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Raporti Mujor 
 
Prill 2010  
 

 02 prill 2010 – Takimi në ZRrE mbi plotësimin e pyetësorit të ERRA-s; 

 06 prill 2010 – Pjesëmarrja në punëtorinë për kontrollimin e brendshëm të financave publike; 

 07 prill 2010 – 14 prill 2010 – Pjesëmarrja për trajnim për Zyrtar të Shpenzimeve; 

 07 prill 2010 - Takim i stafit të ZRRE lidhur me vlerësimin dhe komentimin e Procedurës për 
Identifikimin dhe Parandalimin e Shfrytëzimit të Paautorizuar të Energjisë; 

 07 prill 2010 - përfaqësuesit e DMK-së kanë marrë pjesë në takimin e mbajtur me KEK, lidhur me 
propozimin e KEK-ut për ndryshimin e procedurës për identifikimin dhe parandalimin e 
shfrytëzimit te paautorizuar te energjisë elektrike, takimi është mbajtur në lokalet e ZRRE-së;  

 07 prill 2010 - Takim- Vlerësimi i Aplikacionit për Licencim të Kompanisë Alpiq Energija RS d.o.o 
Beograd; 

 08 prill 2010 – Takim me përfaqësuesin e SKEEJL z. Simon Uzunov e lidhur me progresin në 
implementimin e “aquis” për Energjinë; 

 08 prill 2010 – Takim I përbashkët me KOSTT dhe me përfaqësuesin e SKEEJL z. Simon Uzunov 
(në lokalet e KOSTT) e lidhur me progresin në implementimin e “aquis” për Energjinë; 

 12, 13 prill 2010 – Takimi në ZRrE për të diskutuar mbi Skemën Mbështetëse për Burimet e 
Ripërtritshme; 

 12 prill 2010 – Takimi brenda ZRrE-së për finalizimin e rregullës për Mbështetjen e Energjisë për 
të cilën është lëshuar Certifikata e Origjinës; 

 14 prill 2010 – Përgatitja e dokumentit “Standardet e Kualitetit” për të licencuarit; 

 15 prill 2010 – Takimi me përfaqësuesit e IFC-së; 

 15 prill 2010 – 20 prill 2010 – Pjesëmarrja për trajnim për Zyrtar Certifikues; 

 15 prill 2010 – Takimi në ZRrE me IFC; 

 20 prill 2010 – Takimi joformal në KOSTT me grupin punues KOSTT, ZRRE, konsulent etj. për 
Dizajnin e tregut; 

 20 prill 2010 - Vlerësim i Aplikacionit të "Newco Integj L.L.C" për marrjen e statusit të 
Konsumatorit të Privilegjuar; 

 21 prill 2010 – Takimi në ZRrE për plotësimin e pyetësorit të dërguar nga ECRB i cili kishte të 
bënte me balancimin; 

 23 prill 2010 - Takim i Komitetit Drejtues të projektit për Asistencë Teknike ZRRE-së, të financuar 
nga KE (ECLO); 

 23 prill 2010 - Takim me përfaqësues të institucioneve të Qeverisë së Kosovës e lidhur me PVPE; 

 26 prill 2010 – Takimi në ZRrE për prezantimin e mbajtur nga Celia Whitaker mbi modelet e 
tregjeve të propozuara për Kosovën; 

 26 prill 2010 – Takimi në KOSTT me grupin punues më të zgjeruar KOSTT, ZRRE, konsulent etj. 
për Dizajnin e tregut në frymën e takimit në Bruksel; 

 27 prill 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në takimin e radhës të Grupit Punues në 
propozimin e Standardeve të kualitetit, takimi është mbajtur në lokalet e ZRRE-së; 

 28 prill 2010 - Takim me përfaqësuesit të ZRRE-së  për dhënie të komenteve në dokumentin 
"Doracaku i Raportimit për Sektorin e Energjisë"; 

 29 prill 2010 – Takimi me Georg Woeber- KELKOS lidhur me kontratën me KEK dhe investimet e 
reja; 

 30 prill 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në mbledhjen e Bordit të ZRRE-së me  pikën 
e rendit të ditës, shqyrtimi i ankesave të konsumatorit; 
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 30 prill 2010 - përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në takimin e radhës të Grupit Punues në 
propozimin e Standardeve të kualitetit, takimi është mbajtur në lokalet e ZRRE-së; 

 
DMK gjatë muajit prill 2010 ka regjistruar 32 ankesa të konsumatorëve dhe ka zgjidhur 18 ankesa të 
konsumatorëve. 
 
DMK gjatë muajit prill, 2010 ka pasur 68 biseda direkte me palë dhe 12 biseda telefonike me palët. 
 
Aktivitetet tjera: 

 Furnizimi i zyrës me pije 

 Regjistrimi i urdhër-blerjeve ne sistem për pagese  

 Pranimi i ofertave, vlerësimi dhe nënshkrimi i kontratës për furnizim me pajisje te IT 

 Zhvillimi i aktivitetit te prokurimit për furnizim me licenca te microsoftit. 
 


