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Raporti Mujor 
 
Maj 2010  
 

 05 maj 2010 – Takimi me përfaqësuesit e Departamentit të Thesarit – MEF; 

 05 maj 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësuesit e Ministrisë së tregtisë dhe kompanisë D.E.A 
Technology lidhur me investime në burimet e ripërtëritshme të energjisë (BRE); 

 05 maj 2010 – Takimi në ZRrE për dokumentin e skemës mbështetëse të BRE; 

 05 maj 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësues të KEK-ut lidhur me kontratën me Trepçën; 

 06 maj 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësuesit e Rrjetit të shpërndarjes mbi Planin Zhvillimor të 
Rrjetit të Shpërndarjes 2010-2015. Në këtë takim u diskutuan komentet të cilat i kishte dërguar 
më parë në formë elektronike ZRrE-ja; 

 06 maj 2010 – Takim ZRRE-KEK,  lidhur me “Plani Zhvillimor i Operatorit të Sistemit të 
Shpërndarjes” ; 

 06 maj 2010  – Takim me Bruce Hutchinson, lidhur me rishqyrtimin e Rregullës së  Çmimeve dhe 
Metodologjisë Tarifore; 

 07 maj 2010 - Takim me përfaqësuesit e Termokosit. U diskutuan përmbajtja  e komenteve për 
draftet e dërguara nga Termokos : Kodi i shpërndarjes, Standardet e sigurisë dhe planifikimit dhe 
Procedurën e shfrytëzimit te paautorizuar te ngrohjes qendrore; 

 10 maj 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e radhës së Grupit Punues për 
Konsumatorë në kuadër të Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë (ECRB CWG) në Vjenë; 

 11 – 12 maj 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në Tryezën Punuese të organizuar nga 
Instituti i Energjisë së Hrvoje Pozhar në kuadër të ECRB CWG lidhur me Rregullimin e 
Standardeve e Kualitetit; 

 10-11 maj 2010 – Pjesëmarrje anëtarit të DTÇ, në takimin e STM-së për Transport, Ambient dhe 
Energji, mbajtur në  Berlaymont-Bruksel; 

 11 maj 2010 - Shqyrtimi  dhe analizimi i propozimeve shtesë nga konsulentët për përpilimin e 
metodologjisë tarifore të ngrohjes qendrore; 

 13 maj 2010 – Takimi në ZRrE lidhur me prezantimin me titull “Rregullat dhe Politikat e ZRrE-së 
si çështje me rëndësi për Investitorët potencial, të mbajtur nga Bruce; 

 13 maj 2012 - Trajnim- Menaxhimi i Konfliktit; 

 13 maj 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e mbajtur në ZRRE me konsultantin 
Bruce Hutchinson lidhur me Rregullat dhe procedurat e aprovuara;  

 14 maj 2010 – Pjesëmarrje në  punëtorinë  e organizuar nga KOSTT ShA ”Utility Modeling ”, 
mbajtur  në AUK; 

 17 maj 2010 - Shqyrtimi i informatave të dërguar nga Termokosi  për  ndërmarrjen e hapave 
lidhur me  ngritjen e inkasimit nga qytetaret apo vetëdijesimin e tyre për pagesë; 

 18 maj 2010 – Takim me konsulentin, Bruce Hutchinson lidhur me rishqyrtimin Rregullës së  
Çmimeve dhe Metodologjisë Tarifore; 

 18 maj 2010 –Takim me konsulentin, Krsto Nestorov lidhur me fillimin e procesit për Azhurnimin 
e Udhëzimeve Rregullatore të Kontabilitetit dhe Azhurimit të formave të raportimit Rregullativ 
për të Licencuarit; 

 18 maj 2010 – Pjesëmarrje në Workshopin “Monitorimi i tregut të energjisë elektrike në SEE” - 
Dry Run eksperienca të mbajtur në Vjenë; 

 18 maj 2010 - Takim i organizuar nga MEM me pjesëmarrje të ZRRE, KEK, KOSTT e lidhur me 
Modelin e Tregut të energjisë elektrike në Kosovë.   

 19 maj 2010 – Pjesëmarrje në takimin e ECRB EWG të mbajtur në Vjenë; 

 19 maj 2010 - Finalizimi i Procedurës  për identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit te 
paautorizuar te energjisë termike pas komenteve shtese nga DLL;  
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 20 maj 2010 – Pjesëmarrje në takimin e SEE CAO IG të mbajtur në Vjenë; 
 20 maj 2013 - Takim- dhënie e informacioneve të investitorëve potencial lidhur me prodhimin e 

energjisë nga burime të ripërtëritshme ( në këtë rast prodhimin e energjisë nga era); 

 21 maj 2010 - Pjesëmarrje ne takimin në MEM lidhur me projektin e  GTZ/ KfW për monitorimin 
e implementimit te efiqiences se energjisë. Në këtë kontekst u plotësua pyetësori i këtij projekti 
me te dhënat qe i përkasin fushë-veprimtarisë se ZRRE-së;  

 24 maj 2010 – Pjesëmarrje në takimin në MEM lidhur me dokumentin për Efiçencën që do të 
përgatitet nga konsulent të MEM;  

  25 maj 2010 – Takimi në ZRrE me KOSTT-in për t’i diskutuar komentet e dërguara më herët në 
formë elektronike nga ana e ZRrE-së lidhur me Metodologjinë e Tarifave të Kyçjes në Rrjetin e 
Transmisionit; 

 24 maj 2010 – Pjesëmarrja e anëtarëve të DTÇ në  prezantimin e KOMTEL-it, lidhur me 
menaxhimin e dokumenteve dhe informative; 

 24 maj 2010 – Hapja e konsultimit publik për Rregullën për Mbështetjen e Energjisë për të cilën 
është lëshuar Certifikata e Origjinës dhe Rregullën për Regjistrin e Certifikatave të Origjinës; 

 24 maj 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në prezantimin e mbajtur në KOMTEL lidhur 
me Sistemin e Menaxhimit të Dokumenteve; 

 24 maj 2010 - Trajnim - Prezantimi i Projektit “Sistemi i Menaxhimit të Dokumenteve në ZRRE-
së”;  

 25 maj 2010- Takim ZRRE-KEK Sha  lidhur  me fillimin e procesit për Azhurnimin e Udhëzimeve 
Rregullatore të Kontabilitetit dhe Formave të Raportimit Rregullativ; 

 26 maj 2010- Takim ZRRE-KOSTT Sha  lidhur  me fillimin e procesit për Azhurnimin e Udhëzimeve 
Rregullatore të Kontabilitetit dhe Formave të Raportimit Rregullativ; 

 26 maj 2010 - Takim me përfaqësues të kompanisë "Wind Power" (dhënie e informacioneve të 
nevojshme për marrjen e Autorizimit për energjinë nga Era); 

 27 maj 2010 - Takim me përfaqësuesin e Bankës Kombëtare Tregtare dhe të kompanisë “Celik 
Group” Z. Suat Albayrak, lidhur me investimet e mundshme në prodhimin e energjisë elektrike 
nga burime të ripërtëritshme ( në këtë rast prodhimin e energjisë nga era dhe uji); 

 27 maj 2010 - Takim - me përfaqësues të kompanisë KOMTEL lidhur me menaxhimin e 
dokumenteve të DLL; 

 27 maj 2010 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE me përfaqësuesin e ÇELIK GROUP nga Turqia për 
investime në BRE;    

 27 maj 2010 – Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për shqyrtim të aplikacionit për autorizim të 
ndërtimit të kapaciteteve gjeneruese (2 x 450 kW) me erë në Boundsteel të kompanisë Wind 
Power; 

 27 maj 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë mbajtur takim me përfaqësuesin e KOMTEL lidhur me 
projektin për sistemin e menaxhimit të dokumenteve;   

 28 maj 2010 - Takim i përfaqësuesve të ZRRE me Departamentin  e Financave të KEK Sha  lidhur 
Funksionimin e Sistemit të Kontabilitetit dhe Formave të Raportimit Rregullativ; 

 
 DMK gjatë muajit maj, 2010 ka regjistruar 22 ankesa të konsumatorëve. 
 DMK gjatë muajit maj, 2010 ka zgjidhur 24 ankesa të konsumatorëve. 

22 – Vendime; 
2 – Rekomandime; 

 DMK gjatë muajit maj, 2010 ka pasur 50 biseda direkte me palë. 

 DMK gjatë muajit maj, 2010 ka pasur 10 biseda telefonike me palët. 
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Aktivitetet tjera: 

 Nënshkrimi i kontratës për furnizim me licenca të microsoftit; 

 Zhvillimi i aktivitetit të prokurimit për sigurim të veturës Golf të ZRRE-së; 

 Zhvillimi i aktivitetit të prokurimit për mirëmbajtje të kondicionerëve dhe anulimi i tij; 

 Zhvillimi dhe shpallja e aktivitetit të prokurimit për furnizim me kompjuterë dhe laptopë; 

  Zhvillimi i aktivitetit të prokurimit për furnizim me inventar dhe anulimi i tij; 

 Furnizimi me ujë dhe artikuj ushqimor për nevoja të stafit; 


