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

Raporti Mujor

Mars 2008
10 mars 2008‐ Njoftimi i palëve të interesuara dhe Publikimi i Raportit Konsultativ të ZRRE‐së mbi tarifat e
rregulluara të energjisë elektrike për vitin 2008;
11 mars 2008 ‐Dërgimi i modelit tariforë me të hyrat finale të kërkuara nga KEK dhe KOSTT‐SH.A, si dhe
propozimet e ZRRE‐së për të hyrat e lejuara dhe tarifat me pakicë të energjisë elektrike;
12 mars 2008 ‐Takime me përfaqësuesit KEK ShA lidhur me draft planin kontabël të Rregullatorit;
13 mars 2008 – Takim me përfaqësuesit i e Komisionit për Ekonomi, Tregti, Industri, Energjetikë,
Transport dhe Telekomunikacion procesin e shqyrtimit të tarifave, përgatitja e Raportit për komisionin
parlamentar për Energji lidhur me tarifat e energjisë elektrike dhe përgatitja e procesverbalit;
15 mars 2008 ‐ Certifikim i katër anëtarëve të stafit të ZRRE‐së në “E‐learning course: “Public participation
and regulatory information”;
23 mars 2008 – Takim me përfaqësuesit KEK ShA dhe prezantimi mbajtur nga përfaqësuesit KEK ShA
lidhur draft planin kontabël të Rregullatorit;
25 mars2008 ‐ Takim me përfaqësuesit e Bankës Botërore lidhur me asistencën që do ti bëjnë ZRrE‐së në
projektin e ardhshëm;
26 mars 2008 ‐ Përgatitja e Raportit final vjetor të ZRrE‐së për Kuvendin e Republikës së Kosovës lidhur
me aktivitetet e Departamentit të Tarifave dhe Çmimeve;
28 mars 2008 ‐Plotësimi i tabelarit me të dhënat energjetike, financiare për kuartalin e III dhe IV të vitit
2007 për ERRA‐n lidhur me tarifat, çmimet e prodhimit, shitjet me shumicë, konsumatorët shtëpiak dhe
jo shtëpiak fundit
•

DMK gjatë muajit mars, 2008 ka regjistruar 23 ankesa të konsumatorëve;

•

DMK gjatë muajit mars, 2008 ka zgjidhur 1 ankesa të konsumatorëve;

•

DMK gjatë muajit mars, 2008 ka pasur 33 biseda direkte me palë;

•

Me 31 mars, Kryesuesi i DMK ka marrë pjesë në Tryezën Punuese “Projekti Kosova C – Gjendja e
tanishme dhe rruga për të ardhmen” organizuar në AUK nga Instituti për Zhvillim të
Qëndrueshëm dhe Qendra për Energji dhe Burime Natyrore

07.03.2008 ‐ Dizajnimi, shtypja, lidhja e dokumenteve të ndryshme, raportit vjetor, vizitkartave, kartave
te ID‐se, fletushkave, kalendarëve, mbishkrimeve, lapsave”;
17.03.2008

Ridizajnimi i faqes elektronike të ZRRE”;
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25.03.2008 ‐ Riparimi i Hyundait,
28.03.2008 ‐ Furnizim me inventar, kontrata me datë Përgatitja e barkoreve;
31.03.2008 ‐ Riparimi i Golfit;
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