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Cmimet: Nafta

Cmimet:Energjia

Sondazh

Lidhje Kryesore

Kendi i Librit

Diezel 10 ppm - 180 lek

Benzine 95 - 182 lek

Benzine 100 - 195 lek

LPG (makina) - 90

*Sqarim

Familjare I - 7.7 L/kWh

Familjare II - 13.5 L/kWh

Tarifa KESH - 1 L/kWh

Tarifa FPSH - 2.2 L/kWh

Tarifa CEZ - 5 L/kWh

Tarifa OST - 0.65 L/kWh

*Cmimet e plota

Ndarja e METE

 E nevojshme 

 Rrit investimet 

 Pa ndikim real 

 Jo e nevojshme 

Voto    Rezultatet

Ministria e Ekonomise

ERE

AKBN

IQT

KESH

CEZ

Albpetrol

ARMO

Bankers Petroleum

Romano Port

Lexo më shumë

Pas privatizimit, “KURUM” heq nga puna, punonjësit e
HEC-eve “BISTRICA” 1 dhe 2

E Hënë 02 Shtator 2013 17:00

Paraditen e së premtes në orët e para të mëngjesit, punëtorët e HEC-eve

“Bistrica “1 dhe 2, kanë zhvilluar një protestë paqësore para portës së

administratës së këtyre...

Lexo më shumë...

KESH: U prodhua më shumë dhe niveli i kaskadës është
më i mirë se një vit më parë

E Hënë 02 Shtator 2013 16:00

Shifrat zyrtare faktojnë rritjen e ndjeshme të prodhimit dhe të eksportit këtë vit

Prodhuam më shumë energji këtë vit, eksportuam më tepër e madje u humb më

pak energji në rrjet…...

Lexo më shumë...

Vjedhja nga karburantet

E Hënë 02 Shtator 2013 15:00

Ditën e hënë Ministria e Ekonomisë do të dorëzojë pranë këshillit të ministrave

aktin normativ i cili detyron Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë të bëjë

publikë emrat e...

Lexo më shumë...

Lajmi Kryesor

Shtator 02, 2013

Dilema “e fundit” e reformimit të sektorit energjetik
shqiptar
Javët e fundi opinioni publik është njohur gjerësisht me rezultate e raportit 6-

mujor të Bankës Botërore, ku për sektorin energjetik vlerësohet së fokusi duhet

të jetë plotësimi i reformës së tregut energjetik. Njëkohësisht, edhe duke iu

referuar të njëjtit raport, rikujtohet se të paktën vetë procesi i ndarjes së

kompanisë shtetërore u plotësua në vitin 2008. Si rrjedhim, shihet e nevojshme

të…

Hec-e shkatërruese, devijonë rrjedhjen natyrore të ujit

E Hënë 02 Shtator 2013 18:00

Hidrocentralet e vogla të cilat ndërtohen duke devijuar rrjedhën natyrore të ujit, janë

shumë të dëmshme për mjedisin ku ata ngrohen. Sipas Arben Pambukut, drejtor i

hidrogjeologjisë, në shërbimin gjeologjik shqiptar, këto lloj hidrocentralesh të cilat

në themel të tyre kanë...

Lexo më shumë...
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Nis zhvendosja e linjës së tensionit të lartë nga
bulevardi “Zogu i Parë”

E Hënë 02 Shtator 2013 14:00

Pas 15 vitesh, linja e tensionit të lartë do të zhvendoset nga bulevardi “Zogu i

Parë”. Zhvendosja e kësaj linje, një shqetësim i madh i banorëve të kësaj zone

ishte një premtim i...

Lexo më shumë...

Karburantet: Monopol dhe leverdi me tenderët e shtetit

E Hënë 02 Shtator 2013 13:00

Janë të mirëstrukturuara, deri në atë pikë sa kanë mbytur tregun. Janë agresive

me “ofertat” dhe manovrat që kanë përdorur deri më sot pakkush u ka rezistuar.

Tregu i karburanteve...

Lexo më shumë...

Kosove: Resurset potenciale, sigurojnë zhvillim

E Hënë 02 Shtator 2013 12:00

Kosova ka pasuri të mjaftueshme që mund të sigurojnë zhvillim të përgjithshëm

ekonomik, por këto potenciale mbesin të pashfrytëzuara, thonë ekspertë të kësaj

fushe.

Sipas tyre...

Lexo më shumë...

KEK-u vazhdon me hedhjen e hirit të freskët

E Hënë 02 Shtator 2013 11:00

Kosova ende prodhon hi të freskët, e ai, po vazhdon të hidhet në Kodrën e Hirit, e

cila duhet mbulohet me dhe, ngase janë dhënë miliona për këtë.

Zyrtarët e KEK-ut thonë se gjysma e...

Lexo më shumë...

Stabilitet i çmimeve të naftës dhe benzinës në kryeqytet

E Hënë 02 Shtator 2013 10:00

Çmimi i naftës dhe benzinës, edhe këtë javë ka qendruar stabël, duke mos

pësuar asnjë ndryshim krahasuar me një javë më parë. Nga vëzhgimi i bërë me

kamerën e RTV SCAN në pikat e...

Lexo më shumë...

CEZ: Nje pjese e Tiranes pa drita 1 - 6 shtator

E Hënë 02 Shtator 2013 09:00

 

CEZ Shperndarje njofton se prej dates 1 deri me 6 shtator 2013, ne nenstacionin

Qender ne Tirane, jane parashikuar te kryhen punime ne linjen kabllore 110 KV.

Punimet do te kryhen gjate...

Lexo më shumë...

Karburantet – Publikimi i emrave, “Metrologjia gënjen”

E Hënë 02 Shtator 2013 08:00

Kreshnik Hakrama: Nuk e ndalon ligji, por presioni. Pse Tatimet dhe

Konkurrenca bëjnë të kundërtën?

Aksioni i fundit ka shkaktuar jo pak reagime në publik, deri te Kryeministri
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Aksioni i fundit ka shkaktuar jo pak reagime në publik, deri te Kryeministri

Berisha, që...

Lexo më shumë...
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