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

Dhjetor 2008
•

01 dhjetor 2008 ‐ Përgatitja e Letrës përcjellëse lidhur me “Shqyrtimi i Tretë i Tarifave‐ Parimet
dhe Orari” dhe njoftimi i palëve të interesuara.

• 03 dhjetor 2008 – janë dorëzuar nga NQ Gjakova dhe NQ Termokos “Kodi i sjelljes dhe i etikës” i
cili është përmirësuar sipas komenteve të ZRRE‐së.

• 03 dhjetor 2008 ‐ është dorëzuar nga NQ Termokos “Kodi për qasje në tokë dhe ndërtesa” në
ZRRE për aprovim;

• 03 dhjetor 2008 – janë dorëzuar nga NQ Gjakova Raportimet mujore të TM3 mbi përmbushjen e
kushteve te licencës dhe gjithashtu është dorëzuar “ Kodi i matjes” dhe “Kodi për qasje ne tokë
dhe ndërtesa” për aprovim
•

9 dhjetor 2008 ‐ NQ Termokosi ka dërguar një propozim lidhur me aplikimin e gjobave për kyçje
ilegale dhe gjithashtu arsyetimin për vendosjen e këtyre gjobave

•

09 dhjetor 08 ‐ Takim me përfaqësues të POIRY, Nord Pool dhe KOSTT

•

09 dhjetor 2008 ‐ Marrja e çmimeve në kompanitë e ndryshme lidhur me Lidhjet e Reja, Zgjerim
të Rrjetit dhe Tarifa për shërbime në rrjetin e Shpërndarjes.

•

10 dhjetor 2008‐ Pjesëmarrje në Seminar mbi Privatizimin e KEK‐ut organizuar nga USAID

•

10 dhjetor 08 ‐ Takim me përfaqësues të KEK lidhur me privatizimin OSSH dhe FP dhe licencimi.

•

10 dhjetor 2008 ‐ Kryesuesi i DMK‐së ka marrë pjesë në WSH për privatizimin e divizionit të
OSSH dhe të FP, të organizuar nga USAID dhe MEF.

•

10 dhjetor 2008 ‐ Pranimi i kontratës së furnizimit me mazut nga NQ Termokos

•

10 dhjetor 2008 ‐ NQ Gjakova ka dërguar ne ZRRE Raportin vjetore për Kontrollin teknik dhe te
sigurisë të njësisë se gjenerimit te Ngrohtores se qytetit Gjakove dhe ka dërguar kërkesë për
sqarim mbi detyrat e ekspertit teknik te ngrohjes te përzgjedhur me pare. Nga ekipi i NQ janë
dhënë skjarimet lidhur me detyrat dhe fushëveprimin e ekspertit teknik dhe te sigurisë i cili
sipas licencave duhet te mbulojë përveç gjenerimit edhe distibuimin.

•

12 dhjetor 2008 – Përgatitja dhe dorëzimi formave të shabllonizuara të aplikimit për shqyrtimin
e tretë të tarifave të energjisë elektrike (SHTE3) te KEK dhe KOSTT‐SHA.

•

15 dhjetor 08 ‐ Takim i stafit të ZRRE‐së lidhur me finalizimin e Kontratave për furnizim të
konsumatorëve me energji elektrike.

•

16 dhjetor 08 ‐ Takim me përfaqësues të KOSTT lidhur me Planin Zhvillimor të OST‐së.
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•

16 dhjetor 2008 ‐ Takim me zyrtarët e KOSTT‐it lidhur me “Planin Zhvillimor dhe investiv të
Rrjetit të Transmisionit”.

•

17 dhjetor 2008 ‐ Takim me zyrtarët e “Ujmanit”‐it lidhur me tarifat e vitit 2009.

•

17 dhjetor 2008 – Përgjigjet e ZRRE‐së ndaj Entit statistikor lidhur me tarifat mesatare për
konsumatorët komercial/shtëpiak dhe tarifat mesatare për këto kategori për vitet 2007/08.

•

19 dhjetor 2008 ‐ është dhënë përgjigje me shkrim për “Propozimin e NQ Termokos për gjobat
dhe pagesat lidhur me shkyçjen dhe ri kyçjen e konsumatorëve”.

•

19 dhjetor 2008‐ Përgatitja dhe aprovimi vendimeve nga Bordi i ZRRE‐së për tarifat nxitëse(feed‐
in) për prodhimin e energjisë elektrike nga Era.

•

19 dhjetor 2008 – Bordi i ZRRE‐së ka aprovuar Kodin e Sjelljes dhe të etikës për NQ Gjakova dhe
NQ Termokos, me numër të vendimit D_140_2008 përkatësisht me numër të vendimit
D_139_2008.

•

19 dhjetor 2008 ‐ përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në mbledhjen e Bordit të ZRRE‐së ku
janë parashtruar 13 ankesa të konsumatorëve;

•

19 dhjetor 2008 ‐ Përgjigjet e ZRRE‐së ndaj komenteve të KEK‐sh.a pranuar më 05 dhjetor 2008
lidhur me “Shqyrtimin e Tretë të Tarifave të Energjisë Elektrike ‐ Parimet dhe Orari” dhe
“Udhëzuesin mbi modelin e të hyrave dhe tarifave”.

•

23 dhjetor 2008 ‐ Takim me përfaqësues të Mitsubishi/Japoni lidhur me mundësitë e investimit
në energji nga era.

• 23 dhjetor 2008 – Takime me Komisionin Parlamentar për Ekonomi ,Industri ,Energjetik dhe
miniera, lidhur me Shqyrtimin e Tarifave të reja.

• 23 dhjetor 2008 – Analizë për Import &Eksportin dhe shkëmbimet e energjisë elektrike për vitin
2008.

• 23 dhjetor 2008 ‐ Azhurnimi i tarifave për ERRA për vitet 2006‐2008, mbi çmimet e prodhimit,
çmimet me shumicë, çmimet e konsumatorit të fundit, çmimet e konsumatorëve shtëpiak dhe
çmimet e konsumatorëve joshtëpiakë.

• 26 dhjetor 2008, përfaqësuesit e DMK kanë pasur takim me KEK‐un në Mitrovicë lidhur me një
ankesë të konsumatorit.

• 26 dhjetor 2008 ‐ Vizitë në NQ Gjakova lidhur me kërkesën për faturimin e energjise elektrike
për hapësirat e përbashkëta (përfshirë nënstacionet e NQ); është dërguar përgjigje me shkrim
qe përmban shpjegimeve te detalizuara lidhur me këtë kërkesë e poashtu edhe vendimin e
ZRRE‐se dhe dokumentin “Procedurat për faturimin e hapësirave te përbashkëta”.
•

DMK gjatë muajit dhjetor 2008 ka pasur 149 biseda direkte me palë;

• DMK gjatë muajit dhjetor, 2008 ka pasur 8 biseda telefonike me palët;
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•

DMK gjatë muajit dhjetor, 2008 ka regjistruar 62 ankesa të konsumatorëve;

•

DMK gjatë muajit dhjetor, 2008 ka zgjidhur 36 ankesa të konsumatorëve;

•
•
•
•

9

15 – Vendime;

9

Rekomandime – 14;

9

Informata – 7;

Furnizimi me fotokopje,
Furnizimi me dy kasaforta
Furnizimi me material shpenzues per zyre, kompania ALBUS.
Furnizimi me ngjyra per printera e fotokopje.
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