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

Nëntor 2008
•

28 tetor ‐03 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në grupin e formuar nga MEM për rishikimin e Strategjisë
së Energjisë 2005‐2015 mbajtur në Durrës;

•

03 nëntor 2008 ‐ Kryesuesi i DMK‐së ka marrë pjesë në Mbledhjen e Dytë të GP për Infrastrukturë
në ndërtesën e Qeverisë së Kosovës, në cilësinë e anëtarit të emëruar nga ZRRE për këtë GP;

•

03 nëntor 2008 ‐ Paraqitja e raporteve finale për të ardhurat e lejuara të ngrohtoreve ne ueb sajt
për konsultim publik;

•

04 nëntor 2008 ‐ Përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në mbledhjen e Bordit të ZRRE‐së ku
kanë parashtruar dy ankesa të konsumatorëve; një apelim dhe një rekomandim;

• 05 nëntor 2008 ‐ Përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e mbajtur nga Ministria e Punës
dhe Mirëqenies Sociale lidhur me Përgatitjet ne Kosove për Zbatimin e Memorandumit për
Çështje Sociale ne Kuadër te Traktatit për Komunitetin e Energjisë;

• 05 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për plotësimin e Rad‐mapin;
• 06 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për Web‐faqe;
• 06 nëntor 2008 – Kontrollimi i dokumenteve dhe analizimi i aplikacionit për Licencë të RE‐
TRADING;

• 6 nëntor 2008 ‐ Takim me përfaqësuesit e KOSTT lidhur me të ardhurat e lejuara për vitin 2009;
• 6 – 7 nëntor 2008 ‐ Kryesuesi i DMK‐së ka marrë pjesë në Seminarin e organizuar në Riinvest me
titull Përmirësimi i Kornizës së Qeverisjes Korporative dhe Transparencës në Kosovë;

• 07 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në vënien e gurë themelit të Nënstacionit Peja 3 në Istog
• 11 nëntor 2008 ‐ Përgatitja e raportit final dhe vendimit për të ardhurat e lejuara për NQ
Termokos për sezonin 2008/2009;

• 11 nëntor 2008 ‐ Përgatitja e raportit final dhe vendimit për të ardhurat e lejuara për NQ Gjakova
për sezonin 2008/2009;

• 12 nëntor 2008 ‐ Kryesuesi i DMK‐së ka marrë pjesë në mbledhjen e II‐të të GP për Planin Social
të Veprimit (obligim ky i secilës palë të KEEJL sipas memorandumit të nënshkruar), në cilësinë e
anëtarit të emëruar nga ZRRE për këtë GP;

• 13 nëntor 2008 ‐ Takim me stafin e ZRRE‐së lidhur me PVPE;
• 13 nëntor 2008 ‐ Kryesuesi i DMK‐së ka marrë pjesë në takimin e përbashkët të stafit të ZRRE‐së
për përgatitjen e aktiviteteve në matricën e PVPE;

• 14 nëntor 2008 ‐ Takim me përfaqësues të BONDCOM/Itali lidhur me mundësitë e investimit në
burimet e ripërtëritshme të energjisë/Era;
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• 14 nëntor 2008 ‐ Takimi ne ZRRE me përfaqësuesit e NQ Gjakovës lidhur me shqyrtimin e
çmimeve –çmimi i mazutit,investimet kapitale dhe subvencionet e pranuara nga BKK;

• 16 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje e anëtares se Bordit (Theranda Beqiri) ne Forumin social ne Tiranë
të Shqipërisë;

• 16‐21 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrja ne trajnimin për rregullimin e ngrohjes qendrore dhe gazit ne
Budapest organizuar nga Naruc dhe ERRA;
•

17 deri më 20 nëntor 2008 ‐ përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në Forumin Social, dhe në
takimin e 6 të Grupit Punues për Konsumator të mbajtur në Tiranë;

•

18 nëntor 2008 ‐ Takim me përfaqësuesit e HC Ujmani, lidhur me mundësinë e hyrjes së tyre në
tarifa të rregulluara;

•

20 nëntor 2008 ‐ Përgatitja e raportit final për tarifat e ngrohjes qendrore për NQ Termokos
sezoni 2008/2009 si dhe publikimi i tyre në ueb sajt të ZRRE‐së;

•

20 nëntor 2008 ‐ Përgatitja e raportit final për tarifat e ngrohjes qendrore për NQ Gjakova sezoni
2008/2009 si dhe publikimi i tyre në ueb sajt të ZRRE‐së;

•

21 nëntor 2008 ‐ Prezantimi para Bordit të ZRrE‐së, të Feed‐in Tarifës për energjinë e prodhuar
nga Hidrocentralet e vogla, dhe përgatitja e vendimit

•

24 nëntor 2008 ‐ Takim me kryesuesit e departamenteve të ZRrE‐së lidhur me shqyrtimin e tarifës
së energjisë të prodhuar nga era;

•

24 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për feed‐in tarifa;

•

25 nëntor 2008 ‐ përfaqësuesit e DMK‐së kanë marrë pjesë në takimin e tretë të Grupit Punues
për Propozimin e Standardeve të Kualitetit të Furnizimit dhe Shërbimit;

•

25 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin në KOSTT për çështjet lidhur me Integrimet Regjionale
(me theks të posaçëm në problemet e shkaktuara nga EMS/EPS rreth transitit dhe alokimit të
kapaciteteve);

•

26 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin në MEM të grupit punues për hapjen e tregut në
Kosovë. ZRRE ka prezantuar në temën “Hapja e tregut dhe Rregullimi”;

•

26 nëntor 2008 ‐ Takim me përfaqësues të ECLO lidhur me projektin e ri për përkrahjes së ZRRE‐
së;
27 nëntor 2008 ‐ Publikimi i raportit konsultativ mbi shqyrtimin e tarifës së energjisë të prodhuar
nga era;

•
•

27 nëntor 2008 ‐ Pjesëmarrje në takimin në MEM për Strategjinë Evropiane të Energjisë;

•

DMK gjatë muajit Nëntor, 2008 ka regjistruar 58 ankesa të konsumatorëve;

•

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

9 – Vendime;

•

DMK gjatë muajit Nëntor 2008 ka pasur 117 biseda direkte me palë;

•

DMK gjatë muajit Nëntor, 2008 ka pasur 13 biseda telefonike me palët;

Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr. 1, 10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E‐mail: info@ero‐ks.org, web: www.ero‐ks.org

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

•

•

Shqyrtimi dhe komentimi i Kodit të sjelljes dhe të etikes dorëzuar nga NQ Termokos për
aprovim ne ZRRE;

•

Shqyrtimi dhe vlerësimi i përputhshmërisë së raporteve tremujore ( TM3 ) të dërguara nga
kompanitë e ngrohjes qendrore;

30 nëntor 2008 ‐ Përgatitja e Orarit dhe Parimeve për Shqyrtimin e Tretë të tarifave të energjisë
elektrike (SHTE3) dhe formave te aplikimit për SHTE 3;

Aktivitete tjera:
1. Përgatitja dhe dorëzimi në Agjencionin e Prokurimit Publik të Planit Preliminar të Prokurimit për
vitin fiskal 2009 me datë 03.11.2008;
2. Pranimi dhe hapja e ofertave për qira te ndërtesës me datë 10.11.2008. Vlerësimi i ofertave për
qira te ndërtesës dhe përgatitja e raportit te vlerësimit me 11.11.2008, shpallja ne KRPP dhe ne
gazetë për dhënien e kontratës për qira me datë 20.11.2008, nënshkrimi i kontratës me
27.11.2008;
3. Përgatitja dhe nënshkrimi i kontratës për furnizim me antivirus package me datë 14.11.2008
4. Përgatitja dhe nënshkrimi i kontratës për sigurim kasko të automjeteve te ZRRE me datë
17.11.2008;
5. Furnizim me automjet xhip për nevoja te ZRRE, shpallja ne KRPP ne gazeta e njoftimit për
kontratë me datë 04.11.2008, pranimi i ofertave me 18.11.2008, vlerësimi i ofertave me
19.11.2008, shpallja e ne KRPP dhe ne gazeta te njoftimit për dhënie te kontratës për furnizim me
xhip me datë 26.11.2008, përgatitja e lëndës për dorëzim në OSHP (për shkak të ankesës se
njërës kompani konkurruese). Zyra e prokurimit është në pritje të vendimit të OSHP;
6. Sigurimi fizik i objektit, prej 10.11 deri 19.11.2008, vlerësimi i ofertave dhe përgatitja e raportit
me datë 20.11.2008, shpallja ne KRPP e njoftimit për dhënien e kontratës me datë 21.11.2008,
përgatitja dhe nënshkrimi i kontratës me datë 27.11.2008;
7. Furnizim me fotokopje, shpërndarja e ofertave me 24.11.2008;
8. Nxjerrja e urdhërblerjeve në sistemin e freebalance për të gjitha pagesat e realizuara me modulin
e blerjeve;
9. Monitorimi i realizimit te kontratave qe janë ne vazhdim;
10. Furnizimi me ushqim dhe pije për nevoja te stafit te ZRRE, furnizimi me naftë për ngrohjen
qendrore dhe për gjenerator dhe sigurimi i përmbushjes se tyre.
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