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Raporti Mujor

Qershor 2008

04 qershor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin e Steering Committee të konsulencës së huaj NERA (10th
Steering Committee Meeting);
05 qershor 2008 ‐ Tryezë e punës lidhur me shqyrtimin e tarifave, udhëzuesin e modelit të tarifave të
mbajtur nga konsultanti William Derbyshire;
06 qershor 2008 ‐ Tryezë e Punës lidhur me kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e matjes së shpërndarjes të
mbajtur në lokalet e KOSTT‐it;
09 qershor 2008 ‐ DMK ka mbajtur një takim me Zyrën e Rregullatorit të KEK‐ut lidhur me rregullin për
shkyçje dhe rikyçje në sektorin e energjisë në Kosovë të mbajtur në lokalet e ZRRE‐së;
09 qershor 2008 ‐ Njoftimi dhe publikimi mbi Shqyrtimin e çmimeve të ngrohjeve qendrore, Plani
Implementues për shqyrtimin e çmimit të ngrohjes qendrore, Përgatitja e Udhëzim i Përkohshëm
I_06_2008 për Raportimin Rregullativ të Ndërmarrjeve të Ngrohjes Qendrore, Udhëzimi i Përkohshëm
I_07_2008 mbi Parimet e Llogaritjes së Tarifave dhe Çmimeve në Sektorin e Ngrohjes Qendrore në
Kosovë për Sezonin e Ngrohjes 2008/2009;
10 qershor 2008 – Takim ZRrE lidhur me Raporti i Sekretariati te Komunitetit te Energjisë (TKE) për
zbatimin e Traktatit kryesisht për periudhën korrik 2007‐qershor 2008;
11 qershor 2008 ‐ Intervistimi i kandidatëve nga ana e përfaqësuesve të ZRrE‐së për pozitën "Analist i
kostos dhe Çmimeve";
12 qershor 2008 –Takim me përfaqësuesit e KOSTT‐SHA lidhur me Tarifat e reja të energjisë elektrike dhe
çështje të ndryshme;
13 qershor 2008 – Takim me përfaqësuesit e KEK‐SHA lidhur me Tarifat e reja të energjisë elektrike dhe
shqyrtimi i draft dokumentit për udhëzuesit e i zbatimit të tarifave të energjisë elektrike dhe dokument
shtes per rregullit per kushtet e përgjithshme shërbimit të energjisë elektrike.;
13 qershor 2008 ‐ DMK ka mbajtur një takim me KEK‐un lidhur me shqyrtimin e disa njehsorëve digjital
TIM KOSOVA;
20 qershor 2008 ‐ Dërgimi i dokumentit të bashkërendimit i të hyrave të Prillit dhe Majit KEK dhe KOSTT‐
ShA palëve të interesit dhe publikimi i Bashkërendimit në web faqen e ZRRE‐së;
23 qershor 2008 – Pjesëmarrje në takimin me anëtaret e KOSTT‐it lidhur me “Planin Zhvillimor dhe
investiv të transmisionit”;
23 qershor 2008 –Takim me përfaqësuesit e NP ‘’Termokos” ShA ,“Gjakova”ShA dhe MEM lidhur me
Procesin e Shqyrtimit i çmimeve të ngrohjes qendrore për sezonin 2008/2009;
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24 qershor 2008 – Takimi i Bordit të ZRRE‐së;
27 qershor 2008 ‐ DMK ka mbajtur një takim me përfaqësuesit e shoqatës së mullisëve të Kosovës në
lokalet e ZRRE‐së;
27 qershor 2008 – Përgatitja e vendimeve për tarifat me pakicë te energjisë elektrike për konsumatorët e
rregulluar që do të zbatohen nga KEK‐SH.A, dhe KOSTT;
27 qershor 2008 ‐ Prezantimi i procesit të shqyrtimit të tarifave të energjisë elektrike para bordit të
ZRRE‐së dhe draftit final te Tarifave për 2008 si dhe rekomandimet përfundimtare;
•

DMK gjatë muajit qershor 2008 ka regjistruar 37 ankesa të konsumatorëve;

•

DMK gjatë muajit qershor, 2008 ka zgjidhur 7 ankesa të konsumatorëve;
9

3 – Vendime;

9

4 – Rekomandime;

•

DMK gjatë muajit qershor, 2008 ka pasur 88 biseda direkte me palë;

•

DMK gjatë muajit qershor, 2008 ka pasur 13 biseda telefonike me palë;

‐

Finalizimi i dokumenteve si dhe Orarit dhe planit implementues për NQ Qendrore Termokos dhe
Gjakova për publikim te mëtutjeshëm ne faqen elektronike zyrtare te ZRRE‐se;

‐

Përpunim i mëtutjeshëm të Kodit te sjelljes dhe etikes si dhe planit zhvillimorë NQ.Gjakova për
prezantim para bordit;

Aktivitete tjera administrative:
11 qershor 2008 është nënshkruar ANEKS KONTRATË me kompaninë HIB PETROL për furnizim me
derivate në periudhë dy mujore, në kuadër të kontratës bazë të Kuvendit të Kosovës për furnizim me
derivate të datës 28 dhjetor 2006. Kjo aneks kontratë është nënshkruar pas aprovimit të APP të datës 06
qershor 2008 për lejimin e shfrytëzimit të kontratës se Kuvendit te Kosovës te datës së cekur më lart;
1. SHËRBIME TË INTERNETIT, shpërndarja e ofertave me 05 qershor 2008, hapja e ofertave me 16
qershor 2008, kontrata e nënshkruar me date 26 qershor 2008 me kompaninë IPKO NET;
2. DIZAJNIMI I UEB FAQES SE ZRRE, shpërndarja e ofertave me 13 qershor 2008, afati i fundit 23
qershor 2008, është anuluar për arsye teknike;
3. SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E AUTOMJETEVE, shpërndarja e ofertave me 20 qershor 2008,
hapja e ofertave me 30 qershor 2008, vlerësimi është bërë, pritet te merret vendimi;
4. DIZAJNIMI I UEB FAQES SE ZRRE, shpërndarja e ofertave me 25 qershor 2008;
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