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PËR AKTIVITETET E ZYRËS SË RREGULLATORIT PËR ENERGJI

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është agjenci e pavarur, e themeluar nga Kuvendi i
Republikës së Kosovës sipas Neneve 119.5 dhe 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
ZRRE bёn rregullimin ekonomik tё sektorit tё energjisё (Energji Elektrike, Ngrohje Qendrore dhe
Gaz Natyror).
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Zyra e Rregullatorit për Energji në pajtim me Nenin 25 paragrafin 5 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë
për informim të publikut lidhur me aktivitetet e saj përgatit dhe publikon Buletinin mbi aktivitetet e
zhvilluara dhe pritjet për periudha afatmesme kohore. Buletinet e ZRRE-së mund të gjinden në ueb faqe
të saj www.ero-ks.org.

Pamje nga trafostacioni Kosova B
Në këtë numër të Buletinit janë të paraqitura aktivitetet e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) për
sektorin e energjisë për të kryera gjatë periudhës janar – qershor 2015, si dhe në pika të shkurta disa
aktivitete të rëndësishme që parashihen në kryhen gjatë gjysmë vjetorit të dytë të vitit 2015.
Po ashtu janë paraqitur në pika të shkurta pjesëmarrja e stafit dhe Bordit të ZRRE-së në aktivitetet dhe
në grupet punuese në Traktatin e Komunitetit të Energjisë së Evropës Juglindore (KEJL), si dhe në Bordit
Rregullativ të Komunitetit të Energjisë si dhe takimet, punëtoritë, seminaret e ndryshme të stafit të
ZRRE-së në vende të ndryshme dhe në Kosovë për sektor të energjisë.
Mediat po ashtu i kanë kushtuar një rëndësi të veçantë sektorit të energjisë gjatë kësaj periudhe, ndaj
në pika të shkurta mund të gjeni edhe disa informacione për komunikimin me media.
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I.

Vendimet e lëshuara nga ZRRE gjatë periudhës Janar - Qershor 2015

Kryesisht për aktivitetet e rëndësishme të sektorit të energjisë, Bordi i ZRRE-së nxjerr vendime.
Vendimet nxirren në seancë publike. Bordi i ZRRE-së përbëhet nga pesë (5) anëtarë, mirëpo gjysmës së
parë të vitit 2015 Bordi ka funksionuar në përbërje prej tre (3) anëtarësh pasi që dy (2) anëtarëve të
ZRRE-së u ka skaduar mandati, ndërsa Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të emëroj edhe dy anëtarë tjerë
të bordit. Gjatë periudhës Janar-qershor 2015 Bordi i ZRRE-së ka mbajtur 4 Seanca Publike ku janë
nxjerrë rreth 72 vendime. Të gjitha vendimet e nxjerra nga Bordi i ZRRE-së janë të paraqitura në ueb
faqe të ZRRE-së. Në vijim po paraqesim disa nga vendimet më të rëndësishme të nxjerra gjatë kësaj
periudhe:
-

Vendim V_737/2015 - lidhur me lëshimin e Licencës për import dhe eksport te energjisë
elektrike ndërmarrjes ‘’EVN TRADING’’ L.L.C..

-

Vendim V_737_2015 - lidhur me Njoftimin për lëshimin e Autorizimit shoqërisë ‘’EKO-ENERGJI’’
sh.p.k.

-

Vendim V_736_2015 - lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin
për Autorizimin Preliminar V_539_2013 i datës 28 qershor 2013.

-

Vendim V_735_2015 - Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin
për Autorizimin Preliminar V_ 537_2013 i datës 28 qershor 2013.

-

Vendim V_734_2015 - Lidhur me SHTYRJEN e afatit te vlefshmërisë se Vendimit mbi Njoftimin
për Autorizimin Preliminar V_536_2013 i datës 28 qershor.

-

Vendim V_733_2015 - Lidhur ne SHTYRJEN e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin
për Autorizimit Preliminar V_535_2013 i datës 02 maj 2013.

-

Vendim V_732_2015 - Lidhur me lirimin nga pagesa e taksës vjetore të licencimit për periudhën
nga data 01 mars 2015 deri 31 tetor 2015.

-

Vendim V_731_2015 - Lidhur me aprovimin e dokumenteve për prokurimin e shërbimeve
ndihmëse.

-

Vendim V_730_2015 - Lidhur me aprovimin e derrogimit në zbatimin e dispozitave të Rregullave
të Tregut.

-

Vendim V_729_2015 - Lidhur me aprovimin e dokumentit Procedura e Menaxhimit të Kodeve
Teknike/Operacionale (KQKO).

-

Vendim V_728_2015 - Lidhur me aprovimin e dokumentit Procedura për Ankandet e
Kapaciteteve Interkonektive dhe Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitare.

-

Vendim V_727_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë N.T.SH.“RIMED“, e cila
pranohet në Skemën Mbështetëse.
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-

Vendim V_726_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Led Light Tehnology
Kosova“ SH.P.K., e cila pranohet në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_725_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “ENERGY FIRST ONE“ SH.P.K., e cila pranohet në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_724_2015 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për
Autorizimin Preliminar V_504_2013, i datës 01 mars 2013.

-

Vendim V_723_2015 - Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave me pakicë të energjisë
elektrike për konsumatorët e rregulluar për vitin relevant tarifor SHTE9 që do të zbatohen nga i
licencuari nga data 1 prill 2015

-

Vendim V_722_2015 - Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për vitin relevant tarifor apo SHTE9, i cili fillon nga 1
prilli 2015

-

Vendim V_721_2015 - Lidhur me aprovimin e tarifave dhe ngarkesave, që do të zbatohen nga
Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) Sh.A për vitin relevant
tarifor apo SHTE9 që do të hyjnë në fuqi nga 1 prill 2015

-

Vendim V_720_2015 - Lidhur me aprovimin e çmimeve të rregulluara që do të zbatohen nga
operatori i licencuar i Termocentralit Kosova A dhe operatorit i licencuar Termocentrali Kosova
B (Gjeneratorët e Rregulluar), për vitin relevant tarifor SHTE9 duke filluar nga 1 prilli 2015

-

Vendim V_719_2015 - Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të
mblidhen nga tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar që do të
aplikohen nga Furnizuesi Publik me energji elektrike (KESCO), për vitin rregullativ tarifor 2015
(prill 2015-mars 2016)

-

Vendim V_718_2015 - Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të
mbulohen nga Operatori i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH)

-

Vendim V_717_2015 - Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të
mbulohen nga Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Operatori i Tregut SHA (KOSTT)

-

Vendim V_716_2015 - Lidhur me aprovimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR) që do të
mbulohen nga operatori i licencuar i Termocentralit të Kosovës A dhe operatorit të licencuar të
Termocentralit të Kosovës B (Gjeneratorët e Rregulluar)

-

Vendim V_713_2015 - Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi i Matjes” të
KOSTT Sh.a.

-

Vendim V_712_2015 - Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dispozitave të Kodit te
Standardeve Elektrike të KOSTT Sh.a.

-

Vendim V_711_2015 - Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi Operativ”
të KOSTT Sh.a.
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-

Vendim V_710_2015 - Lidhur me aprovimin e amandamentimit të dokumentit “Kodi i Balancit”
të KOSTT Sh.a.

-

Vendim V_709_2015 - Lidhur me aprovimin e amandamentimin e dispozitave të Kodit për
Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë të KOSTT Sh.a.

-

Vendim V_708_2015 - Lidhur me aprovimin e Procedurave të Rregullave të Tregut:

-

Vendim V_707_2015 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për
Autorizimin Preliminar V_497_2013 i datës 23 janar 2013.

-

Vendim V_706_2015 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për
Autorizimin Preliminar V_489_2012 i datës 24 dhjetor 2012.

-

Vendim V_705_2015 - Lidhur me shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi Njoftimin për
Autorizimin Preliminar V_492_2012 i datës 28 dhjetor 2012.

-

Vendim V_704_2015 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Frigo Food
Kosovë” SH.P.K., .për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike.

-

Vendim V_703_2015 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë „SOLAR GREEN
ENERGY“ SH.P.K. për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike.

-

Vendim V_702_2015 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Spitali Special
Për Rehabilitim të Përgjithshëm Onix SPA”L.L.C. për prodhim të energjisë elektrike nga panelet
solare/fotovoltaike.

-

Vendim V_701_2015 - Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar për shoqërinë “Birra Peja” SH.A.
për prodhim të energjisë elektrike nga panelet solare/fotovoltaike.

-

Vendim V_700_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “EKO - ENERGJI” SH.P.K.,
dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_699_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General
Contractors - Inc” Branch Kosova dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_698_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General
Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_697_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Triangle General
Contractors - Inc” Branch Kosova, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_696_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Drini i Bardhë” SH.A.,
dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_695_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “UPWIND International II
GmbH, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_694_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “UPWIND International I
GmbH, dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.
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-

Vendim V_693_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesësa e shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_692_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_691_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_690_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro - Line” SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_689_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_688_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_687_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Matkos Group” sh.p.k., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_686_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Edelweiss Energy” SH.P.K.,
dhe PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_685_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Era Energji” SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_684_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “AIR – ENERGY“ SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_683_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji“ SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_682_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Hidroenergji“ SH.P.K., dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

Vendim V_681_2015 - Lidhur me aprovimin e kërkesës së shoqërisë “Eurokos” JH sh.p.k. dhe
PRANOHET në Skemën Mbështetëse.

-

3 vendime (vendimet 714, 715 dhe 740) lidhur me kundërshtimet e vendimeve të DMK-së nga
ana e konsumatorëve dhe KEDS SH.A.
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II.

Aktivitete të rëndësishme të Bordit të ZRRE-së - marrëveshjet dhe
takimet ndërkombëtare dhe brenda vendit

Bordi i ZRRE-së gjatë kësaj periudhe përveç seancave të rregullta ka zhvilluar edhe një sërë aktivitetesh e
takimesh të tjera. Po ashtu gjatë kësaj periudhe ZRRE ka zhvilluar procesin e shqyrtimit të tarifave dhe
ka nxjerr në diskutim rregullat sekondare për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike. Janë mbajtur
takime të shumta me palët e tjera të përfshira në sektorin e energjisë si dhe takime të shumta me
investitor potencial. Disa nga aktivitetet dhe takimet më të rëndësishme që ka zhvilluar Bordi janë:
Takimi me Ministrin Agani
Me 14 janar 2015 anëtarët e Bordit janë Takuar me Ministrin e Ambientit Z. Ferid Agani për të diskutuar
në lidhje me proceset e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë e që ndërlidhen me
disa kompetenca që ka Ministria e Ambientit në këto procese.
Takim me përfaqësues të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT)
Me 22 janar anëtarët e Bordit dhe një pjesë e stafit profesional janë takuar me përfaqësues të KOSTT
për të diskutuar azhurnimet vjetore te të hyrave të lejuara për vitin 2015, si pjesë e procesit të
Shqyrtimit Tarifor 2015
Takim i me Komisionin për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, Personat e Pagjetur dhe Peticione,
Me 26 janar Kryesuesi i Bordit Z. Enver Halimi dhe Kryesuesi i Departamentit të Tarifave, Z. Ymer
Fejzullahu janë takuar me anëtarët e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore,
Personat e Pagjetur dhe Peticione për të diskutuar peticionin e qytetarëve kundër shtrenjtimit të
energjisë elektrike.
Takim me Kryetarin e komunës së Pejës Z. Gazmend Muhagjeri
Me 26 janar 2015 anëtari i Bordit të ZRRE-së Z. Krenar Bujupi dhe përfaqësuesit e departamentit Ligjor
dhe Licencimit, Z. Afrim Ajvazi, udhëheqës i Deparamentit dhe Z. Ymredin Misini, zyrtar Ligjor, janë
takuar me Kryetarin e Komunës së Pejës Z. Gazmend Muhagjeri për të dikutuar rreth kerkesave
(aplikacioneve) për Hidrocentrale në Komunën e Pejës
Takim i Komitetit Drejtues të projektit „Kosova e Re“
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Me 30 janar, Z. Krenar Bujupi ka marr pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të projektit „Kosova e
Re“ ku janë prezantuar rezultatet e ofertës së përshtatshmërisë dhe rekomandimet për hapat tjerë në
projekt.
Takim i Komitetit Drejtues të Projektit (KDP) TC “Kosova e Re”
Me 3 shkurt, Z. Bujupi ka marr pjesë në takimin hapjes së Ofertës Financiare të Projektit TC “Kosova e
Re”
Takim me drejtorin regjional të departamentit të energjisë në ambasadën Amerikane
Me 6 shkurt, anëtarët e Bordit janë takuar me Z. Dan Milstein, drejtor regjional për departamentin e
energjisë në Amasadën Amerikane.
Takim Konsultativ me udhëheqësit e Departamenteve
Kryesuesi i Bordit, Z. Halimi ka mbajtur takim konsultativ me udhëheqësit e departamenteve të ZRRE-së.
Takim me përfaqësues të USAID
Me 19 shkurt, anëtarët e Bordit të ZRRE-së janë takuar me përfaqësues të USAID; Z. Steven Burns,
Kryesues i infrastrukturës së energjisë dhe Znj. Jamilla Amodeo, Këshilltare e Lartë për Energji dhe
Ambient, si dhe zyrtarë të tjerë të USAID në Prishtinë për të diskutuar rreth mekanizmave të zbatimit të
Projektit të Partneritetit në mes ZRRE dhe Asociacionit Kombëtar të Komisioneve Rregullative
amerikane(NARUC).
Seanca e parë e Bordit për për vitin 2015-08-21
Me 20 shkurt, Bordi ka mbajtur seancën e parë për vitin 2015 ka ka shqyrtuar 7 aplikacione për
ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë elektrike ka shqyrtuar dhe ka vendosur për përfshirjen e
disa kompanive në skemën mbështetëse për prodhimin e energjisë së prodhuar nga burimet e
ripërtëritshme; ka shqyrtuar dy ankesa të konsumatorëve; ka aprovuar Procedurat e Rregullave të
Tregut të energjisë elektrike; ka aprovuar amandamentimin e Kodeve Teknike të Operatorit të sistemit
të transmisionit dhe Tregut (KOSTT) si dhe ka shqyrtuar dhe aprovuar Planin e Trajnimeve dhe
përfaqësimit të ZRRE-së në ngjarjet ndërkombëtare të sektorit të energjisë.
Takim me anëtarët e Komisionit Parlamentar për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri
Me 3 mars, Kryesuesi i Bordit Enver Halimi, udhëheqësi i departamentit të tarifave Z. Ymer Fejzullahu
dhe Udhëheqësi i departamentit për Konsumator Z. Gani Bucaj kanë marrë pjesë në takimin e
Komisionit funksional per zhvillim ekonomik, infrastrukture, tregti dhe industri për të diskutuar lidhur
me “Rekomandimet e Komisionit Hetimor të datës 27.06.2013 të miratuar në Kuvend me datë
19.07.2013, lidhur me faturimin e shpenzimit të rrymës elektrike për muajin janar 2013, kohën e
llogaritjes sipas tarifës se lirë, njehsorët dhe masat e ndërmarra në lidhje me këtë rast”.
Takim me përfaqësues të Bankës Botërore
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Anëtari i Bordit të ZRRE-së Z. Krenar Bujupi, është takuar me përfaqësues të misionit të Bankës Botërore
për të diskutuar rreth implementimit të projektit për Efiqiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtritëshme.
Takim me Biznismen Sllovak
Përfaqësues të Bordit dhe të Departamentit Ligjor dhe Licencimit janë takuar me një grup biznismenësh
sllovak me qëllim që të japin informata në lidhje me kompetencat e ZRRE-së në sektorin e energjisë dhe
çështje të tjera të ndërlidhura me investimet e mundëshme në sektorin e energjisë në Kosovë.

Takimi i dytë i Bordit të ZRRE-së për Vitin 2015 – Shqyrtimi dhe aprovimi i të hyrave të lejuara
maksimale dhe tarifave të reja të energjisë elektrike
Me 3 prill, Bordi i ZRRE-së ka mbajtur takimin e tij të dytë të rregullt për vitin 2015, ku ka vendosur për
të Hyrat e Lejuara Maksimale për Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK), Operatorin e Sistemit të
Transmisionit dhe të Tregut të Kosovës (KOSTT), Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) si dhe
Furnizuesin Publik të Energjisë Elektrike (KESCO). Në bazë të këtyre vendimeve tarifat me pakicë të
energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të cilat do të aplikohen nga Furnizuesi Publik nga data
1 prill 2015 për vitin Rregullativ tarifor 2015 do të mbesin të njëjta me ato të vitit të kaluar.
Raportim para Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri
Me 7 prill, anëtarët e Bordit të ZRRE-së kanë marrë pjesë në takimin e Komisionit Parlamentar për
zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri për të mbrojtur raportin vjetor për vitin 2014.
Seanca e tretë i Bordit të ZRRE-së
Me 10 prill Bordi ka mbajtur seancën e tretë të rregullt të tij.
Takim i komitetit Drejtues të projektit „Kosova e Re“
Me 10 prill Kryesuesi i Bordit, Z. Enver Halimi ka marrë pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të Projektit
„Kosova e Re“
Raportim para Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa
Me 22 prill, Kryesuesi i Bordit dhe Zyrtari për Financa Z. Ejup Hasolli kanë raportuar para Komisionit
Parlamentar për Buxhet dhe Financa. Në këtë takim është shqyrtuar Raporti vjetor financiar i ZRRE-së
për vitin 2014.
Takim me Përfaqësues të administratës shtetërore të Shteteve të Bashkuara
Me 22 prill, Bordi i ZRRE është takuar me Zyrtarin ekonomik rajonal të Departamentit të shtetit
amerikan, Z. Brian Smith, ku është diskutuar për Projektin “Kosova e Re”, tarifat e energjisë dhe hapjen e
tregut verior.
Takim me MZHE dhe Ministren Tahiri
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Me 5 qershor, Z. Krenar Bujupi, anëtar i Bordit të ZRRE, ka marrë pjesë në takimin e organizuar nga
Ministria e zhvillimit ekonomik ku ka marrë pjesë Ministri Blerand Stavileci, Ministrja Edita Tahiri si dhe
zyrtarë të tjerë.
Takimi i katërt i Bordit të ZRRE-së
Me 15 qershor Bordi ka mbajtur takimin e tij të katërt me radhë.

III.

Aktivitete të rëndësishme ndërkombëtare, pjesëmarrje e stafit të ZRREsë në konferenca, seminare, ndërkombëtare, Janar – Qershor 2015

Pjesëmarrja e ZRRE-së në konferenca, seminare, mbledhje të ndryshme ndërkombëtare
Edhe gjatë periudhës janar-qershor 2015 punonjësit e ZRRE-së kanë përfaqësuar ZRRE-në me
pjesëmarrje në takime të ndryshme të rëndësishme ndërkombëtare. Gjithashtu kanë kryer trajnime të
ndryshme adekuate për sektor të energjisë, duke shkëmbyer përvoja me shtetet e rajonit dhe Evropës.
Në vijim janë paraqitur në pika të shkurta disa nga takimet/vizitat e realizuara në shtete të ndryshme
ndërkombëtare:
4-05 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin e takimin 34të i grupit për energji elektrike (EWG) të ECRB,
Vjenë, Austri
18 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin e 32të të GPG ECRB – TKE, Vjenë, Austri;
19 shkurt 2015 – Takimi i 30të i rregullt i Grupit punues për konsumator dhe treg me pakicë, në kuadër
të Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë (ECRB-së) TKE EJL, Vjenë, Austri;
13 mars 2015 – Pjesëmarrje në Forumin e 3të të Vjenës mbi Ligjet Evropiane të energjisë, Vjenë, Austri
27-28 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin koordinues dhe punëtorinë “Progresi në promovimin e
energjisë se ripërtshme në Komunitetin e Energjisë”, Vjenë, Austri
08 maj 2015 – Pjesëmarrje në tryezën punuese me temën “EU Energy Law & Policy Workshop”
organizuar nga Florence School of Regulation, Bruksel, Belgjikë
12-13 maj 2015 – Pjesëmarrje në takimin e 33të të GPG ECRB – TKE dhe në takimin e GRI SSE, Varshavë,
Poloni;
13-14 maj 2015- Pjesëmarrje në trajnimin “Utility Regulation”organizuar nga instituti Market Force,
Londër, Angli
18-19 maj 2015 – Pjesëmarrje në Forumin/konferencën për Shërbimet ndihmëse dhe menaxhimin e
përgjigjes së kërkesës, Pragë, Çeki
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27-30 maj 2015 – Pjesëmarrja në Konferencën e 5të Ndërkombëtare te të Rinjve për Energji – 2015, Pisa,
Itali
01-05 qershor 2015 – Pjesëmarrje në takimet: 20th Energy Community Electricity Forum; 35th ECRB
Electricity Working Group meeting; 1st Meeting of Energy Community Regulators; Electricity
Transmission System Operators and Market Operators; Regulating Electricity Distribution Networks in a
Competitive Retail Market Environment- workshop, Athinë – Greqi;
11 qershor 2015 – Pjesëmarrje në takimin e 31të të Grupit Punues për Konsumator dhe treg me pakicë
në kuadër të Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë (ECRB), Vjenë, Austri.

IV. Pjesëmarrja e ZRRE-së në takime, punëtori dhe seminare vendore
Gjatë këtij gjashtë mujori të vitit 2015 anëtarët e Bordit të ZRRE-së e poashtu edhe stafi kanë mbajtur
takime të shumta si me të licencuarit, poashtu edhe palët e treta. Takimet kanë qenë për qëllime nga
më të ndryshmet për sektorin e energjisë elektrike, energjisë termike dhe të gazit. Vlen të përmendet se
gjatë kësaj periudhe ka pasur shumë takime me investitor të mundshëm sa i përket investimeve në
energji të ripërtërishme si dhe me aplikuesit për licencat. ZRRE po ashtu ka pasur takime pothuajse të
përditshme me konsumator të ndryshëm të cilët i janë drejtuar ZRRE-së për sqarime apo edhe ankesa të
ndryshme në sektor të energjisë.
Disa nga takimet e Bordit dhe të stafit të ZRRE-së janë paraqitur më poshtë:
- 05 janar 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të SVEKO për KOSTT-in;
- 08, 15, 16 janar 2015 – Pjesëmarrje në takimin e Komisionit për vlerësimin e ofertave për projktin
e TC Kosova e Re, MZHE;
- 14 janar 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues nga Dogana (pjesa në Mitrovicë)
lidhur me eksportet eventuale përmes LP Vallaq N. Pazar.
- 19 & 21 janar 2015—Takim në ZRRE me përfaqësues të KEDS Sh.a lidhur me sqarimin e
aplikimeve për çmime;
- 21 janar 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të KOSTT, USAID dhe ZRRE
lidhur me konkurrencën përfshirë ndërrimin e furnizuesve ;
- 22 janar 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të KOSTT për tarifa;
- 23 janar 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të KEK Sh.a lidhur me propozimin e KEK për të
hyra dhe çmime;
- 27 janar 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të KEDS dhe KESCO lidhur me propozimin e tyre
për të hyra dhe çmime;
- 30 janar 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për shqyrtimin e aplikacionit për autorizim për:
Onix - Banja e Pejës - 0.5 MW, Solar Green Energy – Kamenicë - 3 MW, Frigo Food KosovëGjakovë- 3 MW.
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- 3 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin e Komisionit për vlerësimin e ofertave për projktin e TC
Kosova e Re – hapja e oferës financiare, MZHE;
- 10 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin lidhur me Raportin e Monitorimit në ZRRE;
- 11 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin lidhur me projektet e WB dhe USAID në ZRRE;
- 12 shkurt 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të KEK Sh.a lidhur me konfirmimin e vlerave të
axhustuara nga KEK për të hyra dhe çmime;
- 16 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin me KOSTT për Procedura e Rregullave të Tregut;
- 18 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin lidhur me Raportet vjetore për Kuvendin e Republikës së
Kosovës, të agjencive të pavarura;
- 23 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin me KEK për raportet e monitorimit;
- 24 shkurt 2015 – Pjesëmarrje në takimin me KOSTT i TF për operimin e sistemit;
-

26 shkurt 2015 – Tryezë e rrumbullakët lidhur me temën “Rruga drejtë realizimit të të drejtave të
konsumatorëve”, organizuar nga Ministria për Tregti dhe Industri – Depertamenti për Mbrojtjen
e Konsumatorëve; Tryezë e rrumbullakët është mbajtur në Restoranin Rings, Prishtinë.

-

03 mars 2015 – Takim në Kuvendin e Republikës së Kosovës me Komisionin për Zhviliim
Ekonomik, tregti dhe Industri lidhur me raportimin e ZRRE-së për Rekomandimet e bëra nga
Komisoni Parlamentar; Tryezë e rrumbullakët është mbajtur në Kuvendin e Kosovës, Prishtinë.

-

04 mars 2015 – Takim mes ZRRE-së dhe Menaxhmentin e KEDS-it lidhur me ankesat e
konsumatorëve/investitorëve të ndryshëm me Pëlqimet Elektroenergjetike. Takimi është
mbajtur në ZRRE, Prishtinë.

- 04 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin me KOSTT për kostot e shërbimeve ndihmëse mënyrën
të realizimit të rregullimit sekondar dhe terciar;
- 04 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të Re Powerpër studimin për
Kostot e Shërbimeve ndihmëse;
- 04 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin në Therandë për Raportin Vjetor 2014 dhe Raportin e
Monitorimit 2014, organizuar nga Re Power;
- 05 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin në KOSTT për të analizuar të dhënat që duhet plotësuar
dhe publikuar KOSTT sipas kërkesës nga pyetësori i SKE për Transparencën;
- 9-10 mars 2015 – Tryezë punuese e ZRRE për Raportin Vjetor të ZRRE-së për vitin 2014 dhe për
Raportin e Monitorimit. Tryeza është mbajtur në Therandë.
- 10 mars 2015 - Pjesëmarrje në takimin në MZHE të Grupit Punues te Komitetit Drejtues për
themelimin e tregut te përbashkët të energjisë elektrike Kosove –Shqipëri;
- 11 mars 2015 –Takim në ZRRE me përfaqësues të MEF për programimin e borxheve të kredive të
KEK-ut ndaj Qeverisë së Republikës së Kosovës;
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- 11 mars 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të KEDS lidhur me Raportin Konsultativ të
shqyrtimit të tarifave SHTE9;
-

16 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin e përbashkët KEK – NQ Termokos – ZRRE, për qështjet e
faturimit të energjisë termike nga KEK për NQ Termokos – interpretimi i dispozitave përkatëse të
marrëveshjes për furnizim me energji termike;

- 17 mars 2015 – Pjesëmarrje ne takimin e KQKO-së, në KOSTT, për amandamentimin e Procedurës
së Menaxhimit te Kodeve Teknike-Operacionale;
- 18 mars 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të Bankës Botërore lidhur me aktivitetet e ZRREsë në sektorin e enrgjisë elektrike;
- 19 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin në KEK me të licencuarit dhe palët e interesit, lidhur me
Shthurjen e KEK-ut, i organizuar nga Re Power;
- 23 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin me përfaqësues të Besim Commerce për BRE me ujë apo
erë;
- 27 mars 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE lidhur me pronësinë e KEDS;
- 30 mars 2015 – Takim mes ZRRE-së dhe Ujësjellësit Rajonale Prishtina lidhur me kontestin që
kanë me KEDS-in rreth Pëlqimit Elektroenergjetik për dy pompat e reja në fshatin Shkabaj. Takimi
është mbajtur në ZRRE, Prishtinë.
-

01 prill 2015 – Takim mes ZRRE-së dhe KEDS-in lidhur me ankesat e konsumatorëve Ringov dhe
Ujësjellsin Rajonal Prishtina për problemet me Pëlqim Elektroenergjeti. Takimi është mbajtur në
ZRRE, Prishtinë.

- 01 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin me KEDS rreth problemeve me kyçjen e konsumatorëve e
posaçërisht me konsumatorin Ringov;
- 2 prill 2015 – Pjesëmarrje në punëtorinë – prezentimi i studimit të fizibilitetit për projektin:
Ndërrimi i lëndës djegëse dhe rehabilitimi i sistemit të NQ Gjakovës;
- 07 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin në Kuvendin e Kosovës me Komisionin Parlamentar për
Raportin Vjetor 2014;
-

07 prill 2015 – Takim mes ZRRE dhe përfaqësuesit të ECRB Jasmina Trhulj lidhur me zhvillimet e
fundit të rregullatorit dhe sektorit të energjisë në përgjithësi- diskutim dhe vlerësimi i
përmbushjes së obligimeve që dalin nga TKE;

-

07 prill 2015 – Takim mes ZRRE dhe KEDS-it lidhur me problemin e faturave të energjisë
elektrike në Dsitriktin e Ferizajit. Takimi është mbajtur në ZRRE, Prishtinë.

- 14,15,16 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për Raportin e Monitorimit 2014;
- 15 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin në KOSTT të Task Forcës për koordinim të sistemit;
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- 17 prill 2015 - Pjesëmarrje në takimin e inaugurimit të Gurthemelit-Projekti për Zhvillimin e
Sistemit Transmetues të Kosovës-Programi i Sektorit IV dhe V;
- 23 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të KEK rreth problemeve të
devijimeve me theks te eksporti i tepricave;
- 23 prill 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të Re Power lidhur me Koordinimin e aktiviteteve
ZRRE_Repower;
- 23 prill 2015 – Takim mes ZRRE dhe KEK lidhur me problemin e kërkesës së KESCO-s në ulje në
minimum teknik të gjeneratorëve të TC Kosova A dhe B.
- 24 prill 2015 – Takim mes ZRRE dhe KEDS lidhur me problemet e devijimeve të energjisë elektirke
në sistem, si dhe për eksport të energjisë elektrike. Takimi është mbajtur në ZRRE, Prishtinë.
- 24 prill 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësues të KEDS rreth problemeve të
devijimeve me theks te eksporti i tepricave;
- 27 prill 2015 – Takim mes ZRRE dhe KESCO lidhur me Procedurën për mbylljen e llogarisë.
- 29 prill 2015 – Takim i përbashkët mes ZRRE, KESCO dhe KEK lidhur me problemet e tepricave të
energjisë elektrike kryesisht gjatë orëve të natës (devijimet në sistem) dhe për eksportin e
energjisë elektrike. Takimi është mbajtur në ZRRE, Prishtinë.
- 5 maj 2015 – Pjesëmarrje në takim në NQ Termokos – përcjellja e vazhdimit të projektit për
rehabilitimin e rrjetit dhe nënstacioneve, me theks të veçant diskutimi për mundësinë e matjes
së furnizimit me energji termike të konsumatorëve dhe faturimin e bazuar në matje;
- 07 maj 2015 – Takim mes ZRRE dhe KESCO lidhur me eksportin e energjisë elektrike dhe tepricat
e energjisë elektrike. Takimi është mbajtur në ZRRE, Prishtinë
- 07 maj 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me “Norwegian Export Credit Agency” nga
Norvegjia;
- 19 maj 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të KOSTT-it lidhur me Llogarit Rregullatore të
Kontabilitetit;
-

22 maj 2015 - Pjesëmarrje në punëtorinë për efiçiencën e energjisë organizuar nga KfW dhe
Fondacioni Konrad Adenhauer

- 26 maj 2015 – Pjesëmarrje në takim në MZHE për hartimin e Programit Kombëtarë për adoptimin
e “acquis communautaire” të BE-së të sektorit të energjisë;
- 27 maj 2015 – Pjesëmarrje në takimin në MZHE për Ligjin për energjinë elektrike;
- 28 maj 2015 – Pjesëmarrje në takimin sektorial për Dialogun e procesit të stabilizim asocimit
(DPSA), ZKM;
- 28 maj 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës për SAPD;
- 29 maj 2015 – Takim mes ZRRE dhe Ibër Lepencit lidhur me Marreveshjen për Blerjen e Energjisë
dhe çmimin e përcaktuar në marrëveshje.
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- 30 maj 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të Ibër Lepenci lidhur Ndryshimin e Kontratës së
MBE me KESCO-në;
- 03 qershor 2015 – Takim mes ZRRE dhe KESCO për problemin e devijimeve / tepricave të
energjisë elektirke kryesisht gjatë orëve të natës – operimi korrekt i sistemit. Takimi është
mbajtur në ZRRE, Prishtinë.
- 04 qershor 2015 – Takim në ZRRE me përfaqësues të Re Power rreth Rregullës për autorizim të
ndërtimit të gjeneratorëve të vegjël;
- 05 qershor 2015 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me konsultantët e projektit të USAID
“RePower” – prezantim dhe diskutim i draftit për procedurën e Autorizimit të ndërtimit të
mikrogjeneratorëve nga BRE-të;
-

09 qershor 2015 – Takim mes ZRRE-së dhe KEDS-it për Metodologjinë e Taksës për Kyçje të
OSSH-së.

-

10 qershor 2015 – Takim mes ZRRE-së dhe Bordit të ZRRE-së lidhur me Raportin e Monitorimit.

-

11 qershor 2015 – Pjesëmarrje në takimin me përfaqësues të KOSTT lidhur me çështjet: Zgjedhja
e problemeve të shkaktuara nga devijimet (Mosbalancimi i Sistemit ose Operimi korrekt i
Sistemit);

-

17– 19 qershor 2015 – Tryezë punuese mes ZRRE-së dhe përfaqësuesve të NARUC-it (aktivitetin
e partneritetit me NARUC – Rregullatorët e SHBA-ve) lidhur me përmirësimin e komunikimeve
të brendshme dhe të jashtme të ZRRE-së. Tema ishte: ”Procesi i Komunikimit të brendshëm dhe
jashtëm në Agjensionet Rregullatore”;

-

22 qershor 2015 –Takim në ZRRE me përfaqësues të Re Power dhe KESCO& KEDS rreth
plotësimit të dhënave në formular për Studimin e Kostove;

-

30 qershor 2015 – Takim i stafit të ZRRE-së lidhur me: autorizimet preleminare, devijimet në
sistem etj;

-

30 qershor 2015 – Takim i stafit të ZRRE-së lidhur me disa çështje të aktiviteteve të ZRRE-së, si
çështja e afateve të autorizimeve preliminare, çështjet e devijimeve (tepricave të energjisë
elektrike) kryesisht gjatë orëve të natës, eksporti i energjisë elektrike, dhe çështje tjera.
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V.

Aktivitetet e ZRRE-sё për periudhën Janar – Qershor 2015

Zyra e Rregullatorit për Energji kryen funksionet dhe detyrat e saj në pajtim me legjislacionin në fuqi. Në
kuadër të kësaj, më poshtë janë paraqitur disa nga aktivitetet e kryera nga departamentet e ZRRE-së:
 Përgatitja e Raportit Vjetor të ZRRE-së për vitin 2014.
 Lëshimi i Autorizimeve preliminare, shtyrje e afatit të autorizimeve si dhe lëshimi i autorizimeve
finale nga Bordi i ZRRE-së.
 Janë analizuar dhe komentuar dokumente si Pyetësorë dhe dokumente tjera të dërguar nga
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë.
 Është punuar në dokumentin Raporti i monitorimit janar - dhjetor 2014 ZRRE.
 Është komentuar dokumenti Metodologjia e Taksave për Kyçje të OSSH.
 Janë komentuar edhe dokumente për tenderimin e energjisë për shërbime ndihmëse.
 Janë vlerësuar dokumentet e KOSTT për ndarjen e Tranzitit me EMS, është punuar në raporte
për Kuvendin etj.
 Është bërë përgatitja e pjesëve narrative për takimin me përfaqësues të Komisionit Evropian për
SAPD.
 Është komentuar dokumenti Balanca Vjetore e Energjisë Elektrike për Vitin Paraprak 2014.
 Është komentuar Metodologjia e Taksave për Kyçje të OSSH si dhe është përgatitur model për
kalkulimin e kompensimit të konsumatorëve që kanë bërë investime për pajisje që do të
përdorën nga shfrytëzues tjerë.
 Janë komentuar edhe dokumentet lidhur me Kontraktimin e Shërbimeve Ndihmëse, Procedura
për Ankandet e Kapaciteteve Interkonektive dhe Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitare dhe
Procedura e Menaxhimit te Kodeve Teknike-Operacionale.
 Janë përgatitur për aprovim procedurat e Rregullave të Tregut dhe të amandamenteve të
Kodeve Teknike si: Procedura e Rregullave të Tregut për Leximin, Aprovimin dhe Vlerësimin e
Matjeve; Procedura e Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve; Procedura e Rregullave të
Tregut për Caktimin e Energjisë së Matur; Procedura e Rregullave të Tregut për Garancionin
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Financiar, Kodi i Rrjetit - Kodi I Balancit; Kodi i Rrjetit - Kodi Operativ; Kodi i rrjetit - Kodi i
Standardeve Elektrike; Kodi i Rrjetit - Kodi për Stacionet Gjeneruese të Energjisë me Erë; Kodi i
Matjes; dhe Kodi i qasjes në punë.
 Janë përgatitur për aprovim dokumentet: Kushtet e Përgjithshme për Shërbimet Ndihmese;
Shpjegime për kontratat e shërbimeve ndihmëse dhe udhëzimet tenderuese; Kriteret për
vlerësimin e ofertave për shërbimet ndihmëse; Shablloni i kontratës për shërbimet ndihmëse
dhe forma e tenderimit; Ftesë për tender për ofrimin e shërbimeve ndihmëse për vitin [yyyy];
Amandamentimi i dokumentit: Procedura për Ankandet e Kapaciteteve Interkonektive dhe
Nominimet e Kapaciteteve Ndër-Kufitare; si dhe Procedura e Menaxhimit te Kodeve TeknikeOperacionale;
 Gjatë janë analizuar dhe komentuar dokumente si: Raporti i Derogimeve nga Kodi i Rrjetit, Kodi i
Matjes, Rregullat e Tregut, Licenca e Operatorit të Sistemit të Transmisionit; Road map of
activities and responsibilities of actors in establishing common electricity market: Kosovo –
Albania përgatitur nga Re-Power;
 Monitorimi i rregullt i ndërmarrjeve të NQ, mbledhja e të dhënave dhe informatave përkatëse
dhe hartimi i raporteve periodike të monitorimit;
 Monitorimi investimeve dhe përcjellja e vazhdimit të projektit të rehabilitimit të rrjetit dhe
nënstacioneve të NQ Termokos;
 Analiza dhe dhënja e inputeve dhe komenteve për Studimin e fizibilitetit për projektin: Ndërrimi
i lëndës djegëse dhe rehabilitimi i sistemit të NQ Gjakovës;
 Modifikimi dhe përmirësimi i kornizës rregullative (Udhëzimeve të përkohshme për tarifat e
NQsë dhe raportimit rregullativ);
 Hartimi, komentimi dhe plotësimet përkatëse në draftet finale të projekt-ligjeve të sektorit të
energjisë me fokus në Ligjin për energjinë termike dhe Ligjin për gazin natyror;
 Analizimi, komentimi dhe përgatitja e dokumenteve të ndërlidhura me gazin natyror dhe punën
e GPG, si pyetësorët, raportet dhe dokumentet tjera relevante;
 Është bërë regjistrimi i 125 ankesave të konsumatorëve të cilët kanë qenë në ZRRE për ankesa.
 Është bërë shqyrtimi dhe zgjidhja e 85 ankesave të konsumatorëve, si dhe të kontesteve në mes
të licencuarve.
 Stafi i DMK-së gjatë periudhës janar – qershor 2015 përveç tjerash ka zgjidhur edhe 5 ankesa të
konsumatorëve të cilëve nuk ka pasur nevojë të nxirret vendim pasi janë zgjidhur me
marrëveshje me konsumatorin ose me KEDS-in, si dhe gjatë kësaj periudhe ka kthyer në
rishqyrtim 20 ankesa të konsumatorëve sipas dispozitave ligjore të Rregullës për Zgjidhjen e
Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë.
 Janë dhënë me shkrim 17 përgjigje ankesave të konsumatorëve duke i njoftuar dhe udhëzuar
konsumatorët lidhur me ankesat e tyre.
 Palët janë informuar direkt mbi të drejtat e tyre që kanë të bëjnë me sektorin e energjisë,
poashtu janë informuar palët edhe përmes bisedave telefonime.
 Është bërë analizimi dhe komentimin i dizajnit të faturës së energjisë elektrike për distriktin e
Ferizajit e cila gjenerohet me pajisje të dorës.
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 Janë plotësuar pyetësorë të ndryshëm të arritur nga ECRB për konsumatorë dhe treg me pakicë.
 Janë përgatitur 5 përgjigjeve të ZRRE për Gjykatën Themelore në Prishtinë lidhur paditë e KEK-ut
dhe konsumatorëve ndaj ZRRE-së si dhe ZRRE ka qenë e angazhuar në disa seanca gjyqësore në
Gjykatën Themelore në Prishtinë.
 Është bërë shqyrtimi dhe përshtatja e rregullt e tarifave të energjisë elektrike SHTE9, i cili ishte
inicuar në vitin paraprak. Procesi i shqyrtimit të tarifave ngërthen përcaktimin e të Hyrave
Maksimale të Lejuara (MAR) për aktivitetet e rregulluar në sektorin e energjisë elektrike
(gjenerimi, transmisioni, distribuimi dhe furnizimi)ku të licencuarit mbledhë këto të hyra nga
tarifat dhe pagesat për shërbimet e ofruara ndaj konsumatorëve.
 Në harmoni me Rregullat e publikuara për çmimet, ZRRE është konsultuar dhe ka punuar për së
afërmi me të licencuarit me anë të takimeve të shumta punuese dhe kërkesave për të dhëna
dhe informata shtesë për të qartësuar parashtresat e tyre lidhur me propozimet e tyre për të
Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) që mund t’i mbulojnë të licencuarit gjatë periudhës
rregullative, si dhe arsyetimet për këto.
 Është bërë vlerësimi i kostove të të licencuarve dhe janë përmbledhur të gjeturat në raportet e
detajuara të vlerësimeve të MAR-eve të të licencuarve në kuadër të Shqyrtimit të nëntë të
tarifave të energjisë elektrike SHTE9 (2015) të cilat edhe janë vërë në konsultim publik. Kështu
që në arritjen e konkluzioneve përfundimtare, ZRRE ka marrë parasysh diskutimet, takimet e
punës dhe qartësimet shtesë të ofruara nga të licencuarit prej të cilave janë publikuar raportet
e detajuara përfundimtare ku edhe janë propozuar të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) për
secilin të licencuar për periudhën pesë vjeçare dhe azhurnimet e rregullta vjetore për
transmisionin dhe distribucionin, prodhimin e rregulluar dhe furnizuesin publik.
 Për vendosjen e tarifave me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, ZRRE ka
marrë parasysh dokumentet e nxjerra dhe të publikuara në faqen elektronike të saj www.eroks.org si dhe takimet sqaruese që ka realizuar me të licencuarit gjatë periudhës janar - mars
2015. Këto dokumente janë:
 Raport Konsultativ për Llogaritjen e të Hyrave Maksimale të Lejuara dhe Ngarkesave të

Gjeneratorit të Rregulluar, i publikuar me datën 09 mars 2015;
 Raport Konsultativ - Kalkulimi i MAR-it të KOSTT-it, i publikuar më datën 09 Mars 2015;
 Raport Konsultativ - Kalkulimet e MAR-it të OSSH-së, i publikuar më datën 09 Mars 2015;
 Raport Konsultativ - Kalkulimet e MAR-it të FPEE, i publikuar më datën 09 Mars 2015; dhe
 Përgjigjet ndaj Komenteve - Shqyrtimi i nëntë i tarifave të energjisë elektrike SHTE9, i

publikuar me datën 03 prill 2015.
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 Janë monitoruar aktivitetet e rregullluara në sektorin e energjisë (miniera, prodhimi,
transmisioni, distribucioni dhe furnizimi) për periudhën gjashtëmujore, ku janë mbledhur
materialet nga të licencuarit dhe ZRRE do të përgatit raport për këtë. Monitorimit të ZRRE-së i
janë nënshtruar kompanitë e licencuara të energjisë përfshirë divizionet përkatëse, më
saktësisht: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK SH.A), Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe
Tregut (KOSTT SH.A) dhe Korporata Energjetike për Distribuim dhe Furnizim (KEDS).
 Programi i Monitorimit të
përfshinë ndër të tjera:

Departamentit të Tarifave dhe Çmimeve ndaj të licencuarëve

 Monitorimi i realizimit të investimeve (monitorimi i Capex-it;
 Monitorimin e shpenzimeve operative (OPEX) për të gjithë të licencuarit);
 Sigurimi i rezervave të lëndëve djegëse etj,

VI. Komunikimi me media
 ZRRE në vazhdimësi ju përgjigjet kërkesave të mediave për intervista, deklarata përgjigje në
pyetje dhe sqarime të ndryshme rreth rregullimit të sektorit të energjisë.
 Përveç komunikimit me gazetar, ZRRE për të siguruar transparencë të plotë ndaj publikut,
vazhdimisht rifreskon faqen e saj elektronike www.ero-ks.org. Publikon të gjitha vendimet e
Bordit, Rregullat, Raportet, proceset e shqyrtimeve Tarifore dhe ato të Rregullave si dhe
aktivitetet e tjera.
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VII. Aktivitetet e planifikuara të ZRRE-sё për periudhën Korrik – Dhjetor
2015
Aktivitetet që ZRRE planifikon për periudhën Korrik – Dhjetor 2015 janë si në vijim:
 Shqyrtimi i Aplikacioneve eventuale të ndërmarrjeve që aplikojnë për marrjen për Licencim të
aktiviteteve në sektorin e energjisë si dhe informimi i palëve për procedurat e licencimit.
 Shqyrtimi i Aplikacioneve eventuale të ndërmarrjeve që aplikojnë për marrjen e Autorizimit për
ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, si dhe dhënia e informacioneve të nevojshme
palëve të interesuara lidhur me energjinë e ripërtërishme.
 Analizimi, komentimi dhe vlerësimi i dokumenteve përkatëse (Kode, Rregulla, Procedura, etj) të
dorëzuara nga ana e të licencuarve (KOSTT, KESCO, KEDS, N.Q TERMOKOS, N.Q GJAKOVA etj.)
për aprovim nga Bordi i ZRRE-së.
 Monitorimi i rregullt i ndërmarrjeve të energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore – mbledhja
dhe monitorimi i të dhënave dhe informatave përkatëse dhe hartimi i raporteve përkatëse të
monitorimit;
 Monitorim i vazhdueshëm i ndërmarrjeve energjetike: prodhimi, transmision, shpërndarje e
energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore, konsumi, eksporti, importi, transiti, dhe humbjet e
energjisë elektrike, po ashtu monitorimi i ndërmarrjeve energjetike në fushën e mbrojtjen së
konsumatorëve si dhe për shpenzimet operative dhe kapitale.
 Kompletimi i kornizës rregulative për tarifat e ngrohjes qendrore - hartimi dhe finalizimi
për aprovim: Rregullës për përcaktimin e çmimit të ngrohjes qendrore dhe Metodologjisë së
tarifave të ngrohjes qendrore;
 Shqyrtimi / përcaktimi i tarifave të ngrohjes qendrore ku përfshihen: analizimi dhe
komentimi i aplikacionit tarifor, hartimi i raporteve dhe vendimeve përkatëse për
përcaktimin / aprovimin e të Ardhurave të lejuara dhe tarifave;
 Monitorimi i rregullt i ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore – mbledhja dhe monitorimi i të
dhënave dhe informatave teknike dhe financiare përkatëse dhe hartimi i raporteve
përkatëse të monitorimit;
 Shqyrtimi dhe komentimi i dokumenteve të hartuara nga të licencuarit (ndërmarrjet e NQ),
si dhe finalizimi i tyre për aprovim nga Bordi i ZRRE-së;
 Përcjellja e kompletimit të projektit të kogjenerimit – rehabilitimi i rrjetit dhe nëstacioneve
termike të NQ Termokso; po ashtu përcjellja e zhvillimit të projektit të NQ Gjakovës për
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ndërrimin e lëndës djegëse dhe rehabilitimin e sistemit të ngrohjes qendrore dhe
bashkëpunimi në qështje rregullative të ndërlidhura me projektin;
 Pjesëmarrje në hartimin e Strategjisë nacionale zhvillimore të Kosovës – komponenta e
infrastrukturës;
 Pjesëmarrje në mekanizmat e TKE për çështjet lidhur me gazin natyror – Grupi punues i gazit
i ECRB, Forumi gazit dhe aktivitete tjera përkatëse, si dhe analizimi, komentimi dhe
përgatitja e dokumenteve të ndërlidhura me gazin natyror dhe punën e GPG.
 Përpilimi i raporteve mujore nga departamentet e ZRRE-së.
 Monitorimi i raporteve tremujore dhe vjetore, të cilat të licencuarit i dërgojnë në ZRRE.
 Përpilim i akteve nënligjore dhe vendimeve të ZRRE-së.
 Ri-freskim i Regjistrit për Licencime dhe Autorizime.
 Mbledhja e të dhënave teknike dhe financiare nga të licencuarit për “Studimin e Kostove të
Sistemit Elektronergjetik” me mbështetje të projektit Repower;
 Monitorimi i ndërmarrjeve të energjisë elektrike për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2015,
duke mbledhur të dhënat dhe informatat përkatëse dhe hartimin e raporteve përkatëse të
monitorimit;
 Ri modelimi i modeleve për përcaktimin e të Hyrave maksimale të lejuara për aktivitetet e
rregulluara në sektorin e enegjisë elektrike;
 Shqyrtimi i tarifave të energjisë elektrike SHTE10, përmes përshtatjeve të rregullta vjetore, i
cili përfshinë përcaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara (MAR) për aktivitetet e
rregulluar në sektorin e energjisë elektrike (gjenerimi, transmisioni, distribuimi dhe
furnizimi) etj.
 Mbrojtja e konsumatorëve duke bërë pranimin e palëve të konsumatorëve, ku do të bëhet
shqyrtimi dhe zgjidhja e ankesave të konsumatorëve, si dhe kontesteve në mes të
licencuarve. Pranimi i palëve duke pasur biseda direkte lidhur me njoftimin me të drejtat e
tyre për sektorin e energjisë.
 Përgatitja e Raportit të monitorimit të të licencuarve për periudhën gjashtëmujore.
 Stafi i DMK-së do të angazhohet në pjesëmarrjen aktive në mekanizmat e TKE EJL për
çështjet lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve – Grupi punues për konsumator dhe treg me
pakicë të ECRB, dhe aktivitete tjera përkatëse;
 Analizimi, komentimi dhe plotësimi i pyetsorëve dhe dokumenteve tjera të ndërlidhura me
mbrojtjen e konsumatorëve, të dërgaura nga ECRB.
 Përfaqësimi në seancat gjyqësore që ndërlidhen me kundërshtimet e palëve kundër
vendimeve të Bordit të ZRRE-së.
 Përpilimi i përgjigjeve në padi sipas vendimit të Gjykatës ndaj padive të ushtruara kundër
vendimeve të Bordit të ZRRE-së.

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

22

