTORIZIMIT FINAL V_982_2018 i datës 13 qershor 2018, për ndërtimin e kapaciteteve
të reja gjeneruese ZK Kaqandollë dhe Rzhanë, komuna e Mitrovicës
V_1165_2019 - Vendimi për Aprovimin e kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe
MODIFIKOHET VENDIMI PËR AUTORIZIMIT FINAL V_981_2018 i datës 13 qershor 2018, për ndërtimin e
kapaciteteve të reja ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, Komuna e Mitrovicës
V_1164_2019 - Vendimi për Aprovimin e kërkesës së shoqërisë “SOWI KOSOVO” L.L.C., dhe
MODIFIKOHET VENDIMI PËR AUTORIZIMIT FINAL V_980_2018 i datës 13 qershor 2018, për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese, ZK Kaqandollë dhe Bajgorë, Komuna e Mitrovicës
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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
Për Konsumatorë:
Tel: +381 (38) 247 615 lok. 116
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org
Për çështje Ligjore, Licencim, BRE/Autorizim:
Tel: +381 (38) 247 615 lok. 114, 117, 118
Email: legal-licensing@ero-ks.org

