ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI
ENERGY REGULATORY OFFICE
REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
Raporti Mujor
Shkurt 2009
• 03 shkurt 2009 ‐ përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e radhës së Planit Social të
Veprimit në lokalet e MPMS;
•

03 shkurt 2009 ‐ Kryesuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e 7 të Grupit Punues për
Konsumator në kuadër të ECRB në Vjenë;

•

03 shkurt 2009 ‐ Dërgimi i komenteve të ZRRE‐së për “Kodin e qasjes në tokë dhe ndërtesa” të
dorëzuar nga NQ Gjakova;

•

03 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin me Grupin e KQKO në KEK;

•

04 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin me Kosova Territorial windpark company për burimet e
ripertritshme me erë;

•

04 shkurt 2009 ‐ përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin me Kompaninë COWI për
vlerësimin e dy projekteve tjera ndihmuar ZRRE‐së, në lokalet e ZRRE‐së;

•

04 shkurt 2009 ‐ Takim me kompaninë “Kosova Ter. WindparkCompany” sh.p.k dhe pranimi i
aplikacionit për Autorizim (prodhim të energjisë elektrike nga era);

•

04 shkurt 2009 ‐ Takim me COWI/Danimarkë të angazhuar nga UE e lidhur me monitorimin e
implementimit të projekteve të CARDS‐it;

•

05 shkurt 2009 ‐ Takim me investitor potencial privat lidhur me investimet në prodhimin e
energjisë elektrike nga era;

•

05 shkurt 2009 ‐ përfaqësuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e radhës së Planit Social të
Veprimit në lokalet e MPMS;

•

06 shkurt 2009 – Përgatitja draft raportit vjetor të aktiviteteve kryesore të DTÇ për vitin 2008;

•

06 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin me KOSTT anëtarët e KOSTT‐it për përgatitjen e
pyetësorit të konsulentëve Celemenis & Co;

•

10 shkurt 2009 ‐ DMK ka pasur takim me konsulencën e NERA‐së Dennis Colenutt lidhur me
ndryshimet e rregullave të iniciuara nga ZRRE;

•

10 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në prezantimin rreth sqarimeve për amandmimin e kodit të
pajisjeve elektrike;

•

11 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin me Grupin e KQKO në KOSTT për kërkesën e KQKO për
amandamentimin e kodit të pajisjeve elektrike;

•

12 shkurt 2009 ‐ Pranimi i raporteve për licenca për NQ Termokos për vitin 2008.(verifikim);

•

12 shkurt 2009 ‐ Pranimi i ri dorëzimit të Kodit të qasjes në prone dhe ndërtesa të NQ Termokos;
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12 shkurt 2009 ‐ Takim me investitor potencial privat lidhur me investimet në prodhimin e
energjisë elektrike nga dielli;

•

12 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin me KEK lidhur me tarifat;

•

12 shkurt 2009 – Takime me Komisionin Parlamentar për Ekonomi ,Industri ,Energjetik dhe
miniera, lidhur me Shqyrtimin e Tarifave të reja;

•

12 shkurt 2009 ‐ Takim me përfaqësuesit e KEK Sh A lidhur me aplikimin final të të hyrave të
lejuara dhe tarifave SHTE 3;

•

13 shkurt 2009 ‐ Takim me përfaqësuesit e organizatës joqeveritare “Fol 08” mbi“Shqyrtimin e
Tretë të Hyrave dhe Tarifave”;

•

13 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin në ZRRE për përgatitjen e pyetësorit të konsulentëve
Celemenis & Co;

•

13 shkurt 2009 ‐ Takim i stafit të ZRRE‐së lidhur me plotësimin e Pyetësorit të përgatitur nga
KEEJL‐I lidhur me studimin mbi pengesat ligjore për implementimin dhe funksionimin e Zyrës për
Aukcionet e Koordinuara (CAO).

•

13 shkurt 2009 ‐ kryesuesi i DMK bashkë me DTÇ kanë pasur takim me organizatat joqeveritare të
shoqërisë civile lidhur me tarifat e energjisë elektrike;

•

13 shkurt 2009 ‐ Kthimi i përgjegjës së ZRRE në “Kodin e qasjes në tokë dhe ndërtesa” për NQ
Termokos për shkak të mos‐përmirësimit të dokumentit sipas komenteve të dhëna për korrigjim
nga Ekipi i ngrohjes qendrore (ZRRE) lidhur me këtë kod. Kodi është kthyer dhe priten
përmirësime.

•

20 shkurt 2009 – Plotësimi i tarifave për kuartalin e III dhe IV të vitit 2008 për ERRA‐n të çmimit
të prodhimit, çmimit me shumicë, çmimit për konsumatorët komercial& industrial, shtëpiak dhe
konsumatorin e fundit;

•

22 shkurt 2009 – Komente lidhur me përmbajtjen që duhet të ketë Plani Zhvillimor dhe Investiv i
Rrjetës së Distribucionit përgatitur për shkresë/memo e KEK‐ut.

•

23 shkurt 2009 ‐ Analizë aplikacioneve finale të pranuara nga KEK dhe KOSTT ShA lidhur me
“Shqyrtimit te Tretë të Tarifave të energjisë elektrike.;

•

23 shkurt 2009 ‐ Takim me përfaqësues të Triangle / HC Lumbardhë lidhur me transferimin e
licencës për prodhim të energjisë elektrike në një kompani të re;

•

23 shkurt 2009 ‐ Dërgimi i rregullave për furnizimin me energji të përmirësuara të ZRRE ‐së drejt
Kompanive të rregulluara NQ Termokos dhe NQ Gjakova;

•

24 shkurt 2009 ‐ Mbledhje në mes të përfaqësuesve të NQ Gjakova dhe ekipit të NQ në ZRRE;

•

24 shkurt 2009 ‐ Përgatitja e pjesës për gazin natyror për raportin vjetorë 2008;
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24 shkurt 2009 ‐ Takim mes përfaqësuesve të ZRRE‐KOSTT‐Kelemenis &Co lidhur me studimin
mbi pengesat ligjore për implementimin dhe funksionimin e Zyrës për Aukcionet e Koordinuara
(CAO);

•

24 shkurt 2009 – Kryesuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e mbajtur në lokalet e MEM lidhur
me rishikimin e PVPE 2008 dhe sfidat e 2009;

•

24 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrje në takimin me KOSTT anëtarët e KOSTT‐it dhe konsulentëve
Celemenis & Co të caktuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë;

•

24 shkurt 2009 – Përmbledhje e të dhënave energjetike dhe financiare sipas nivelit të tensionit
për vitin 2008;

•

25 shkurt 2009 ‐ përfaqësuesit te DMK kanë marrë pjesë në takimin e 5 të Grupit Punues të
Standardeve, në lokalet e ZRRE‐së;

•

25 shkurt 2009 ‐ Takim me Gunter Tuhy dhe Aulona Novruzaj‐përfaqësues të ATEL /Zvicër lidhur
me çështjet që kanë të bëjnë me Licencën për Furnizim/Tregti me energji elektrike;

•

25 shkurt 2009 ‐ Pranimi i kërkesës nga NQ Gjakova për zgjidhjen e faturimit të hapësirave të
përbashkëta në mes të KEK dhe NQ Gjakova;

•

25 shkurt 2009 ‐ Paraqitja finale e dokumenteve të “Kodit të matjes” të NQ Gjakova për
prezantim dhe miratim nga Bordi i ZRRE‐së;

•

26 shkurt 2009 ‐ Takim mes përfaqësuesve të ZRRE‐KEK‐KOSTT‐MEM lidhur me PVPE.;

•

26 shkurt 2009 ‐ Takim mes përfaqësuesve të POIRY lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me
Licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë;

•

26 shkurt 2009 ‐ Kryesuesi i DMK ka marrë pjesë në takimin e mbajtur në lokalet e KOSTT lidhur
me rishikimin e PVPE 2008 dhe sfidat e 2009;

•

27 shkurt 2009 ‐ përfaqësuesit e DMK kanë marrë pjesë në mbledhjen Bordit të ZRRE‐së lidhur
me shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve;

•

27 shkurt 2009 ‐ Pjesëmarrja në mbledhjen e Bordit – prezantimi për Kodin e matjes të NQ
Gjakovës, shpjegimet përkatëse;

•

27 shkurt 2009 ‐ Dërgimi raporteve vjetore për 2008 nga NQ Gjakova nga gjenerimi,shpërndarja
dhe furnizimi.(verifikim);

•

27 shkurt 2009 ‐ Ri dorëzimi i “Kodit të qasjes në pronë dhe ndërtesa” nga NQ Gjakova( në
shqyrtim nga ekipi i NQ ZRRE);

•
•

DMK gjatë muajit shkurt, 2009 ka regjistruar 58 ankesa të konsumatorëve;
DMK gjatë muajit shkurt, 2009 ka zgjidhur 6 ankesa të konsumatorëve;
9 5 – Vendime
9 1 – Rekomandim
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•

DMK gjatë muajit shkurt 2009 ka pasur 130 biseda direkte me palë;
DMK gjatë muajit shkurt, 2009 ka pasur 18 biseda telefonike me palët;

•
•
•
•

Aktivitetet tjera:
Nxjerrja e urdherblerjeve per realizimin e pagesave per muajin janar;
Furnizimi me ADF‐ pjese per fotokopje, date 18 shkurt 2009;
Shperndarja e ofertave per sherbimet e publikimit te njoftimeve ne shtypin ditor, date 20 shkurt
2009.
• furnizimi me ushqim dhe pije ne VIVA, date 25 shkurt 2009
• Furnizimi me nafte pr ngrohje qendrore, date 10 shkurt 2009.
• Aktivitete tjera rreth pergatitjes se raporteve te vleresimit, dosjeve per furnizim me kompjutera,
per furnizim me inventar, etj.
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