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Raporti Mujor 

 

Janar 2009  

• 03 janar 2009 – Analizë aplikacionit preliminar  të KOSTT Sh.A mbi“Shqyrtimin e 

Tretë  të Hyrave dhe Tarifave”; 

• 05 janar 2009 - Përgjigje ndaj kërkesës se NQ Gjakova lidhur me çështjen e 

faturimit të hapësirave te përbashkëta 

• 06 janar 2009 - Takim me përfaqësues të kompanisë KTW lidhur me investime në 

BRE nga era; 

• 06 janar 2009 - Takim me stafin e ZRRE-së lidhur me draft Procedurën për 

Identifikimin dhe Shfrytëzimin e Pa autorizuar të energjisë elektrike; 

• 06 janar 2009  - Pjesëmarrje në takimin me Kosova Territorial Windpark Company 

për burimet e ripërtritshme me erë; 

• 06 janar 2009– Intervistë për televizionin “ Koha Visionin” lidhur me procesin e 

SHTE3”; 

• 08 janar 2009 - Takim me përfaqësues të kompanisë KTW lidhur me investime në 

BRE nga era;  

• 08 janar 2009  - Analizë aplikacionit preliminar  të KEK Sh.A mbi“Shqyrtimin e Tretë  

të Hyrave dhe Tarifave”; 

• 08 janar 2009  - Njoftimi për media mbi “Shqyrtimin e Tretë  të Hyrave dhe 

Tarifave”; 

• 09 janar 2009 - Hulumtimi mbi të dhënat dhe karakteristikat për “matësin 

ultrasonik te ngrohjes” dhe analizimi i tyre brenda ekipit për tu krahasuar me te 

dhënat e paraqitura nga NQ Gjakova ne Kodin e Matjes; 

• 12 janar 2009 - Takim me konsulentët lidhur me Inception Report të Projektit për 

përkrahje të ZRRE-së e të financuar nga ECLO;  

• 12 janar 2009  - Pjesëmarrje në takimin e Komitetit të projekteve të konsulencës 

së ECLO për përkrahje ZRRE-së; 

• 12 janar 2009 - Takimi Komitetin Drejtues  Projekti LDK –NERA (prezantimi i raportit 

fillestarë); 

• 12 janar 2009 - Kryesuesi i DMK së bashku me përfaqësuesin tjetër të DMK-së kanë 

mbajtur takim me Menaxherin Ekzekutiv të Furnizimit dhe Menaxherin Ekzekutiv të 

Rrjetit.  
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• 13 janar 2009 - Përfaqësuesit e DMK-së kanë marrë pjesë në takimin e IV te Grupit 

Punues lidhur me Propozimet e Standardeve të Kualitetit.  

• 14 janar 2009 - Pjesëmarrje në takimin me KEK-un për Procedurat e përkohshme 

për shfrytëzimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë 

elektrike; 

• 14 janar 2009 - Krahasim i tarifave rezidenciale të Kosovës ne me shtetet e tjera 

ne Ballkan; 

• 14 janar 2009 - Përfaqësuesit e DMK-së kanë pasur takim me KEK-un lidhur me 

Procedurën për Identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të 

energjisë elektrike; 

• 15 janar 2009 - Takim me konsulentin D. Collenut lidhur me çështjet që lidhen me 

DLL;  

• 15 janar 2009 - Dërgimi i komenteve për “Kodin e matjes së NQ Gjakova”; 

• 18 – 21 janar 2009  - Pjesëmarrje në takimin e punës të ECRB EWG dhe SEE CAO 

IG në Budvë. 

• 19 janar 2009 - Takim me investitor nga Gjermania lidhur me investime në BRE 

nga era;  

• 19 janar 2009 - Pranimi  i raporti të audituar final për vitin 2008 nga NQ Gjakova; 

•  20 janar 2009 - Pranimi i komenteve nga Afrim Ajvazi për “Kodin për qasje në 

tokë dhe ndërtesa të NQ Termokos”; 

• 20 janar 2008-  Komentet mbi Aplikacionin preliminar për KOSTT Sh.A. lidhur me 

Shqyrtimin e të Hyrave dhe Tarifave të energjisë elektrike3; 

• 20 janar 2009 – Komentet mbi Aplikacionin preliminar për KEK Sh.A. lidhur me 

Shqyrtimin e të Hyrave dhe Tarifave të energjisë elektrike 3; 

• 21 janar 2009 - Takim me kompaninë Wind Power lidhur me investimet në BRE-

era;  

• 21 janar 2009 - Takim me stafin e ZRRE-së lidhur me planin e punës për 

bashkëpunim mes ZRRE dhe ICC;  

• 21 janar 2009 - Takim  i brendshëm i ZRRE-së - Plani i punës për partnership të 

punës me ICC Ilinois ZRRE; 

• 22 janar 2009 – Draftimi i   modelit me të hyrat dhe tarifat prelimare të kërkuara 

nga KEK dhe KOSTT Sh.A 
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• 23 janar 2009 - Komentet e ZRRE-se për” Kodin e qasjes ne Toke dhe ndërtesa të 

NQ Termokos”iu dërguan zyrtarëve përkatës të NQ Termokos; 

• 23 janar 2009 - Takim në ZRRE Lidhur me ndryshimet dhe plotësimet në Rregullat e 

shkyçjes, kushtet e përgjithshme te furnizimit me energji, dhe procedurat për 

zgjidhjen e kontesteve; 

• 23 janar 2009 - Takim me stafin e ZRRE-së lidhur me ndryshimin e legjislacionit 

dytësorë (RKPFE, RQRKSE dhe RZK);  

• 23 janar 2009 - Përfaqësuesit e DMK kanë organizuar një takim me stafin e ZRRE-

së lidhur me ndryshimet e Rregullave. 

• 26-27 janar 2009 - Takim i Grupit Punues për Licenca dhe Konkurrencë të ERRA, 

Bratislavë, Sllovaki; 

• 26-27 janar 2009- Pjesëmarrje në takimin e përbashkët  të grupit punues se 

tarifave dhe  çmimeve dhe licencave te Asociacionit Regjional te Rregullatorëve 

të energjisë ( ERRA ) Bratislavë, Sllovaki dhe bërja e raportit; 

• 28 janar 2009 – Analizë për importin, eksportin dhe subvencionet e realizuara 

gjatë vitit 2008; 

• 28 janar 2009 - Takim i grupit teknik vlerësues në PATEL -  Vlerësimi për studimin e 

fizibilitetit për HC Zhur; 

• 28 janar 2009 - Përfaqësuesit të DMK kanë pasur takim me KEK Sh.A lidhur me 

Procedurën e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike; 

• 29 janar 2009 - Pranimi i raporteve vjetore 2008 te licencave për gjenerim,furnizim 

dhe shpërndarje nga NQ Termokos; 

• 29 janar 2009  – Takimi në KEK për Metodologjinë e tarifave për kyçje; 

• 29 janar 2009 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në mbledhjen e Bordit të ZRRE-

së lidhur me shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve. 

• 30 janar 2009 - Përgatitur dhe dërguar komentet  për Rregullën e shkyçjes. 

• DMK gjatë muajit janar, 2009 ka regjistruar 31 ankesa të konsumatorëve; 

• DMK gjatë muajit janar, 2009 ka zgjidhur 2 ankesa të konsumatorëve; 

���� 2 – Vendime 

• DMK gjatë muajit janar 2009 ka pasur 88 biseda direkte me palë; 

• DMK gjatë muajit janar, 2009 ka pasur 6 biseda telefonike me palët; 
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Aktivitetet tjera: 

 

1. Furnizimi me artikuj ushqimore për nevoja te stafit,  

2. Mbikëqyrja e realizimit te kontratave qe janë ne vazhdim, kontakti me kompani 

për fatura etj.  

3. Nxjerrja e urdhër-blerjeve për pagimin e faturave te kompanive kontraktuese.  

4. Përgatitja dhe dorëzimi ne KRPP i Raportit Vjetor për te gjitha kontratat e 

nënshkruara publike ne vitin 2009, për te gjitha procedurat e prokurimit.  

 


