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 05 janar 2010– Përgatitja e shënimeve për raportet nga KOSTT-i për Dry Run për monitorim të 
tregut; 

 06 janar 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësuesit e KfW lidhur me investimet në sektorin e 
energjisë elektrike dhe ngrohjes, sidomos CHP; 

 06 janar 2010 -  Takimi lidhur me zhvillimet në Kosovën B, B+, dhe B++; 

 06 janar 2010 – Futja e të dhënave financiare dhe energjetike në modelin e të hyrave dhe 
tarifave; 

 08 janar 2010 – Analizimi i gjendjes  së furnizimit me energji elektrike të Mitrovicës Veriore; 

 11 janar 2010 – Analizimi i gjendjes së furnizimit me energji elektrike të Ferronikelit; 

 11 janar 2010 – Takimi në ZRrE me Wind Power për dhënien e autorizimit; 

 11 janar 2009 –Analizë  mbi të Hyrat e kërkuara nga KEK dhe KOSTT Sha;  

 12 janar 2010 – Përgjigje e DTÇ  në pyetësorin e ERRA-s mbi humbjet e energjisë elektrike në 
rrjetin e distribucionit sipas nivelit të tensionit për vitet 2007, 2008 dhe2009; 

 14 janar 2010 - Shqyrtimi dhe komentimi i kërkesës nga NQ Termokos për ngritjen e çmimeve 
në rrjetin e sekondares;  

 14 janar 2010 - Takim me përfaqësues të Wind Power e lidhur me aplikacionin e kësaj kompanie 
për ndërtim të gjeneratorit që do të prodhojë energji elektrike nga era, në lokacionin Bostan, 
Novo Bërdë; 

 18 janar 2010 - Takim - Dorëzimi i dokumenteve shtesë nga “Birra Peja” për marrjen e statusit të 
Konsumatorit të Privilegjuar; 

 18 janar 2010 - Takim- dhënie e informacioneve të interesuarve për prodhim të energjisë nga 
Era dhe energjisë solare; 

 19 janar 2010 - Takim: Grupi Punues mbi standardet e Kualitetit të Furnizimit dhe Shërbimit 
(KEK-MEM-ZRRE-KOSTT);  

 19 janar 2010 - Takim- me përfaqësuesin e KelKos për ndërtimin e gjeneratorëve për prodhimin 
e energjisë nga Uji; 

 19 janar 2010 - Takim me grupin punues lidhur me standardet e kualitetit te shërbimeve për 
KEK-KOSTT; 

 19 janar 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në takimin e radhës së Grupit Punues për 
Propozimin e Standardeve të Kualitetit të Furnizimit dhe të Shërbimit, takimi është realizuar në 
ZRRE; 

 19 janar 2010 – Takimi në ZRrE i grupit punues për Analizën e planifikimit të Strategjisë së 
energjisë;  

 19 janar 2010 – Komente e derguara KEK dhe KOSTT Sh.a.lidhur me  aplikacionet preliminare 
për të Hyra të Lejuara dhe Tarifa SHTE4; 

 20 janar 2010 - Pjesëmarrje në konferencën investive lidhur me projektin “Kosova e Re”; 

 21 janar 2010  – Përgjigje e DTÇ në pyetësorin e ERRA-s mbi konsumin, faturimin,inkasimin e 
energjisë elektrike për vitin 2008/09;  

 22 janar 2010 – Takimi në ZRrE i grupit të steering committee të projektit ECLO; 

 22 janar 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e 5 të Komunitetit Drejtues të 
NERA-s, takimi është mbajtur në lokalet e ZRRE-së; 

 22 janar 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në takimin e radhës së Grupit Punues për 
Propozimin e Standardeve të Kualitetit të Furnizimit dhe të Shërbimit, takimi është realizuar në 
ZRRE;  
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 22 janar 2010 - Kërkesa drejtuar NQ  Termokos dhe Gjakova për dhënien e informacioneve dhe 
të dhënave përkatëse, si dhe shpjegimeve lidhur me furnizimit e reduktuar  / mos-furnizimin me 
ngrohje; 

 22 janar 2010 - Takim i komitetit drejtues të projektit për përkrahje ZRRE-së e të financuar nga 
ZNKE; 

 25 janar 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësues të ENEGYKOS për investime në Hidroenergji.  

 25 janar 2010 - Shqyrtimi, analizimi dhe verifikimi i Informatës nga NQ Termokos dhe NQ 
Gjakova lidhur me  situatën e furnizimit dhe shpenzimit të mazutit prej fillimit te sezonit dhe 
furnizimit të konsumatorëve me ngrohje. Në lidhje me këtë është përgatitur përmbledhje e 
lëvizjeve të çmimit të mazutit në bursat ndërkombëtare; 

 25-26 janar 2010 - Pjesëmarrje në Takimin e KLK të ERRA të mbajtur në Aman, Jordani; 

 26 janar 2010 - Takim në mes të QKUK-Termokos dhe ZRRE lidhur me situatën emergjente te 
mos-furnizimit me ngrohje ne tërë Qendrën Klinike Universitare. Me 29,01,2010 iu është 
dërguar për komente NQ Termokosit  dhe më vonë është aprovuar; 

 26 janar 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e radhës së Grupit punues të 
ECRB për konsumatorë, takimi është mbajtur në Vjenë; 

 27 – 28 janar 2010 - përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në tryezën punuese lidhur me kualitetin 
e Standardeve të organizuar nga ECRB në bashkëpunim me Institutin e Hrvoje Pozhar;  

 27 janar 2010 – Takimi në ZRrE i me Air Energy për shqyrtimin e aplikacionit për dhënien e 
autorizimit për gjenerimin e energjisë së ripërtëritshme; 

 27 janar 2010 - Shqyrtimi dhe komentimi i Raporteve vjetore për licencim te ndërmarrjeve te 
përmirësuara nga NQ Termokos; 

 27 janar 2010 -Takim me përfaqësuesit e KfW-së dhe firmës Konsultuese me përfaqësues  
Martin Osborn  lidhur me projektin për ko-gjenerim ( prezantimin e draftit te parë për TOR); 

 27 janar 2010  –Pjesëmarrje e anëtarit  të DTÇ në Grupin Punues të SPA, i mbajtur në MEM 
lidhur me  Modelin Tarifor të prezantuar nga MEM-i; 

 28 janar 2010 - Shqyrtimi dhe analizimi i informacioneve shtesë nga NQ Termokos; informacioni 
përmbante të dhëna për prodhimin e energjisë termike dhe llogaritjen e shpenzimet përkatëse; 

 28 janar 2010 - Hartimi i shkresës për NQ Termokos dhe NQ Gjakova - kërkesë për zbritjen nga 
faturimi të ditëve pa ngrohje; 

 28 janar 2010 – Takimi në ZRrE me përfaqësues të FITOUSSI për investime në energji solare;  

 29 janar 2010 – Takimi në Ministrinë e Energjisë dhe Minierave lidhur me Analizën e planifikimit 
të Strategjisë së energjisë – takimi i dytë; 

 
 DMK gjatë muajit janar, 2010 ka regjistruar 35 ankesa të konsumatorëve, ka zgjidhur 25 ankesa të 

konsumatorëve, këto zgjidhje të ankesave DMK i ka analizuar dhe zgjidhur por që ankesat nuk 
janë të nënshkruara pasi që mungon Kryesuesi i DMK-së. 

 DMK gjatë muajit janar, 2010 ka pasur 70 biseda direkte me palë, 10 biseda telefonike me palët. 
 
Aktivitete tjera: 

 Përgatitja dhe dorëzimi ne APP i planit përfundimtar te prokurimit.  
 Përgatitja dhe dorëzimi ne KRPP i Raportit të të gjitha kontratave te nënshkruara publike për vitin 

2009.  
 Pjesëmarrja ne testin final te prokurimit publik te organizuar nga IKAP 
 Furnizim me ushqim dhe pije për nevoja te stafit te ZRRE 
 Certifikimi ne prokurim publik për vitin 2010. 
 Përgatitja e dosjes se tenderit për prokurimin “Furnizim me pajisje te TI”,  
 Nxjerrja e urdhër-blerjeve dhe pagesa e faturave për furnizimet dhe shërbimet e kryera. 


