ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI
ENERGY REGULATORY OFFICE
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
Raporti Mujor

Korrik 2008
01 korrik 2008 ‐ Pranimi i raportit Rregullativ dhe pasqyrave financiare nga NQ Gjakova;
01 korrik 2008 ‐ Pranimi i Rap. Regullative të përmirësuara nga NQ Termokos;
3 korrik 2008‐ Takim me investitor lidhur me ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga era.

04 korrik 2008‐ Pjesëmarrje e përfaqësueseve të ZRRE në seminarin e organizuar në MEM lidhur me
studimin e Burimeve të Rinovueshme të Energjisë në Kosovë;
01‐15 korrik 2008 ‐ Verifikimi i te dhënave te pranuara nga Ngrohtoret;
11 korrik 2008 ‐ Kryesuesi i DMK‐së i mandatuar nga Kryetari i Bordit të ZRRE‐së, ka marrë pjesë në
emisionin televiziv në KTV për çështjen e shpjegimit të tarifave të reja të aprovuara nga ZRRE.
14‐15 korrik 2008‐ Pjesëmarrje e përfaqësueseve të ZRRE në seminarin trajnues "Competition Law and
the Energy Sector" i mbajtur në AUK

17 korrik 2008 –Përgatitja e komenteve të ZRRE‐së për NQ "Termokos " dhe "Gjakova" ShA lidhur
raportet rregullative
17 korrik 2008 ‐ DMK në ZRRE ka pasur takim me KEK‐un lidhur me planin kontabël, rregullin për shkyçje,
implementimin e Procedurës për matje dhe faturim të energjisë të konsumuar në hapësira të
përbashkëta dhe shumë çështjeve tjera;
18 korrik 2008 ‐ Dorëzimi i komenteve drejt NQ Gjakova dhe NQ Termokos lidhur me Raportet
Rregullative të dorëzuara të NQ‐ve;
18 korrik 2008 ‐ Takim me përfaqësuesit e KEK‐SHA lidhur me tarifat , implementimi i procedurave për
matje dhe faturim të energjisë elektrike të konsumuar në hapësira të përbashkëta, rregulla e shkyçjeve,
plani kontabël rregullativ si dhe përgatitja e procesverbalit të takimit
21 korrik 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin e mbajtur ne ZRrE me KEK lidhur me obligimet qe dalin nga
Licencat
24 korrik 2008 ‐ Përgjigjet ndaj komenteve te ZRRE të NQ Gjakova dhe pranimi i dokumentacionit
mbështetës;
24 korrik 2008 –Takim me përfaqësuesit e KEK‐SHA lidhur me planin kontabël dhe format e raportimit që
KEK‐Sha duhet ti' dorëzojë tek ZRRE;
25 korrik 2008 –Analiza tarifore për SHPK ''TRIANGLE GENERAL CONSTRACTORS ‐ INC"e vitit 2007;
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28 korrik 2008‐Takim me përfaqësuesit e USAID për të biseduar takimin e zhvilluar ditë më parë me KEK
lidhur me planin kontabël Rregullativ dhe përgatitja e procesverbalit të takimit;
30 korrik 2008 – Kalkulimi i Feed‐in tarifave për burimet e renovueshme të energjisë në Kosovë;
31 korrik 2008 – Takim verifikues në NQ Gjakova;
31 korrik 2008 –Takim me përfaqësuesit e NP “Gjakova”ShA lidhur me verifikimin e shpenzimeve
operative dhe kapitale si dhe përgatitja e procesverbalit të takimit.
•

DMK gjatë muajit Korrik, 2008 ka regjistruar 76 ankesa të konsumatorëve;

•

DMK gjatë muajit Korrik, 2008 ka zgjidhur 4 ankesa të konsumatorëve;
9

4 – Vendime

•

DMK gjatë muajit Korrik, 2008 ka pasur 163 biseda direkte me palë;

•

DMK gjatë muajit Korrik, 2008 ka pasur 18 biseda telefonik me palët;

Aktivitete të tjera të prokurimit
1
2
3
4

hapja e ofertave për dizajnim te web faqes është bërë me 04.07.2008, ndërsa kontrata është
nënshkruar me date 18.07.2008
Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve – ritender, 01.07.2008 deri 10.07.2008, ndërsa kontrata
është nënshkruar me date 23.07.2008.
takimi me grupin e kompanisë Inovativi për fillimin e punëve rreth dizajnimit te ueb faqes, date
28.07.2008
kërkesa ne APP për revokim te nenit 34a te LPP, date 31.07.2008.
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