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Raporti Mujor 
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRrE) 

 
Korrik 2007 

 02 korrik 2007- Komisioni i 6-ë drejtues “Asistenca e ndërtimit të institucioneve për 
Zyrën e Rregullatorit të Energjisë; 

 
 03 korrik 2007- Takime me KEK-un lidhur me detyrimet e KEK-ut ndaj KOSTT-it; 

 
 04 korrik 2007 – Takimi në KOSTT lidhur me takimin e ardhshëm KOSTT- EMS; 

 
 04 korrik 2007- Intervistimi i kandidatëve në rrethin e dytë nga ana e përfaqësusve të 

ZRrE-së për pozitën "Analist i kostos dhe Çmimeve"; 
 
 05 korrik 2007 -  Pjesëmarrja në takimin e Bordit të Rregullatorëve të Komunitetit të 

Enegjisë në Athinë (ECRB);  
 

 10 korrik 2007 – Takimi në KOSTT me lidhur me Derogimet e Kodeve te rrjetit dhe te 
matjeve; 

 
 11 korrik 2007  - Dorëzimi i komenteve nga ZRrE për raportimin rregullativ të NQ 

Prishtina dhe Gjakova Sh.a. 
 
 17 korrik 2007 -  Pjesëmarrja në takimin me akterët e privatizimit të distribucionit të 

Maqedonisë organizuar nga USAID;  
 

 18 korrik 2007 - Intervistimi i kandidatëve në rrethin e dytë nga ana e përfaqësuesve të 
ZRrE-së për pozitën "Asistent i ngrohjes Qendrore"; 

     
 19, 20 korrik 2007 - Takim me këshilltarin e ZRrE-së Paul Ballonof nga kompania 

BearingPoint , lidhur me nevojën për trajnime të Departamentit tarifave dhe çmimeve; 
 
 19 korrik 2007 -  Takimi në KOSTT rreth përgaditjes së qëndrimit të Kosovës rreth 

rregullimit të marrëdhënieve me transmisionin e Serbisë moderuar nga ETSO;  
 

 23 korrik 2007 – Hapja e ofertave për Import te energjisë për periudhën 16 shtator 2007- 
31 mars 2008; 

 
 23-27 korrik 2007- Budapest, Hungari Shkolla Verore e organizuar nga ERRA dhe CEU; 

 
 26 korrik 2007 – Vlerësimi i ofertave për Import te energjisë për periudhën 16 shtator 

2007- 31 mars 2008; 
 

 27 korrik 2007 -Takim i përfaqësuesve të ZRRE-se dhe përfaqësuesve të N.Q. 
“Gjakova”lidhur me verifikimin e shpenzimeve operacionale dhe kapitale NQ Gjakova 
Sh.a, si dhe përgatitja e minutave të takimit; 

 
 30 korrik 2007 -  Takimi i dytë në KOSTT rreth përgatitjes së qëndrimit të Kosovës rreth 

rregullimit të marrëdhënjeve me transmisionin e Serbisë moderuar nga ETSO;  
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 30 korrik 2007 – Takimi në KOSTT me anëtarët pjesëmarrës ne takimin e KOSTT-it ne 

ETSO; 
 

 31 korrik 2007 – Takimi në KOSTT me lidhur me Kodet, Procedurat dhe KQKO; 
 

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve gjatë muajit Korrik ka regjistruar 20 
ankesa të konsumatorëve;  

 Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve gjatë muajit Korrik ka zgjedhur 3 ankesa 
të Konsumatorëve; 

 Është punuar poashtu edhe në Bilancin elektroenergjetik 2007- ribilancim, pyetësori për 
ERRA, derogimet për Kodet e rrjetit dhe te matjeve, Eksportet dhe Importet e KEK-ut. 

 
 
Aktivitetet të prokurimit të kryera gjatë muajit korrik: 
1. 21 qershor 07 - 02 korrik 07 - Furnizim me softuera e licenca – ritender - Kontrata e 

nënshkruar me 12 korrik 07  
2. 29 qershor 07 – 09 korrik 07 - Shtypja, dizajnimi dhe lidhja e Raportit Vjetor - Kontrata e 

nënshkruar me 23 korrik 07  
3. 29 qershor 07 – 09 korrik 07 - Furnizim me laptopa dhe skenera  – anuluar për shkak të 

çmimit të lartë të ofruar për laptopa  
4. 03 korrik 07 – 12 korrik 07 - Furnizim me kondicionerë - Kontrata e nënshkruar me 19 

korrik 07; 
 

 
 


