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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

 
Gusht 2007 

 08 gusht 2007 -  Takimi në MEM rreth përgatitjes së raportit të prioriteteve të 
investimeve në sektorin e energjisë (Raportet e KEK-ut dhe KOSTT-it); 

  
 09 gusht 2007 -  Takimi me Këshilltarin e Transaksionit të Kosovës C; 

  
 17 gusht 2007 - Takim i përfaqësuesve të ZRRE-se dhe përfaqësuesve të 

N.Q."Termokos me verifikimin e shpenzimeve operacionale dhe kapitale NQ 
Gjakova Sh.A, si dhe përgatitja e minutave të takimit; 

 
 17 gusht 2007 - Dokumenti i përgatitur lidhur me definimin e tarifës për Operim te 

Sistemit për Lumbardhë-in ndaj KOSTT-it; 
 

 22 gusht 2007 - Takimi i përfaqësuesve të ZRrE-KEK Sh.A. lidhur me tarifën e 
kyçjes në rrjetin e distribucionit të konsumatorëve të rinj; 

 
 22 gusht 2007 – Takimi me PB Power për investimet ne ERO; 

 
 25 gusht 2007 -  Takimi me përfaqësuesit të KEK-ut lidhur me prezantimin e 

Metodologjisë së tarifave (taksave) për kyçje në rrjetin e shpërndarjes;  
 

 29 gusht 2007 – Bashkërendimi 2006/2007 dhe Raporti Shoqërues - NQ Gjakova 
Sh.A; 

 
 30 gusht 2007 – Njoftim i ngrohtoreve të Termomitit dhe Zveçanit Sh.A. lidhur me 

dorëzimin e pasqyrave financiare, pasqyrave dhe deklaratave rregullative 2006/2007, 
si aplikimin për tarifa për sezonin 2007/2008; 

 
 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve gjatë muajit Korrik ka regjistruar 6 

ankesa të konsumatorëve; 
 

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve gjatë muajit Korrik ka zgjedhur 11 
ankesa të konsumatorëve; 

 
 Është punuar po ashtu edhe në amendmimin e Kodit të rrjetit dhe të matjeve, Bilancin 

10 vjeçar, Tarifat për Lumbardhin, pyetësori i ri nga ERRA, Kontrata e Feronikelit 
me KEK-un dhe faturat, Tenderin për Importet e KEK-ut; 

  
 

 
Aktivitete të prokurimit të kryera gjatë muajit gusht: 
 
1. Furnizim me material për zyre - shpenzues (prej 13.07.07 deri 23.07.07) - Kontrata e 

nënshkruar me 03.08.07;  
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2. Furnizim me laptopa dhe skenera – ritender (prej 25.07.07 deri 03.08.07) – anuluar për 
shkak të mosofertimit nga ana e tre operatorëve ekonomikë;  

 
3. Furnizim me ngjyra për printerë e fotokopje (prej 03.08.07 deri 13.08.07) – anuluar për 

shkak të mosofertimit nga ana e tre operatorëve ekonomikë;  
 

4. Furnizim me ngjyra për printerë e fotokopje (prej 14.08.07 deri 23.08.07) – anuluar pasi 
vetëm dy operatorë ekonomike kanë ofertuar;  

 
5. Servisimi i printerëve, fotokopjeve dhe fax-ave (prej 15.08.07 deri 24.08.07) - anuluar 

për shkak të mosofertimit nga ana e tre operatorëve ekonomikë;  
 

 
 
 


