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FJALA HYRËSE
Të nderuar,
Në këtë raport, që i paraqitet Kuvendit të Republikës së Kosovës, bëhet një analizë e plotë e
aktiviteteve të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) dhe të sektorit të energjisë gjatë vitit 2015.
Raporti përmban informacione dhe të dhëna të detajuara mbi gjendjen e sektorit, nivelin e
shërbimeve të ofruara nga ndërmarrjet e licencuara, bazuar në të dhënat që ZRRE-ja pranon nga të
licencuarit në kuadër të autoritetit të saj, për rregullimin dhe monitorimin e aktiviteteve që
ushtrohen nga ndërmarrjet e licencuara në sektorin e energjisë.
Veprimtaria e Zyrës së Rregullatorit për Energji financohet nga të hyrat vetanake që mblidhen nga
taksat e përcaktuara sipas Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ndërkaq buxheti vjetor miratohet nga
Kuvendi i Kosovës. Gjatë vitit 2015, përkundër të hyrave të mjaftueshme, ZRRE-së i është lejuar një
buxhet i kufizuar për financimin e veprimtarisë së saj, veçanërisht nuk është lejuar buxhet për
investime kapitale dhe janë shkurtuar mjetet e destinuara për kategorinë e pagave dhe mëditjeve.
Objektivi ynë vazhdon të jetë rritja e kapaciteteve profesionale të ZRRE-së, për të përmbushur sfidat
që dalin nga përgjegjësitë e ngarkuara në fushën e rregullimit të sektorit të energjisë, për të
përballuar kërkesat e integrimit në tregun rajonal dhe Evropian të energjisë. Transparenca ndaj
publikut përmes konsultimeve dhe komunikimit me të gjitha palët e interesuara, si dhe me publikun
e gjerë, është një orientim themelor i ZRRE-së, gjë e cila është e favorshme për të kontrolluar
përshtatshmërinë e zgjidhjeve të propozuara para vendimmarrjes.
Në planin e bashkëpunimit rajonal e ndërkombëtar, ZRRE-ja ka vazhduar t’i kryejë me përpikëri
obligimet e saj, në pajtim me Traktatin e Komunitetit të Energjisë, përmes Bordit Rregullativ të
Komunitetit të Energjisë dhe grupeve punuese në kuadër të tij.
Me 17 nëntor të vitit 2015, Këshilli Evropian i Rregullatorëve të Energjisë (CEER), ka pranuar ZRRE-në
si anëtare vëzhguese. Jemi të bindur që bashkimi në CEER do t’i ndihmoj ZRRE-së në përpjekjet e saj
për të aplikuar acquis e BE-së për energji, duke përfituar përmes bashkëpunimit rregullativ dhe
shkëmbimit të praktikave më të mira të anëtarëve të CEER, si dhe vendeve vëzhguese nga gjithë
Evropa.
Me gjithë arritjet në sektorin e energjisë, ZRRE është e ndërgjegjshme, se ka ende shumë punë për të
bërë, në mënyre të veçante ngritja e kapaciteteve të reja gjeneruese, zvogëlimi i humbjeve të
energjisë elektrike, si dhe rritjen e cilësisë së shërbimeve ndaj konsumatorëve.
Zyra e Rregullatorit për Energji, në vazhdimësi ka bërë dhe do të bëjë të gjitha përpjekjet, për të
forcuar më tej transparencën dhe profesionalizmin, bashkëpunimin ndërinstitucional brenda dhe
jashtë vendit, në mënyre që me veprimtarinë e saj dhe me autoritetin vendimmarrës që ja përcakton
ligji, të krijojë sektor stabil, të sigurtë dhe të besueshëm të energjisë. Barazia ndërmjet palëve në
sektorin e energjisë elektrike është obligim ligjor dhe synim i përhershëm i ZRRE-së.
Me respekt
Enver Halimi
Kryesuesi i Bordit tё ZRRE-sё
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Sipas nenit 9 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë nr. 03/L-185, Zyra e Rregullatorit për Energji
(ZRRE) ka hartuar Raportin vjetor që pasqyron gjendjen e sektorit të energjisë në Kosovë dhe
veprimtarinë e ZRRE-së gjatë vitit 2015. Raporti vjetor i dërgohet Kuvendit të Republikës së Kosovës
brenda afatit tre mujor pas mbylljes së vitit kalendarik dhe publikohet në faqen elektronike zyrtare
të ZRRE-së.
Ky raport përmban dy pjesë – njëra përshkruan punën e ZRRE-së në aktivitetet themelore të sajë,
lëshimin e licencave, lëshimin e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese, monitorimin
e tregut dhe të ndërmarrjeve të licencuara, mbrojtjen e konsumatorëve, marrëdhëniet me
institucionet brenda vendit dhe ato ndërkombëtare si dhe për burimet njerëzore.
Pastaj duhet përmendur përcaktimin e tarifave për të licencuarit dhe tarifave me pakicë për
konsumatorët. Një detyrë shumë e rëndësishme e ZRRE-së është edhe mbrojtja e konsumatorëve
me aktivitetet e zhvilluara në këtë lëmi. Në raport po ashtu përshkruhen punët e kryera nga ZRRE në
bashkëpunim të ngushtë me konsulencën e financuar nga USAID-i që kryesisht ka të bëjë me
hartimin e dokumenteve (rregulla, metodologji, procedura etj.) për sektorin e energjisë si pjesë e
legjislacionit sekondar si dhe vlerësimin dhe komentimin e dokumenteve nga të licencuarit.
Përveç energjisë elektrike, ZRRE ka rregulluar edhe pjesën e sektorit që ka të bëjë me ngrohjen
qendrore përfshirë edhe kogjenerimin, ngjashëm siç është vepruar me energjinë elektrike. Për sa i
përket gazit natyror, megjithëse ekziston legjislacioni primar Kosova nuk ka ende treg të mirëfilltë të
gazit natyror, prandaj edhe aktivitete e ZRRE-së në këtë aspekt kryesisht bazohen në përcjelljen e
rrjedhave rajonale dhe evropiane që kanë të bëjnë me gazin natyror. ZRRE ka marrë pjesë në
aktivitetet rajonale dhe evropiane, përfshirë edhe analizimin dhe komentimin e dokumenteve që
dalin nga grupet punuese të Komunitetit të Energjisë. Në këtë kuadër hynë edhe plotësimi i një sërë
pyetësorëve nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (SKE) që nevojiten për përgatitjen e raporteve
të ndryshme. Në kuadër të këtij raporti ZRRE ka përgatitur edhe pjesën që përmban raportin
financiar të ZRRE-së të realizuar në vitin 2015.
Pjesa e raportit që ka të bëjë me veprimtarinë e të licencuarve përshkruan aktivitetet më të
rëndësishme të vitit 2015 në sferat relevante të të licencuarve. Në kuadër të kësaj janë paraqitur të
dhënat për prodhim dhe konsum të qymyrit. Pastaj janë të dhënat për kapacitetet gjeneruese,
transmetuese dhe shpërndarëse. Më tutje janë paraqitur të dhënat për prodhimin e energjisë sipas
llojeve të burimeve dhe sipas viteve. Raporti vazhdon me të dhënat për kërkesën e përgjithshme për
energji, duke përfshirë energjinë për nevojat vetanake të gjeneratorëve dhe humbjet në transmision.
Pastaj janë të dhënat për konsumin në shpërndarje të organizuar sipas distrikteve, sipas kategorive
të konsumatorëve dhe sipas viteve. Po ashtu janë të përshkruara mjaftë detalisht edhe humbjet në
shpërndarje të ndara në humbjet teknike dhe humbjet komerciale, pastaj sipas distrikteve dhe sipas
viteve. Më tej raporti përmban të dhënat për faturim dhe arkëtim, si dhe importet dhe eksportet e
energjisë përfshirë edhe çmimet. Një pjesë e raportit përmban të dhënat për përmbushjen e
standardeve dhe kualitetit të shërbimeve me energji. Raporti përmban gjithashtu të dhëna për
investimet e të licencuarve gjatë vitit 2015.
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BAZA LIGJORE - MANDANTI I ZRRE-SË

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është agjenci e pavarur, e themeluar nga Kuvendi i Republikës
së Kosovës sipas neneve 119.5 dhe 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kompetencat, detyrat dhe funksionet e Zyrës së Rregullatorit për Energji janë të përcaktuara në
Ligjin për Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-185, të cilat përfshijnë: krijimin dhe funksionimin efikas,
transparent dhe jo-diskriminues të tregut të energjisë; përcaktimin e kritereve dhe kushteve për
dhënien e licencave për kryerjen e aktiviteteve në fushën e energjisë; përcaktimin e kritereve dhe
kushteve për dhënien e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese; monitorimin
dhe përkujdesen për përmirësimin e sigurisë së furnizimit me energji; përcaktimin e tarifave për
aktivitetet e energjisë në mënyrë të arsyeshme dhe në bazë të metodologjisë tarifore; monitorimin
dhe parandalimin e krijimit të pozitës dominuese dhe praktikave jo-konkurruese nga ndërmarrjet e
energjisë, si dhe zgjidhjen e kontesteve në sektorin e energjisë.
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3
3.1

PËR ZYRËN E RREGULLATORIT PËR ENERGJI
Organizimi i Zyrës së Rregullatorit për Energji

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), është e organizuar në pajtim me Kreun 2 të Ligjit për
Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-185.
ZRRE ushtron kompetencat, si pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës, në pajtim me të gjitha
ligjet dhe rregulloret e Kosovës.
Struktura organizative e ZRRE-së përbëhet nga: Bordi, pesë (5) departamente dhe njësia e
administratës.
Udhëheqësit e Departamenteve organizojnë, kontrollojnë, planifikojnë, bashkëpunojnë, dhe
vlerësojnë stafin e tyre, si dhe mbajnë përgjegjësinë për aktivitetet dhe përmbushjen e të gjitha
detyrave të përcaktuara.
Anëtarët e stafit kryejnë analizat dhe detyrat tjera, kurdo që është e nevojshme sipas kërkesave
ligjore, dhe propozimet i dërgojnë tek Udhëheqësit e Departamenteve dhe Bordi, për të marr
vendime.
Udhëheqësit e Departamenteve dhe anëtarët e stafit i nënshtrohen procedurës së rekrutimit dhe
emërohen nga Bordi i ZRRE-së.
Bordi i Zyrës së Rregullatorit për
Energji

Drejtori Menaxhues

Departamenti për
Treg të Energjisë

Departamenti për
Çmime dhe Tarifa

Departamenti
Ligjor dhe të
Licencimit

Departamenti për
Mbrojtje të
Konsumatorëve

Departamenti për
Gaz dhe për
Energji Termike

Njësia e
Administratës

Zyrtar për
marrëdhënie me
publikun

Fig. 3.1 Skema organizative e ZRRE-së – 2015

3.2

Bordi i ZRRE-së

ZRRE drejtohet nga Bordi i përbërë nga pesë (5) anëtarë, përfshirë kryesuesin. Anëtarët e Bordit
propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Mandati i secilit anëtar
të Bordit fillon nga data e emërimit të tij/saj.
Kryesuesi i Bordit përfaqëson ZRRE-në para palëve të treta, dhe i raporton Kuvendit të Republikës së
Kosovës dhe komisioneve funksionale të tij, sipas kërkesës së tyre.
Kryesuesi i Bordit, bazuar në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, çdo vit i dërgon Kuvendit të
Republikës së Kosovës raportin vjetor, jo më vonë se tre (3) muaj pas mbylljes së vitit kalendarik.
Gjatë tërë vitit 2014 e deri në gusht të vitit 2015, Bordi i ZRRE-së ka pasur 3 anëtarë. Në gusht 2015
ka dhënë dorëheqje edhe një anëtare e Bordit dhe si pasojë Bordi i ZRRE-së ka mbetur jofunksional
për shkak të mungesës së kuorumit.
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Me propozim të Qeverisë së Kosovës, në dhjetor 2015, Kuvendi i Kosovës ka emëruar tre anëtarët
tjerë të Bordit dhe me këtë në fund të vitit 2015, Bordi i ZRRE-së është kompletuar.
3.2.1

Kompetencat e bordit të ZRRE-së

Bordi i ZRRE-së, sipas përgjegjësive të përcaktuara me ligj kryen aktivitete si në vijim:


miraton politikat rregullative dhe operacionale të ZRRE;



organizon dhe mbikëqyr punën e ZRRE;



mbikëqyr zbatimin e buxhetit dhe menaxhimin financiar të ZRRE dhe miraton raportet dhe
deklaratat financiare të saj;



organizon punësimin, emëron dhe mbikëqyrë punën e personelit të punësuar nga ZRRE;



miraton nivelet e kompensimit dhe kushtet tjera të punësimit, për të punësuarit e ZRRE;



merr vendime dhe nxjerr rregulla dhe akte tjera nënligjore të përgatitura nga ZRRE.

Bordi i ZRRE-së duhet të mbajë të paktën dhjetë (10) seanca në vit, të cilat janë të hapura për
publikun dhe paralajmërohen pesë (5) ditë para mbajtjes së tyre, me publikimin e rendit të ditës në
faqen elektronike zyrtare të ZRRE-së.
Bordi i ZRRE-së trajton të gjithë problematikën për të cilën është kompetent, përmes vendimeve, të
cilat merren në mbledhje të hapura për publikun. Mbledhjet e Bordit regjistrohen në procesverbale
kurse vendimet publikohen.

3.3

Drejtori menaxhues

Drejtori Menaxhues është përgjegjës për implementimin e të gjitha vendimeve të Bordit të ZRRE-së,
dhe i raporton Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji.


Mbikëqyrë proceset vjetore dhe periodike për caktimin e tarifave të energjisë elektrike dhe
ngrohjes qendrore;



Mbikëqyrë proceset e zhvillimit të metodologjisë për qasje jo-diskriminuese dhe kompensim
transparent për shfrytëzimin e rrjeteve të energjisë në Kosovë;



Mbikëqyrë proceset e dizajnimit të tregut të energjisë në Kosovë, proceset e liberalizimit të
tregut të balancuar, hartimin e politikave për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve dhe
për trajtimin e ankesave të konsumatorëve;



Mbikëqyrë hartimin e politikave për të siguruar zbatimin e mekanizmave të tregtisë
ndërkufitare në përputhje me rregullat e Tregut Rajonal të Energjisë;



Mbështet Bordin e ZRRE-së në menaxhimin e punëtorëve të ZRRE-së;



Propozon para Bordit të ZRRE-së, për të gjitha veprimet e nevojshme në lidhje me buxhetin e
ZRRE-së, për të përmirësuar operimin e brendshëm të ZRRE-së, duke përfshirë:
i. Planifikimin e buxhetit dhe nevojave të prokurimit;
ii. Propozimin e masave për rritje të efikasitetit të punës;



Këshillon Bordin e ZRRE-së, për të gjitha detyrat tjera të cilat janë përgjegjësi e ZRRE-së sipas
Ligjit të Rregullatorit për Energji etj;
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3.4

Departamentet e ZRRE-së


Departamenti udhëhiqet nga Udhëheqësi i Departamentit i cili organizon, kontrollon,
planifikon, bashkëpunon, vlerëson stafin e tij/saj dhe mban përgjegjësinë për aktivitetet dhe
përmbushjen e të gjitha detyrave të përcaktuara për punën e Departamentit në fjalë.
Udhëheqësit e Departamenteve i nënshtrohen procedurës së rekrutimit dhe emërohen nga
Bordi i ZRRE-së.



Roli i anëtarëve të stafit të Departamenteve është t’i ofrojë Bordit informata, analiza të cilat
duhet të vlerësohen dhe shqyrtohen për të marrë vendime. Anëtarët e Stafit kryejnë detyra,
kurdo që është e nevojshme sipas kërkesave ligjore dhe përmes udhëheqësve të
departamenteve i propozojnë në Bord. Anëtari i Stafit është i obliguar tu përgjigjet
kërkesave të Bordit përmes udhëheqësve të departamentit duke dhënë këshilla dhe
përgjigje verbale dhe të shkruara. Në disa raste, anëtarët e stafit mund të autorizohen nga
Bordi të kryejnë detyra të posaçme. Anëtari i stafit i nënshtrohen procedurës së rekrutimit
dhe zgjedhet nga Bordi.



Anëtarët e stafit duhet të punojnë në bashkëpunim të ngushtë me udhëheqësin e
Departamentit dhe stafin tjetër profesional. Anëtari i Stafit po ashtu duhet të ketë mundësi
në ndjekjen e trajnimeve të disponueshme nga ZRRE-ja, për përmirësimin e aftësive dhe
njohurive të tyre profesionale.



Udhëheqësi i Departamentit është përgjegjës për delegimin e punëve të përditshme në mes
të stafit të departamentit, bashkëpunimin e ngushtë brenda departamentit dhe po ashtu me
departamentet tjera dhe me Bordin.

3.4.1

Departamenti ligjor dhe i licencimit (DLL)

Departamenti ligjor dhe i licencimit është përgjegjës për hartimin e legjislacionit sekondar ,
vlerësimin e aplikacioneve për licencim të ndërmarrjeve të energjisë, vlerësimin e aplikacioneve për
dhënien e autorizimeve për ndërtim të kapaciteteve të reja. Ky departament gjithashtu bën
mbikëqyrjen dhe monitorimin e aktiviteteve të të licencuarve.
3.4.2

Departamenti i tregut të energjisë (DTE)

Departamenti i tregut të energjisë është përgjegjës për strukturën e tregut, monitorimin e
performancës së pjesëmarrësve të tregut, vlerësimin dhe analizën e të dhënave në sektorin e
energjisë. Departamenti gjithashtu monitoron konkurrencën dhe sjelljen e pjesëmarrësve në treg në
mënyrë objektive, transparente dhe jo-diskriminuese.
3.4.3

Departamenti i tarifave dhe çmimeve (DTÇ)

Departamenti i tarifave dhe çmimeve është përgjegjës për vlerësimin e aplikacioneve tarifore të
ndërmarrjeve të licencuara, të cilat i prezanton te Bordi për aprovim; monitoron realizimin e
shpenzimeve operative dhe kapitale përmes Shqyrtimeve Tarifore; ndërmerr të gjitha masat që
tarifat të jenë kosto - reflektive, të arsyeshme, jo-diskriminuese, të bazuara në kritere objektive, si
dhe të vendosura në mënyrë transparente, duke marrë në konsiderim mbrojtjen e konsumatorëve.
3.4.4

Departamenti për mbrojtjen e konsumatorëve (DMK)

Departamenti për mbrojtjen e konsumatorëve është përgjegjës për shqyrtimin dhe zgjidhjen e
ankesave dhe kontesteve ndërmjet konsumatorëve dhe ndërmarrjeve për energji, operatorëve të
sistemit dhe ndërmarrjeve energjetike, si dhe ndërmjet dy ndërmarrjeve energjetike. Gjatë kryerjes
9
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së detyrave dhe përgjegjësive, ky departament bashkëpunon me të gjitha institucionet dhe
organizatat, të cilat në mënyrë legjitime i përfaqësojnë konsumatorët.
3.4.5

Departamenti për energji termike dhe gaz natyror (DETG)

Departamenti për energji termike dhe gaz natyror është përgjegjës për shqyrtimin dhe
implementimin e strategjive, standardeve të performancës dhe praktikave tjera operacionale, që
kanë të bëjnë me këta sektorë. Ky departament kryen monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara
përmes mbledhjes, analizës dhe vlerësimit të të dhënave dhe informatave përkatëse, e gjithashtu
kontribuon në zhvillimin e sistemeve raportuese të ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore duke u
fokusuar në elementet tekniko-teknologjike dhe në integrimin e masave nxitëse dhe caqeve për
efiçiencë. Po ashtu bashkëpunon me departamentet tjera të ZRRE duke dhënë mbështetjen dhe
ekspertizën teknike për çështjet e ndërlidhura me energjinë termike dhe gazin natyror.
3.4.6

Njësia e administratës (NjA)

Njësia e administratës mbështet funksionimin e ZRRE-së, organizon rekrutimin efikas të stafit të
ZRRE-së, koordinon trajnimet e stafit të ZRRE-së, furnizimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrës
dhe ndihmon në rregullimin e zyrës, duke e bërë atë të përshtatshme për punë për të gjithë stafin e
ZRRE-së.
Përshkrimi i shkurtër i strukturës organizative me pozitat të plotësuara dhe atyre vakante në vitin
2015 është dhënë në formë tabelore më poshtë.
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Tab. 3.1 Pozitat aktuale në fund të vitit 2015
Pozitat organizative
Bordi i ZRRE-së

Pozitat

Punësimi

5

5

Drejtori menaxhues

1

1

Zyrtar për Marrëdhënie me Publik

1

1

4

3

3

3

4

3

4

2

Vendet e lira (përshkrimi)

Departamenti Ligjor dhe i Licencimit (DLL)
Udhëheqës i departamentit
Ekspert për Çështje Ligjore & Monitorim

Zyrtari Ligjor & Licencimit

Analisti i monitorimit të licencave
Zyrtari Ligjor & Licencimit
Departamenti i mbrojtjes së konsumatorit (DMK)
Udhëheqësi departamentit
Analist për përmbushje të standardeve
Zyrtar për mbrojtje të konsumatorëve
Departamenti i Çmimeve dhe Tarifave (DÇT)
Udhëheqës i departamentit
Ekspert për Çështje Rregullative dhe Tarifa

Zyrtar për Ekonomi

Zyrtar për Ekonomi
Analist për strukturë tarifore
Departamenti i Tregut tё Energjisё (DTE)
Udhëheqës i departamentit
Analist për Sisteme Energjetike

Analist për Sisteme Energjetike
Analist për Monitorim të Tregut

Analist për Monitorim të Tregut
Analist për furnizim me energji dhe Strukturë të Tregut
Departamenti për Gaz dhe Energji Termike (DGET)
Udhëheqës i departamentit

2

2

Analist për Energji Termike
Njësia e administrative (NjA)
Udhëheqës i Njësisë së Administratës
Zyrtar Kryesor Financiar
Zyrtar për asistencë të Bordit

Menaxher i prokurimit
Zyrtar i Administratës
Zyrtar për Menaxhimin e të Dhënave

9

6

Zyrtar për Asistencë të Bordit

Përkthyes i gjuhës angleze
Përkthyes i gjuhës serbe

Përkthyes i gjuhës angleze
Përkthyes i gjuhës serbe
Vozitës/Mirëmbajtës
TOTAL

33

26

7

Siç shihet në fund të vitit 2015 në ZRRE ka pasur 26 anëtarë stafi, dhe 7 pozita vakante të stafit.
Dy pozita, Drejtor Menaxhues dhe Ekspert për çështje ligjore dhe të monitorimit janë plotësuar gjatë
vitit 2015. Gjithashtu në dhjetor 2015 edhe Bordi i ZRRE-së është kompletuar pas emërimit të tyre
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.
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3.5

Burimet njerëzore dhe zhvillimi profesional

Punonjësit e përbëjnë asetin më të çmuar që ZRRE disponon në përmbushjen e obligimeve që i janë
përcaktuar me ligj. Prandaj, ZRRE rëndësi të veçantë i kushton ngritjes dhe zhvillimit të kapaciteteve
profesionale të punonjësve duke i trajnuar dhe inkurajuar që të fitojnë aftësi të reja apo të
avancuara të cilat mund t’i aplikojnë në vendin e punës.
Anëtarët e stafit të ZRRE-së tashmë kanë përvojë dhe njohuri të pasur në sektorin e energjisë duke
përfshirë energjinë elektrike, energjinë termike dhe gazin, cilësi këto të fituara përmes punës dhe
trajnimeve të organizuara.
3.5.1

Sfidat në lidhje me ruajtjen e stafit

Si rezultat i zvogëlimeve buxhetore dhe nivelit jo të krahasueshëm të pagave me sektorin e energjisë,
ZRRE në vazhdimësi është përballur me çështjen e mbajtjes së punonjësve të kualifikuar, të cilët janë
trajnuar në mënyrë intenzive për një kohë të gjatë. Humbja e punonjësve të pajisur me shkathtësi
specifike në lëminë e energjisë, i ka shkaktuar ZRRE-së vështirësi të mëdha në përmbushjen e
detyrimeve të veta.
Zëvendësimi me punonjës të rinj i vendeve vakante në ZRRE ndikon në kualitetin e punës, dhe është
shumë i kushtueshëm në kohë dhe në para, duke mos përjashtuar faktin se është shumë e vështirë
gjetja e kandidatëve të kualifikuar.

3.6

Ngritja e kapaciteteve të ZRRE-së – projektet e asistencës teknike dhe
trajnimet profesionale

Gjatë vitit 2015, për shkak të vëllimit të punëve dhe aktiviteteve të shtuara në sektor, si dhe
kompleksitetit të tyre, ka lindur nevoja që ZRRE të ndihmohet nga konsulenca teknike. Në vijim janë
projektet e konsulencës:
-

Projekti Repower Kosova i financuar nga USAID është nënshkruar më 23 qershor 2014.
Qëllimi kryesor i këtij projekti është përmirësimi i aftësisë së Kosovës për të ofruar, energji
të pastër, furnizim të qëndrueshëm, të besueshëm dhe të përballueshëm, që është
absolutisht kritike për rritjen ekonomike, si dhe cilësinë e përgjithshme të jetës në Kosovë.
Gjithashtu projekti ka për qëllim të mbështesë Institucionet kyçe që merren me çështjen e
energjisë, në përpjekjet e vazhdueshme të Kosovës për të modernizuar sektorin ekzistues
elektrik të vendit. Projekti promovon një sektor të energjisë të përmirësuar në mënyrë që të
kontribuojë në rritjen e stabilitetit të vendit.
Objektivat kryesore:


Promovimi i energjisë së pastër - qëllimi i së cilës është që të sigurojë mbështetjen e
nevojshme për Rregullatorin për të krijuar procedura më efikase për zhvillimin e
energjisë së ripërtëritshme.

Përmirësimi i mjedisit të përshtatshëm për Investimet Private në Sektorin e Energjisë – qëllimi
është që të mbështesë Qeverinë e Kosovës për të krijuar një mjedis të përshtatshëm që të tërheqë
investimet private në sektorin e energjisë.
Në tetor 2015, ka filluar projekti i BB për asistencë ZRRE-së në kompletimin e kornizës rregullative
për energjinë e ripërtëritshme. Ky projekt ka këto komponente:
-

asistenca në zhvillimin dhe modifikimin e legjislacionit sekondarë përkatës për tarifat e
ngrohjes qendrore. Më konkretisht Rregullën për çmimet në sektorin e ngrohjes qendrore
përfshirë edhe metodologjinë tarifore dhe modelin tarifor. Qëllimi kryesor është që të
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-

3.7

zhvillohet dhe përmirësohet korniza rregullative për të reflektuar ndryshimet aktuale dhe të
pritshme në sektorin e ngrohjes qendrore.
Shqyrtimi gjithëpërfshirës i kornizës rregullative për energjinë e ripërtëritshme, që ka këto
nën-komponente: Analizën e barrierave (pengesave) rregullative dhe institucionale, por
edhe tjera që kanë të bëjnë me financimin e investimeve për realizimin e projekteve të
ndërtimit të kapaciteteve të prodhimit të energjisë nga BRE-të; zhvillimin e skemës së tarifës
nxitëse dhe modelit financiar për projektet nga biomasa; dhe integrimin në rrjet të energjisë
nga BRE-të. Ky projekt planifikohet të zgjatë deri në gusht të vitit 2016.

Takimet, tryezat punuese dhe trajnimet

Rëndësi të posaçme ZRRE-ja i jep dhënies së mundësive të barabarta për ngritjen e kapaciteteve të
punonjësve. Punonjësit e ZRRE-së gëzojnë të drejtën e trajtimit jodiskriminues në vendin e punës, i
cili mbron dinjitetin dhe integritetin personal të tyre. ZRRE i vlerëson punonjësit dhe, me anë të
metodave sistematike, i nxit ata që përmes trajnimeve të arrijnë objektivat dhe të zhvillohen
profesionalisht.
Përveç kësaj, gjatë vitit 2015 janë mbajtur një varg takimesh rajonale dhe tryeza punuese që kanë
kontribuar në ngritjen e mëtejme të njohurive të punonjësve të ZRRE-së, mbi rregullimin e sektorit
të energjisë në përputhje me standardet e BE-së.
Më poshtë janë listuar takimet, tryezat punuese dhe trajnimet të mbajtura gjatë vitit 2015:


04 shkurt 2015 - Takimi 34-të i grupit për energji elektrike (EWG) të ECRB, organizuar nga
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, Vjenë, Austri;



19 shkurt 2015 - Takimi i 30-të i Grupit punues për konsumatorë dhe tregut me pakicë në
kuadër të ECRB, organizuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, Vjenë, Austri;



13 mars 2015 - Forumi i 3-të i Vjenës mbi Ligjet Evropiane të Energjisë, Vjenë, Austri;



27 - 28 prill 2015 - Takimi koordinues dhe punëtoria “Progresi në promovimin e energjisë së
ripërtëritshme në Komunitetin e energjisë” organizuar nga Sekretariati i Komunitetit të
Energjisë, Vjenë, Austri;



08 maj 2015 - Tryeza Punuese me temën “Ligjet e BE për energji dhe politikat (EU Energy
Law & Policy Workshop)” organizuar nga Shkolla e Firences për rregullim, Bruksel, Belgjikë;



18 - 19 maj 2015 - Forumi/konferenca Shërbimet ndihmëse dhe menaxhimi i përgjegjës ndaj
kërkesës, organizuar nga I n c o n n e c t, Pragë, Çeki mbajtur në Bruksel, Belgjikë;



27 - 30 maj 2015 - Konferenca e 5të Ndërkombëtare e të Rinjëve për Energji – 2015, Piza,
Itali;



02 - 05 qershor 2015 - Takimi 35të i grupit për energji elektrike (EWG) të ECRB, organizuar
nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, Athinë, Greqi; dhe punëtoria: Ura e
Rregullatorëve të Evropës Juglindore, sponsorizuar nga: Agjencia Amerikane për Zhvillim
Ndërkombëtar (USAID), organizuar nga: NARUC, Athinë, Greqi;



5 qershor 2015 - Forumi Botëror i 6-të i Rregullatorëve të Energjisë, i mbajtur në Stamboll;



11 qershor 2015 – Takimi i 31-të i Grupit Punues për Konsumatorë dhe treg me pakicë në
kuadër të Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë (ECRB), Vjenë, Austri;



28 – 30 shtator 2015 - Takimi i dytë i grupit për bashkëpunim të Rregullatorëve të EJL,
organizuar nga NARUC/USAID, Stamboll, Turqi;
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12 - 13 tetor 2015 - Trajnim mbi metodat për implementimin e Rregullores 994/2010 në
sigurinë e furnizimit me gaz, Stamboll, Turqi;



04 nëntor 2015 - Takimi 36të i grupit për energji elektrike të ECRB, organizuar nga SKE, Vjenë,
Austri;



05 nëntor 2015 – Punëtoria për implementimin e Rregullores për Transparencën 543/2013
EC, organizuar nga SKE, Vjenë, Austri;



12 - 13 nëntor 2015 - Takimi i 32-të i Grupit punues për konsumatorë dhe treg me pakicë në
kuadër të ECRB dhe tryeza e përbashkët punuese në mes ECRB-CEER, organizuar nga CEER,
Bruksel, Belgjikë;



26 nëntor 2015 – Pjesëmarrje në takimin për çështjet e hapura në relacionet bilaterale të
energjisë, organizuar nga SKE, Vjenë, Austri;



17 - 20 shtator 2015- Trajnim mbi raportimin financiar nëntëmujor dhe menaxhimin e
dokumentacionit para fillimit të sezonit të auditimit (legjislacioni, praktikat dhe standardet),
Budva, Mali i Zi.
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4

LICENCIMI DHE AUTORIZIMI PЁR NDЁRTIMIN E KAPACITETEVE TЁ REJA

4.1

Licencat

Legjislacioni në fuqi i jep kompetencë Zyrës së Rregullatorit për Energji të bëjë licencimin e
aktiviteteve të energjisë në Kosovë. Sipas Ligjit për Rregullatorin e Energjisë (Ligji Nr. 03/L-185) Neni
27 paragrafi 2 dhe Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë (datë 29.08.2011),
Neni 4 paragrafi 1, deri më tani ZRRE ka bërë licencimin e këtyre aktiviteteve: prodhimit,
shpërndarjes, transmisionit, furnizimit, importit, eksportit dhe transitit të energjisë elektrike;
prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimit me ngrohje qendrore, si dhe aktivitetin e bashkëprodhimit të
energjisë elektrike dhe ngrohjes.
Ndërmarrje të ndryshme nga vendi e rajoni, kohë pas kohë kanë aplikuar për licencim, ku më poshtë
janë paraqitur aktivitetet për të cilat ndërmarrjet kanë aplikuar në ZRRE për licencim, e të cilat, pas
plotësimit të kushteve, janë licencuar dhe operojnë në Kosovë:


Prodhim i energjisë elektrike;



Operatori i Sistemit të Transmisionit;



Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së energjisë elektrike;



Operatori i Tregut;



Furnizim publik me energji elektrike;



Import dhe Eksport i energjisë elektrike;



Prodhim i ngrohjes qendrore;



Shpërndarje e ngrohjes qendrore;



Furnizim publik me ngrohje qendrore, dhe



Bashkëprodhim i energjisë elektrike dhe ngrohjes.

Edhe gjatë vitit 2015 ndërmarrjet e licencuara për aktivitetet e më sipërme kanë vazhduar të
operojnë sipas licencave të lëshuara nga ZRRE. Vlen të përmendet se gjatë vitit 2015 ZRRE ka
pranuar edhe aplikacione për licencim të aktivitetit të “furnizimit me energji elektrike”, aplikacionet
e të cilave ndërmarrje janë në proces e sipër të shqyrtimit nga ZRRE.
4.1.1

Lëshim licence

Gjatë vitit 2015 ZRRE ka pranuar disa aplikacione për licencim të aktivitetit për import, eksport dhe
transit të energjisë elektrike, si dhe furnizim me energji elektrike. Më poshtë janë paraqitur
aktivitetet rreth aplikimit për licencë për këto dy aktivitete.
Licencimi i aktivitetit për import, eksport dhe transit të energjisë elektrike
Gjatë vitit 2015 në ZRRE kanë aplikuar gjashtë (6) subjekte juridike për licencim të aktivitetit të
importit, eksportit të energjisë elektrike dhe transitit.
ZRRE ka vlerësuar këto aplikacione, dhe ndërmarrjet të cilat kanë plotësuar kushtet e parapara me
ligj janë: "EVN TRADING" L.L.C., “ENERGY FINANCING TEAM”L.L.C., dhe "AXPO KOSOVO" L.L.C.
Më poshtë janë paraqitur licencat e lëshuara nga ZRRE gjatë 2015.
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Tab. 4.1 Licencat e lëshuara nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2015
Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit të
Licencuar

Numri i licencës

Adresa, selia e të licencuarit

Vlefshmëria e
licencës

1

"EVN TRADING" L.L.C.

Import, eksport dhe trasit
të energjisë elektrike

ZRRE/Li_42/15

Mustaf Kruja Nr.14, 10000
Prishtinë, Republika e Kosovës

15.06.201515.06.2020Lëshim licence

2

“ENERGY FINANCING
TEAM”L.L.C.

Import, eksport dhe trasit
të energjisë elektrike

ZRRE/Li_44/15

Adresa: Fehmi Agani 1/16,
Prishtinë, Republika e Kosovës

28.01.201627.01.2021Lëshim Licence

3

"AXPO KOSOVO" L.L.C.

Import, eksport dhe trasit
të energjisë elektrike

ZRRE/Li_46/15

Adresa: Pashko Vasa Nr.18,
Prishtinë, Republika e Kosovës

28.01.201627.01.2021Lëshim Licence

Nr.

Ndërmarrjet të cilat kanë aplikuar për licencim dhe nuk i kanë plotësuar kushtet të cilat janë ende në
proces, janë si më poshtë:
Tab. 4.2 Ndërmarrjet që kanë aplikuar për licencë të import, eksport dhe transit të energjisë elektrike gjatë vitit
2015 dhe janë në proces të licencimit
Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit të
Licencuar

Numri i licencës

Adresa, selia e të licencuarit

Vlefshmëria e
licencës

1

ENERGY FINANCING
GROUP AD - Branch
office in Kosovo

Import, eksport dhe trasit
të energjisë elektrike

ZRRE/Li_41/15

Dardania SU/1/6, H-1-8,
10000 Prishtinë, Republika e
Kosovës

në proces

2

“PAN INTERTRADE"
SH.P.K.

Import, eksport dhe trasit
të energjisë elektrike

ZRRE/Li_45/15

Adresa: Afrim Loxha, Lagjja
Gjinaj, Prishtinë, Republika e
Kosovës

në proces

3

”EDS International KS”
L.L.C

Import, eksport dhe trasit
të energjisë elektrike

ZRRE/Li_47/15

Adresa: Pejton Mujo Ulqinaku
Nr.5 ap 4

në proces

Licencimi i aktivitetit për furnizim me energji elektrike – për këtë aktivitet në ZRRE kanë aplikuar dy
(2) subjekte juridike gjatë vitit 2015, e ato janë: “HEP - KS SH.P.K" dhe "GSA ENERGJI" SH.P.K.
“HEP - KS SH.P.K" ka aplikuar për licencë me datë 28.04.2015 në pajtim me Rregullën për
licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë.
Sipas nenit 8.1 të po kësaj rregulle, ZRRE ka kërkuar nga “HEP - KS SH.P.K" të njoftojë përmes gazeta
ditore në Kosovë për palët e interesit se ka dorëzuar një aplikacion në ZRRE për Licencë të furnizimit
me energji elektrike, dhe se aplikacioni është në fazën finale për marrje të licencës nga ZRRE.
Publikimi është bërë më datë 29 korrik 2015. Ndërsa me datë 06 gusht 2015 KESCO si palë interesi,
ka kundërshtuar aplikacionin e “HEP - KS SH.P.K", me argumentet lidhur me ndër-subvencionim
ndërmjet kategorive të konsumatorëve, balancimin e sistemit dhe trajtimin e humbjeve në pjesën
veriore të vendit.
Po ashtu, gjatë vitit 2015, saktësisht me datë 09.12.2015 ZRRE ka pranuar edhe aplikacionin e
ndërmarrjes "GSA ENERGJI" SH.P.K. për licencim të aktivitetit të furnizimit me energji elektrike.
Aplikacionet e këtyre ndërmarrjeve janë në shqyrtim e sipër nga ZRRE dhe kërkojnë analiza më të
detajuara për shkak të ndikimeve tjera në këtë aktivitet, siç janë: mos funksionimi i KOSTT si zonë
rregulluese, pa mundësia e faturimit të energjisë elektrike në veriun e Kosovës, balancimi i sistemit
dhe ndërsubvencionet.
Më poshtë janë të dhënat e ndërmarrjeve të cilat kanë aplikuar në ZRRE për licencim të aktivitetit të
furnizimit me energji elektrike, gjatë vitit 2015.
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Tab. 4.3 Ndërmarrjet që kanë aplikuar për licencë të furnizimit me energji elektrike gjatë vitit 2015 dhe janë në
proces të licencimit
Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit të
Licencuar

Numri i licencës

Adresa, selia e të licencuarit

Vlefshmëria e
licencës

1

“HEP - KS SH.P.K"

Furnizim me energji
elektrike

ZRRE/Li_43/15

Luan Haradinaj, Nr.1,
Prishtinë, Republika e Kosovës

në proces

2

"GSA ENERGJI" SH.P.K.

Furnizim me energji
elektrike

ZRRE/Li_48/15

Adresa: Xheladin Hana,
Obj.35/15

në proces

4.1.2

Transferimi i licencave

Të gjitha licencat e lëshuara nga ZRRE për aktivitete të ndryshme të energjisë mund të transferohen
nga një subjekt në një subjekt tjetër juridik, nëse ZRRE vlerëson se janë plotësuar kushtet ligjore për
një transferim të tillë. Gjatë vitit 2015 ZRRE nuk ka pranuar kërkesa për transferim licence.
Në dhjetor të vitit 2014 ZRRE ka bërë transferin e licencës së furnizimit publik me energji elektrike
nga subjekti juridik KKDFE në kompaninë e re për furnizim gjegjësisht në subjektin e ri “KESCO”. Si
rezultat i një shthurje të tillë nga 1 janar 2015 operojnë dy subjekte juridike: KEDS (Operatori i
Sistemit të Shpërndarjes) dhe KESCO (Furnizues Publik me energji elektrike).
4.1.3

Vazhdimi dhe modifikimi i licencave

Para përfundimit të vlefshmërisë së licencës, të licencuarit kanë të drejtë të aplikojnë për vazhdim
licence në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Gjatë vitit 2015 ZRRE ka pranuar një aplikacion nga ndërmarrja për prodhim të energjisë elektrike
(KEK SH.A – TC Kosova A) të cilës do t’i skadonte afati i vlefshmërisë së licencës në tetor të vitit 2015.
ZRRE pas analizimit të aplikacionit për vazhdim licence dhe ka miratuar vazhdimin e licencën deri me
datë 04 tetor 2016.
Bordi i ZRRE-së ka lejuar shtyrje afati të licencës vetëm për një vit (4 tetor 2016) pasi që i licencuari
nuk ka mundur ta sigurojë “Lejën e Integruar Mjedisore” nga MMPH pasi që sipas sqarimit të
Ministrisë në fjalë i licencuari nuk i plotëson kushtet e përcaktuara në Nenin 11 Ligjit për
Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, (Ligji Nr. 03/L-043).,
Më poshtë është paraqitur tabela me të dhënat e ndërmarrjes të cilës i është vazhduar afati i
vlefshmërisë së licencës:
Tab. 4.4 Licenca e vazhduar nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2015
Nr.

Emri i ndërmarrjes

1

“Korporata Energjetike
e Kosovës” (KEK) SH.A Divizioni i Gjenerimit

Përshkrimi i aktivitetit të
Licencuar
Prodhim i Energjisë
Elektrike

Numri i licencës

ZRRE/Li_05/13_A

Adresa, selia e të licencuarit

Vlefshmëria e
licencës

(lëshuar 2006)
“Nëna Terezë” Nr 36, Prishtinë, vazhdim licence
Republika e Kosovës
04.10.2015 deri
04.10.2016

Sipas nenit 14 dhe nenit 34 të Ligjit për rregullatorin e energjisë, ZRRE mund të bëjë modifikimin e
cilës do licencë, me kërkesë të licencuarit, apo edhe me vetiniciativë të ZRRE-së, në rrethanat e
përcaktuara në Rregullat e licencimit.
Gjatë vitit 2015 nuk ka pranuar asnjë aplikacion për modifikim të licencave.
Gjatë vitit 2015 TC Kosova B ka operuar me licencë të modifikuar (“Licencë për bashkëprodhim të
energjisë elektrike dhe termike”), të lëshuar në dhjetor 2014. Të gjitha licencat: të lëshuara,
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transferuara, të vazhduara, të modifikuara, dhe licencat që janë në proces të licencimit nga ana e
ZRRE-së, janë të publikuara në faqen elektronike të ZRRE-së.

4.2

Autorizimi - Ndërtimi i kapaciteteve të reja

ZRRE, edhe gjatë këtij viti ka vazhduar me zbatimin e procedurës së autorizimit, për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë (BRE), për shoqëritë që
kanë aplikuar për marrjen e autorizimit.
Lëshimi i Autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE është zbatuar në
përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi. Këto kërkesa kanë të bëjnë me plotësimin e
dokumentacionit ligjor, administrativ, teknik, financiar dhe mjedisor, e tjera.
4.2.1

Lëshimi i autorizimit preliminar

ZRRE ka shqyrtuar disa aplikacionet për lëshimin e Autorizimit preliminar për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese.
Për aplikuesit që kanë përmbushur kërkesat dhe kriteret e përcaktuara sipas procedurës për marrjen
e vendimit mbi njoftimin për autorizimin preliminar, Bordi i ZRRE-së, gjatë këtij viti ka lëshuar gjashtë
(6) autorizime preliminare, të paraqitura në tabelën e mëposhtme.
Tab. 4.5 Shoqërive të cilave u është lëshuar njoftimi për autorizim preliminar
Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit

Kapaciteti i instaluar

Lokacioni

Data e Lëshimit të
Vendimit

1

Birra e Pejës SH.A.

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

3 MW

Madanaj/Rrypaj ZK Kusar,
KK Gjakova,
Republika e Kosovës

V-701-2015
20 shkurt 2015

2

“Onix SPA L.L.C.

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

0.5 MW

Banja e Pejës”,
KK Istog,
Republika e Kosovës

V-702-2015
20 shkurt 2015

3

SOLAR GREEN ENERGY
SH.P.K.

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

3 MW

Xharimez, ZK Novoselë,
KK Kamenica,
Republika e Kosovës

V-703-2015
20 shkurt 2015

4

Frigo Food Kosovë
SH.P.K.

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

3 MW

Madanaj, ZK Kusar,
KK Gjakova,
Republika e Kosovës

V-704-2015
20 shkurt 2015

5

N.T.SH. ELING

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

0.4 MW

Kuke ZK Livagjë,
KK Graqanica,
Republika e Kosovës

V-741-2015
16 korrik 2015

6

Led Light Tehnology
Kosova sh.p.k.

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

267 kW

Gjurgjevik, ZK Malisheva,
KK Klina,
Republika e Kosovës

V-742-2015
16 korrik 2015

Vendimet mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar kanë përcaktuar se aplikuesit kanë dëshmuar
përshtatshmërinë e tyre për ndërtimin e stabilimenteve të reja gjeneruese, por se nuk i kanë
plotësuar ende kërkesat e tjera relevante, ku njëkohësisht përcaktohet se nuk u jep të drejtë
poseduesve të autorizimit preliminar që të fillojnë ndërtimin e stabilimenteve të reja gjeneruese
para se t’i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kërkesat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi.
Vendimet e tilla, obligojnë që brenda periudhës një (1) vjeçare, nga lëshimi i autorizimit preliminar,
aplikuesit të bëjnë kërkesë dhe të kompletojnë dokumentacionin për lëshimin e Autorizimit
Përfundimtar (Final) për ndërtim.
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Vlen të theksohet se me rastin e lëshimit të vendimit mbi njoftimin për Autorizim preliminar,
përcaktohet pranimi ose mos pranimi i aplikuesit në skemën mbështetëse.
Krahasuar me vitin 2014, kur ZRRE kishte lëshuar vetëm tri (3) vendime mbi njoftimin e autorizimit
preliminar, gjatë vitit 2015, ka lëshuar gjashtë (6) vendime mbi njoftimin e autorizimit preliminar me
kapacitet të përgjithshëm gjenerues të planifikuar për ndërtim rreth 10.25 MW nga energjia solare
fotovoltaike. Me këtë rast janë përmbushur caqet e BRE-ve, për kapacitetin instalues të planifikuar
me Udhëzimin Administrativ 01/2013 për caqet e BRE-ve, për energjinë solare.
4.2.2

Shtyrja e afatit të autorizimit preliminar

ZRRE ka shqyrtuar kërkesat për shtyrje të afatit të vlefshmërisë të autorizimeve preliminare, për të
zgjatur afatin për kompletimin e aplikacionit, në mënyrë që shoqërive të ju mundësohet
kompletimin e dokumentacionit për shndërrimin e autorizimit preliminar në autorizim final. Në
vazhdim janë paraqitur shoqëritë, të cilave iu është shtyrë afati i autorizimit preliminar, edhe për
gjashtë (6) muaj.
Tab. 4.8 Shoqërive të cilave iu është shtyrë afati i autorizimit preliminar
Nr.

Emri i ndërmarrjes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Data e Lëshimit të
Vendimit

Përshkrimi i aktivitetit

Kapaciteti i instaluar

Lokacioni

“Drini i Bardhë SH.A.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.9 MW

Lumi Drini i Bardhë, fshati
Dobrushtë, KK Prizren
Republika e Kosovës

Matkos Group SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.85 MW

Lumi Lepenc HC Kovacic 3 MW,
HC Kamenic 3.5 MW dhe HC
Doganaj 3.35 MW, KK Kaçanik,
Republika e Kosovës

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

3.1 MW

Lumi Lumbarëdh i Pejës, HC
Kuqishtë, KK Pejës, Republika
e Kosovës

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

30 MW

Wind Park- Zatriç, KK Rahovec,
Republika e Kosovës

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.5 MW

Lumi Drini i Bardhë, Lokacioni
V-733-2015
Ura e Shenjtë, ZK Xërxë KK
15 qershor 2015
Rahovec, Republika e Kosovës.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.8 MW

HC Albaniku 1, Lumi Bistrica,
V-734-2015
Vllahi, ZK Vllahi, KK Mitrovica, 15 qershor 2015
Republika e Kosovës

N.T.SH. RIMED

UpWind International I
GmbH

Edelweiss Energy
SH.P.K.

Hydro Line SH.P.K.

Hydro Line SH.P.K.

Hydro Line SH.P.K.

UpWind International
II GmbH

Matkos Group SH.P.K.

Matkos Group SH.P.K.

HC Albaniku 2, Lumi Bistrica,
Batahir, ZK Batahir, KK
Mitrovica, Republika e
Kosovës

V-705-2015
20 shkurt 2015

V-706-2015
20 shkurt 2015

V-706-2015
20 shkurt 2015

V-724-2015
10 prill 2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.85 MW

V-735-2015
15 qershor 2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.2 MW

HC Albaniku 4, Lumi Bistrica,
V-736-2015
Dolac, ZK Dolac, KK Mitrovica, 15 qershor 2015
Republika e Kosovës

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

30 MW

Wind Park- Budakova, KK
Suhareka, Republika e Kosovës

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

2.47 MW

Lumi Lepenc HC Shtërpce 2.47,
KK Shtërpce, Republika e
Kosovës

V-744-2015
16 korrik 2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.1 MW

Lumi Lepenc HC Sharri dhe HC
Brezovica, KK Shtërpce,
Republika e Kosovës

V-745-2015
16 korrik 2015

V-743-2015
16 korrik 2015
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4.2.3

Përfundimi i afateve të autorizimit preliminar

Në vazhdim janë paraqitur shoqëritë të cilat ju ka skaduar afati i vendimeve të autorizimeve
preliminare, sipas fuqisë ligjore.
Tab. 4.9 Shoqëritë të cilave iu është ndërprerë autorizimi preliminar
Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit

Kapacitet i instaluar

Lokacioni

Data e Lëshimit të
Vendimit

1

“Drini i Bardhë SH.A.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.9 MW

Lumi Drini i Bardhë, fshati
Dobrushtë, KK Prizren
Republika e Kosovës

20 shkurt 2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.85 MW

Lumi Lepenc HC Kovacic 3 MW,
HC Kamenic 3.5 MW dhe HC
24 qershor 2015
Doganaj 3.35 MW, KK Kaçanik,
Republika e Kosovës

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

3.1 MW

Lumi Lumbarëdh i Pejës, HC
Kuqishtë, KK Pejës, Republika
e Kosovës

23 korrik 2015

4

Ndërtimi i gjeneratorit
UpWind International I
për prodhimin e energjisë
GmbH
elektrike nga ERA

30 MW

Wind Park- Zatriç, KK Rahovec,
Republika e Kosovës

1 shtator 2015

5

Ndërtimi i gjeneratorit
Edelweiss Energy SH.P.K. për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.5 MW

Lumi Drini i Bardhë, Lokacioni
Ura e Shenjtë, ZK Xërxë KK
Rahovec, Republika e Kosovës.

1 nëntor 2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

30 MW

Wind Park- Budakova, KK
Suhareka,
Republika e Kosovës

2

3

Matkos Group SH.P.K.

N.T.SH. RIMED

6

UpWind International
II GmbH

28 dhjetor 2015

Përfundimi i autorizimit preliminar ka ardhur si pasojë e skadimit të afatit të vlefshmërisë, ku
aplikuesi ka qenë i obliguar që të paraqesë kërkesën për shndërrimin e vendimit mbi njoftimin për
autorizimin preliminar në Autorizim Final, brenda afatit të paraparë ligjor.
4.2.4

Aplikacionet që janë në proces të shqyrtimit në ZRRE

ZRRE ka pranuar aplikacione për marrjen e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja
gjeneruese, të cilat janë në fazën e kompletimit të aplikacioneve. Në vazhdim është paraqitur lista e
aplikacioneve, të cilat janë në proces të shqyrtimit.
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Tab. 4.10 Shoqëritë që janë në proces të shqyrtimit për marrjen e vendimit për autorizim preliminar
Nr. Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit

Kapaciteti i instaluar

Lokacioni

Data e Lëshimit të
Vendimit

1

“Benesa” SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

2.075 kW

Lumi Lumbardhë i Deçanit, HC
Lloçan, KK Deçan, Republika e 18 shtator 2014
Kosovës.

2

Ndërtimi i gjeneratorit
“ Lumëbardhi i Prizrenit”
për prodhimin e energjisë
SH.P.K.
elektrike nga UJI

2.340 kW

Lumi Lumbardhë i Prizrenit, HC
Manastirica, KK Prizren,
23 shtator 2014
Republika e Kosovës

3

Eurokos JH Sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

5.76 MW

HC Brodi 1&3, KK Dragash

27 mars 2015

4

Eurokos JH Sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

1.49 MW

HC Restelica 3, KK Dragash

27 mars 2015

5

KL Energy sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

35 MW

Wind park Te Pishat, KK
Shtime

26 maj 2015

6

AFA Energy sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

2.4 MW

HC Kotlina 1, KK Kaçanik

12 qershor 2015

7

AFA Energy sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

2.7 MW

HC Kotlina 7, KK Kaçanik

12 qershor 2015

8

Triangle General
Contractors Inc.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

7.5 MW

HC Mal Erenik, KK Junik

19 qershor 2015

9

Triangle General
Contractors Inc.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

5 MW

HC Jasiq Erenik, KK Junik

19 qershor 2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

3.1 MW

HC Kuqishtë, KK Peja

23 korrik 2015

CETA General Invest
Sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

3.5 MW

HC Lubinjë-Recan, KK Prizren

06 tetor 2015

12 PSHP VËRMICA L.L.C.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

2* 240 MW

HC Vërmica, KK prizren

25 nëntor 2015

10 RIMED SH.P.K.

11

13

N.T.N. Renelual Tahiri
Sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

4 MW

HC Orqusha, KK Dragash

21 dhjetor 2015

14

N.T.N. Renelual Tahiri
Sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

3.4 MW

HC Dragash, KK Dragash

21 dhjetor2015

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

0.31 MW

Hc Brodosan, KK Dragash

30 dhjetor 2015

15 N.N. DILLI -COM

ZRRE do të vazhdoj t’i shqyrton dhe vlerëson aplikacionet për lëshimin e autorizimeve për ndërtimin
e kapaciteteve të reja gjeneruese, duke i respektuar të gjitha procedurat dhe kriteret ligjore për
plotësimin e caqeve të BRE-ve, të përcaktuara me udhëzimet në fuqi.
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4.2.5

Lëshimi i autorizimit përfundimtar (final)

ZRRE ka shqyrtuar edhe kërkesat për lëshimin e autorizimit final, së bashku me dokumentacionin e
kompletuar për shndërrimin e vendimit mbi njoftimin për autorizimin preliminar në autorizim final
për ndërtim.
Në vazhdim është paraqitur shoqëria së cilës i është lëshuar Autorizimi Final për Ndërtim të
Kapaciteteve të reja Gjeneruese.
Tab. 4.6 Aplikuesi të cilit i është lëshuar autorizimi final
Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit

Kapacitet i instaluar

Lokacioni

Data e Lëshimit të
Vendimit

1

EKO ENERGJI SH.P.K.
SH.A.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

0.6 MW

Lumi Morava e Binçës,
HC Binça, KK Viti,
Republika e Kosovës

V-735-2015
15 qershor 2015

Një pjesë e kërkesave të paraqitura nga aplikuesit për shndërrimin e autorizimeve preliminare në
autorizime finale, në mungesë të kompletimit të Bordit të ZRRE-së, nuk kanë mundur të shqyrtohen.
4.2.6

Realizimi i ndërtimit të gjeneratorëve nga BRE

Në tetor të vitit 2015, shoqëria Led Light Tehnology Kosova. Sh.p.k., ka finalizuar projektin për
vendosjen e paneleve solare - fotovoltaike në Gjurgjevik, komuna e Klinës, me kapacitet të instaluar
prej 102 kW, dhe ka lidhur Marrëveshjen për Shitje të Energjisë elektrike me Furnizuesin Publik, me
çmimin e përcaktuar nga ZRRE sipas vendimit përkatës, për periudhën dymbëdhjetë (12) vjeçare.

Fig. 4.1 Panele solare në Gjurgjevik

Në nëntor të vitit 2015, shoqëria Eurokos JH sh.p.k., ka finalizuar ndërtimin e Hidrocentralit HC Brodi
me kapacitet të instaluar prej 3.89 MW, Komuna e Dragashit, dhe ka lidhur marrëveshjen për shitje
të energjisë elektrike me Furnizuesin Publik, me çmimin e përcaktuar nga ZRRE sipas vendimit
përkatës, për periudhën dhjetë (10) vjeçare.

Fig. 4.2 HC Brod
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4.2.7

Pranimi në skemën mbështetëse

ZRRE ka shqyrtuar aplikacionet për pranim në skemën mbështetëse të shoqërive të cilat kanë
poseduar Autorizime preliminare dhe Autorizime finale sipas Rregullës për pranimin në skemën
mbështetëse. Në vazhdim janë paraqitur shoqëritë të cilat janë pranuar në skemën mbështetëse.
Tab. 4.7 Shoqëritë të cilat janë Pranuar në Skemën Mbështetëse
Data e Lëshimit të
Vendimit

Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit

Kapacitet i instaluar

Lokacioni

1

“Eurokos JH” SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.17 MW

Lumi Brod dhe Restelica HC
Brod dhe HC Restelica KK
Dragash

2

Hidroenergji sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.98 MW

Lumi Lepencë, HC Lepenci 1, KK
Hani i Elezit..

3

Hidroenergji sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

8.5 MW

Lumi Lepencë, HC Lepenci 3, KK
Hani i Elezit..

4

AIR ENERGY SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

32.5 MW

Wind Park-KITKA,KK Kamenica

5

ERA ENERGJI SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

21 MW

Wind Park- Krajkova, KK
Drenas.

6

Edelweiss Energy
SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.5 MW

HC Ura e Shenjtë, KK Rahovec

V-686-2015
20 shkurt 2015

7

Matkos Group sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.85 MW

HC Dogannaj, KK Kaçanik.

V-687-2015
20 shkurt 2015

8

Matkos Group sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.1 MW

HC Sharri dhe HC Brezovica, KK
Shtërpce.

9

Matkos Group sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

7.07 MW

HC Vica dhe HC Shtërpce
Brezovica, KK Shtërpce.

10

Hidro Line sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.8MW

HC Albaniku 1, KK Mitrovica

V-690-2015
20 shkurt 2015

11

Hidro Line sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.85 MW

HC Albaniku 2, KK Mitrovica

V-691-2015
20 shkurt 2015

12

Hidro Line sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

4.26MW

HC Albaniku 3, KK Mitrovica

V-692-2015
20 shkurt 2015

13

Hidro Line sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

6.2 MW

HC Albaniku 4, KK Mitrovica

V-693-2015
20 shkurt 2015

14

Upwind Int. I GmbH

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

30 MW

Wind Park Zatriq, KK Rahovec

V-694-2015
20 shkurt 2015

15

Upwind Int. II GmbH

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

30 MW

Wind Park Budakova, KK
Suhareka

V-681-2015
20 shkurt 2015
V-682-2015
20 shkurt 2015
V-683-2015
20 shkurt 2015
V-684-2015
20 shkurt 2015
V-685-2015
20 shkurt 2015

V-688-2015
20 shkurt 2015
V-689-2015
20 shkurt 2015

V-695-2015
20 shkurt 2015
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Nr.

Emri i ndërmarrjes

Përshkrimi i aktivitetit

Kapacitet i instaluar

Lokacioni

Data e Lëshimit të
Vendimit

16

DRINI I BARDHË SH.A.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.9 MW

hHC Dobrushtë, KK Prizren

V-696-2015
20 shkurt 2015

17

Triangle General
Contractors Inc.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

7.5 MW

HC Mal Erenik, KK Junik

V-697-2015
20 shkurt 2015

18

Triangle General
Contractors Inc.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

5 MW

HC Jasiq Erenik, KK Junik

V-698-2015
20 shkurt 2015

19

EKO ENERGJI SH.P.K.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

0.6 MW

HC Binça, KK Vitija

V-700-2015
20 shkurt 2015

20

Ndërtimi i gjeneratorit
Energy First One SH.P.K. për prodhimin e energjisë
elektrike nga ERA

34.25 MW

Wind Park Bajgora, KK
Mitrovica

21

LED Light Tehnology
Kosova sh.p.k.

Ndërtimi i Paneleve
Fotovoltaike

102 kW

Gjurgjevik/Malisheva, KK
Klina

22

N.T.SH. RIMED

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

3.1 MW

HC Kuqishtë, KK Peja

V-727-2015
20 shkurt 2015

23

Kelkos Peja sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

9.2 MW

HC Bellaja,KK Decan

V-746-2015
20 shkurt 2015

24

Kelkos Peja sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

8.4 MW

HC Decan,KK Decan

V-747-2015
20 shkurt 2015

25

Kelkos Peja sh.p.k.

Ndërtimi i gjeneratorit
për prodhimin e energjisë
elektrike nga UJI

5.5 MW

HC Lumbarëdhi II,KK Decan

V-748-2015
20 shkurt 2015

4.3

V-725-2015
20 shkurt 2015
V-726-2015
20 shkurt 2015

Monitorimi i shthurjes ligjore të ndërmarrjeve të energjisë

Pas implementimit të shthurjes së ndërmarrjeve të energjisë sipas nenit 15 të ligjit për energjinë
elektrike kërkohet që ZRRE të miratojë një “Program të pajtueshmërisë” i cili përcakton masat të
cilat duhet të ndërmerren për eliminimin e sjelljeve diskriminuese dhe të sigurojë që programi të
monitorohet në mënyrë adekuate, ndërsa sipas nenit 11 të “Udhëzuesit për Shthurje ligjore të
KKDFE/Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nga KKDFE/Furnizuesi Publik” (aprovuar nga ZRRE në vitin
2014), kërkohet që OSSH t’i dorëzoj propozimin e Programit të Pajtueshmërisë ZRRE-së, brenda 90
ditëve nga hyrja në fuqi e Udhëzuesit.
Bordi i ZRRE-së me Vendimin V_750_2015 të datës 16 korrik 2015 ka aprovuar “Programin e
Pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes”, i cili është përgatitur nga OSSH, brenda
afatit ligjor të përcaktuar në udhëzues.
Sipas Programit të Pajtueshmërisë, zyrtari i pajtueshmërisë së OSSH-së do të dërgojë deri më 30
mars të vitit 2016 Raportin Vjetor të pajtueshmërisë në përputhje me Programin e Pajtueshmërisë të
aprovuar nga ZRRE, i cili do mbulojë periudhën janar – dhjetor 2015.
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4.4

Monitorimi i ndërmarrjeve të energjisë

ZRRE në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Ligjin për Energjinë Elektrike dhe legjislacionin
sekondar bënë monitorimin e të gjitha ndërmarrjeve të licencuara për aktivitetet e energjisë.
Monitorimi sipas Doracakut të raportimit në sektorin e energjisë
Sipas Doracakut të Raportimit për Sektorin e Energjisë, ndërmarrjet duhet të raportojnë në ZRRE për
aktivitetet e tyre në baza tremujore dhe vjetore. Po ashtu ndërmarrjet duhet të raportojnë në ZRRE
brenda afateve të parapara në këtë doracak për çdo shkelje të ndonjë neni apo dispozite të licencës.
Për mos përmbushjen e disa kërkesave të licencës që mund të kenë ndikim serioz mbi politikat e
sektorit, te konsumatorët ose në koston për kompensim, i licencuari duhet ta njoftojë menjëherë
ZRRE-në. Në rast se një njoftim i tillë nuk bëhet me kohë, ZRRE ka të drejtë të vendos masa
administrative ose gjoba në pajtim me Rregullën për masat administrative dhe gjobat.
Gjatë vitit 2015 njoftimet dhe raportimet sipas këtij doracaku i janë dorëzuar ZRRE-së, nga të gjitha
ndërmarrjet e energjisë. Vlen të përmendet se ndërmarrja për ngrohje qendrore “Ngrohtorja e
Qytetit Gjakova” Sh.A, gjatë vitit 2015 nuk ka dërguar raportet tremujore dhe vjetore mbi
pajtueshmërinë me kushtet e licencës pasi që kanë pasur probleme financiare dhe nuk kanë operuar
gjatë sezonit 2014/2015. Operimi ka filluar me 25 dhjetor 2015, kështu që presim bashkëpunim të
ndërsjellë gjatë vitit 2016.
Programi i monitorimit për ndërmarrjet e licencuara – ky program i monitorimit është hartuar nga
ZRRE kah fundi i vitit 2013, dhe ka filluar të implementohet gjatë vitit 2014. Ky program është krijuar
në mënyrë që të thjeshtësohet procesi i monitorimit të ndërmarrjeve të energjisë, sipas të cilit
ndërmarrjet do të raportojnë sipas programit t në baza tremujore, vjetore, dhe në raste të caktuara
sipas nevojës. Përveç dorëzimit të raporteve nga të licencuarit, ZRRE, përmes ekipeve të veta, sipas
nevojës ka monitoruar në vend secilën nga ndërmarrjet e licencuara.
Gjatë vitit 2015 ZRRE ka kërkuar nga të licencuarit dokumente të ndryshme të cilat parashihen me
legjislacionin në fuqi, posaçërisht dokumente/raporte/informata të cilat janë të përshkruara në
licencat e tyre.
Përveç kësaj ZRRE në korrik të vitit 2015 ka finalizuar Raportin e Monitorimit për vitin 2014, në të
cilin janë të përfshira të gjeturat e ndërmarrjeve të licencuara gjatë vitit 2014. Më në detaje, këtë
raport mund ta gjeni në faqen elektronike të ZRRE-së.
Derogimi (shtyrja e afatit të përmbushjes) të disa dispozitave të licencave – pavarësisht se ZRRE në
çdo kohë monitoron ndërmarrjet e energjisë dhe kërkon nga to që të plotësojnë të gjitha kushtet e
licencave dhe legjislacionit të fuqi, të dorëzojnë me kohë dokumentet që kërkohet të përpilohen nga
të licencuarit dhe të aprovohen nga ZRRE etj. Në disa raste përmbushja e obligimeve nga ana e të
licencuarve ka qenë e pamundur.
Kështu në rastet kur ZRRE ka konstatuar si të arsyeshme kërkesat për derogimin atëherë ka lejuar
derogimet e kërkuara.
Të gjitha Vendimet që kanë të bëjnë me derogimet e lejuara dhe të refuzuara nga ZRRE për
ndërmarrjet e licencuara gjatë vitit 2015 janë publikuar në faqen elektronike të ZRRE-së.

4.5

Burimet e ripërtritshme të energjisë (BRE)

Me Vendimin nr. D/2012/04/MC-EnC të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë (KE),
Kosovës i është vendosur caku i detyrueshëm për nivelin e konsumit të energjisë nga BRE-të deri në
vitin 2020. Sipas këtij detyrimi, 25% të konsumit përfundimtar të energjisë, duhet të jetë nga BRE-të.
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Për të përmbushur këtë obligim, Ministria e Zhvillimit Ekonomik me datë 31.01.2013 ka nxjerrë
Udhëzimin Administrativ nr. 01/2013 me të cilin ka përcaktuar caqet vjetore dhe afatgjate të
konsumit të energjisë nga BRE-të. Ky Udhëzim zëvendëson Udhëzimin Administrativ nr. 06/2007 për
caqet indikative për prodhimin e energjisë elektrike dhe termike nga BRE.
Në mënyrë që të arrihen caqet për prodhimin e energjisë elektrike nga BRE, të përcaktuar me
Udhëzimin e cekur më lartë, dhe në përputhje me mandatin ligjor të dhënë me Legjislacionin për
energjinë në fuqi, ZRRE në nëntor të vitit 2014 ka amandamentuar: Rregullën për skemën
mbështetëse për mbështetjen e prodhimit të energjisë elektrike nga Burimet e Ripërtritshme të
Energjisë, dhe Metodologjinë për llogaritjen e tarifave nxitëse për energjinë solare (fotovoltaike).
Bordi i ZRRE-së, mbështetur në dokumentet e cekura më lartë, me datë 23 dhjetor 2014 ka nxjerrë
Vendimin V-673-2014, ku ka përcaktuar tarifat nxitëse (“feed-in”) për prodhimin e energjisë elektrike
të prodhuar nga BRE.
Me caktimin e tarifave për energjinë solare - fotovoltaike është kompletuar korniza rregullative për
energjinë elektrike të prodhuar nga BRE.
4.5.1

Monitorimi i ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese - BRE

ZRRE, gjatë vitit 2015, ka ushtruar monitorime në shoqëritë të cilave iu është lëshuar autorizimi për
ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese, për prodhimin e energjisë elektrike.
Në qershor të vitit 2015 ZRRE ka realizuar vizitën në shoqërinë “Kelkos – Energy” SH.P.K., ku janë
monitoruar punimet që janë duke u realizuar në ndërtimin e HC Belaja me kapacitet 9.8 MW dhe HC
Deçan 8.4 MW në komunën e Deçanit. HC Belaja është finalizuar dhe është në fazën testuese, ndërsa
HC Deçan është ndërtuar në vjeshtën e vitit 2015. Më poshtë janë paraqitur figura me të dhëna nga
tereni:

Fig. 4.3 HC Belaja

26

RAPORTI VJETOR 2015

Fig. 4.4 HC Deçan

ZRRE ka realizuar vizitën e rradhës, në shoqërinë “HIDRO LINE” sh.p.k., në KK Mitrovicë, në
monitorimin e punimeve për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese nga Uji në HC Albaniku 3, me
kapacitet prej 4.237 MW,në lokacionin “Dolac”, vendin e quajtur Thanishte/Ovqar. Vepra e marrjes
pritet të finalizohet brenda një kohe të shkurtër, traseja e tubacionit është përfunduar nga vepra e
marrjes deri te ndërtesa e hidrocentralit. Më poshtë janë paraqitur pamje nga tereni:

Fig. 4.5 HC Albaniku 3
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ZRRE ka realizuar vizitën në shoqërinë “Eurokos JH” sh.p.k., në KK Dragash, për monitorimin e
punimeve për ndërtimin e kapaciteteve gjeneruese nga Uji, në HC “Brodi II” (Mlik) me kapacitet të
instaluar prej 3.89 MW, në lumin Brod dhe HC “Restelica I” dhe HC “Restelica II” (Krushevë), me
kapacitet të instaluar prej 2.28 MW, në Lumin Restelica. Është konstatuar se punimet janë finalizuar
në hidrocentrali HC Brodi II dhe ka filluar operimin në fund të vitit. Më poshtë janë paraqitur pamje
nga tereni:

Fig. 4.6 HC Brod II

Fig. 4.7 HC Restelica I dhe II

ZRRE do të vazhdojë me monitorimin e shoqërive në zbatimin e autorizimeve për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese, duke i respektuar të gjitha procedurat dhe kriteret ligjore të
përcaktuara me legjislacionin në fuqi.
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5
5.1

AKTIVITETET NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE
Organizimi i sektorit të energjisë elektrike

Në zhvillimin ekonomik ndër elementet kryesore që kanë ndikim është sektori i energjisë elektrike.
Sektori i energjisë elektrike përbëhet nga minierat, si lëndë e parë kryesore për prodhimin e
energjisë elektrike, pastaj është gjenerimi, transmisioni, shpërndarja dhe furnizimi si komponente
themelore të sistemit elektroenergjetik. Për funksionimin e rregullt të sektorit të energjisë nevojiten
investime në të gjithë nën sektorët, sidomos në gjenerim. Përveç investimeve për të arritur
efektivitet në funksionimin e sistemit po ashtu kërkohet ristrukturim i sektorit dhe liberalizimi i
tregut që ndikon në rritjen e konkurrencës. Për të arritur këto objektiva, janë kryer një sërë masash
si dhe disa janë në proces e sipër. Ndër çështjet kryesore janë amandamentimi i ligjeve për energji,
po ashtu rëndësi kanë dizajni i tregut dhe rregullat e tregut - të miratuara, si dhe dokumente tjera që
rregullojnë sektorin energjetik të cilat janë miratuar ose janë në proces të miratimit.
Pjesëmarrësit kryesorë në sektorin e energjisë përveç të licencuarve janë dhe Zyra e Rregullatorit të
Energjisë (ZRRE), Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE), Komisioni i Pavarur për Miniera dhe
Minerale (KPMM), Komisioni Kosovar i Konkurrencës (KKK), etj.
Kosova posedon parakushtet për prodhimin e energjisë elektrike, jo vetëm për të mbuluar nevojat e
veta por edhe për të eksportuar. Sistemi elektroenergjetik i Kosovës është i dizajnuar për të
prodhuar energji elektrike bazike nga linjiti. Për këtë arsye mbetet sfidë e madhe balancimi i sistemit
për të gjithë pjesëmarrësit në sektor. Për të balancuar sistemin është e nevojshme që të
monitorohen ndryshimet e konsumit në baza ditore dhe sezonale, dhe të bëhen përpjekje për ta
mbuluar kërkesën përmes gjenerimit vendor dhe importit.

5.2

Tregu i energjisë elektrike

Komisioni Evropian (EC) për të ndihmuar zhvillimin e sistemeve energjetike ka ndërmarrë iniciativa
për bashkim të tregut në tërë Evropën. Në kuadër të kësaj është ofruar mbështetje edhe për vendet
e rajonit të Evropës Juglindore (EJL) në harmonizimin e politikave të tyre nacionale të energjisë dhe
zhvillimin e kornizës së përbashkët rregullative. Kjo do të ndihmoj në sigurinë e furnizimit me energji
elektrike dhe tërheqjen e investimeve në sektorin e energjisë elektrike të këtyre vendeve.
Rëndësi të veçantë ka edhe reformimi institucional, me ndarjen e përgjegjësive në mes ministrive
përgjegjëse për energji si hartuese të politikave dhe strategjive, dhe autoriteteve rregullative të cilat
bëjnë rregullimin ekonomik të sektorit të energjisë. Me ndarjen e përgjegjësive institucionale është
mundësuar reformimi i pjesës operative, shthurja e ndërmarrjeve vertikalisht të integruara me
pjesët që konsiderohen monopole të natyrshme dhe ato konkurruese.
Reformimi i sektorit të energjisë tërheqë investitorët dhe tregtarët, si dhe ndikon në nivelin e
çmimeve që reflektojnë koston reale, dhe në funksionim më të sigurtë të sistemit energjetik,
posaçërisht për zona të vogla rregulluese që kanë problem me balancimin e sistemit.
Kosova është nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, që i hap mundësi bashkëpunimi
me vendet e rajonit, por edhe obligime të cilat dalin nga kërkesat e Traktatit, dhe kërkesat e
Komunitetit të Energjisë të shprehura përmes pakove të legjislacionit të BE-së për energjinë që
përfshijnë rregulloret, direktivat dhe udhëzuesit për funksionimin e sistemeve energjetike në
Komunitetin e Energjisë.
Fillimi i procesit të reformimit të sektorit të energjisë në Kosovë daton nga viti 2004 me themelimin e
ZRRE-së. Procesi ka vazhduar me shthurjen e kompanisë vertikalisht të integruar KEK, dhe krijimin e
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Operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut - KOSTT (viti 2006) që tani operon si entitet i
veçantë. Shthurja e më tejshme ka vazhduar me ndarjen e shpërndarjes dhe furnizimit nga KEK-u.
Pas shthurjes, shpërndarja dhe furnizimi janë privatizuar në maj 2013 me kalim në pronësi të
konsorciumit Limak-Çalik. Në fund të vitit 2014 është bërë shthurja ligjore e shpërndarjes dhe
furnizimit, që ka rezultuar me krijimin e dy kompanive KEDS dhe KESCO.
Sipas Ligjit për Energjinë Elektrike nga janari i vitit 2015, të gjithë konsumatorët kanë të drejtë të
jenë të kualifikuar për të zgjedhur furnizuesin, dhe të faturohen me tarifa të pa rregulluara.

5.3

Dizajni i tregut të energjisë elektrike në Kosovë

Sipas dizajnit të tregut të energjisë elektrike të aprovuar në vitin 2013, janë zhvilluar edhe rregullat e
tregut, sipas të cilave Kosova ka treg bilateral në të cilin pjesëmarrësit e licencuar blejnë dhe shesin
energji për të mundësuar një sistem energjetik të balancuar. Ky treg shoqërohet me një mekanizëm
balancues në të cilin Operatori i Tregut pranon oferta për blerje dhe shitje të energjisë nga të
licencuarit, për të menaxhuar diferencat e rrjedhave të energjisë të cilat nuk janë të mbuluara me
kontrata bilaterale.
Me gjithë kërkesat dhe përpjekjet për hapje të tregut dhe funksionim të konkurrencës ende nuk ka
arritje të pritura në këtë drejtim. Pengesat për hapje të tregut janë të ndryshme duke përfshirë
mungesën e kapaciteteve të mjaftueshme gjeneruese për të përmbushur kërkesën në rritje, varësinë
nga importet, fleksibiliteti i pamjaftueshëm i njësive gjeneruese, si dhe niveli i lartë i humbjeve,
posaçërisht atyre jo-teknike, pamundësia e qasjes në veri të Kosovës dhe mos implementimi i
marrëveshjes për kyçje të KOSTT në ENTSO-E.

5.4

Investimet në kapacitetet gjeneruese

Në nëntor të vitit 2015 është bërë e ditur se Komiteti Drejtues i Projektit TC "Kosova e Re" ka marrë
vendim që kompania amerikane Contour Global të shpallet fitues i preferuar, për ndërtimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese me kapacitet 450 MW. ZRRE ka qenë pjesëmarrëse në komitetin
drejtues dhe në grupin punues të projektit.
Sipas planifikimeve në fund të vitit 2016 apo në fillim të vitit 2017 pritet të filloj ndërtimi i
gjeneratorit, ndërsa pritet të përfundojë nga fundi i vitit 2021 apo fillimi i vitit 2022.
Ligjet për sektorin e energjisë në Kosovë përkrahin investimet për kapacitetet gjeneruese nga BRE-të,
të cilat më në detale janë përshkruar në kapitujt tjerë. Obligimet që dalin nga TKE dhe direktivat
Evropiane definojnë kërkesat lidhur me BRE-të. MZHE ka përcaktuar caqet për BRE sipas teknologjisë
deri në vitin 2020, dhe në bazë të kësaj ZRRE ka përcaktuar çmimet e tarifës mbështetëse për këto
burime. Megjithatë duhet pasur kujdes në nivelin e pjesëmarrjes së BRE-ve në konsumin e
përgjithshëm për shkak të ndikimit të tyre në balancimin e sistemit.

5.5

Prodhimi dhe konsumi i linjitit

Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë kryesisht bazohet në termocentrale të cilat operojnë me
linjit. Linjiti paraqet rezervën kryesore si burim primar i energjisë elektrike në Republikën e Kosovës
me rreth 97% të kapaciteteve të instaluara dhe prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike.
Prodhimin dhe konsumin e linjitit sipas muajve,për vitin 2015 është paraqitur në tabelën 5.1.
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Tab. 5.1 Prodhimi dhe konsumi i linjitit
Prodhimi/konsumi i linjitit
Totali Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor
2015 t*1000
Prodhimi i linjitit
8,241 771
692 518 504 725
756 585 602
771 692
793
833
Konsumi i linjitit nga TC-të 8,143
Konsumi i linjitit në treg

695

606

692

586

689

747

636

537

658

685

757

856

18

18

19

20

19

16

16

19

21

21

17

20

224

Prodhimi i linjitit në vitin 2015 është 8.2 mil. ton ndërsa konsumi është 8.1 mil. Ton, dhe është më i
lartë në krahasim me vitin 2014.
Në diagramin e mëposhtëm mund të shihet prodhimi dhe konsumi i linjit sipas viteve 2005 - 2015.
t*1000
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Fig. 5.1 Prodhimi dhe konsumi i linjitit në vitet 2005 - 2015

5.6
5.6.1

Kapacitetet prodhuese dhe prodhimi i energjisë elektrike
Kapacitetet prodhuese

Rreth 97% të kapaciteteve të instaluara dhe gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë realizohet
nga dy termocentralet e KEK-ut me linjit: Kosova A (5 njësi, 2 prej të cilave jashtë operimit) dhe
Kosova B (2 njësi). Kapaciteti i gjithmbarshëm i njësive aktive gjeneruese do të ishte i mjaftueshëm
për të mbuluar kërkesën e Kosovës për energji elektrike nëse do të ishin në dispozicion të plotë, por
për shkak të vjetërsisë, kapaciteti neto i gjenerimit të tyre është i zvogëluar dukshëm. Pjesa tjetër e
energjisë së prodhuar është nga HC Ujmani, HC Lumbardhi dhe gjeneratorëve distributiv, me rreth
3% të kapacitetit të gjithmbarshëm të Kosovës. HC Lumbardhi deri në shtator të vitit 2015 ka qenë i
kyçur në rrjetin e shpërndarjes, ndërsa nga kjo periudhë është kyçur në rrjetin e transmisionit.
Gjatë viteve të fundit ka rritje në kapacitetet e instaluara gjeneruese nga BRE. Pritet që së shpejti të
futën në operim edhe disa gjeneratorë të vegjël si investime private në kuadër të BRE-ve.
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kapacitetet e instaluara gjeneruese sipas llojit dhe vitit të
futjes në operim.
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Tab. 5.2 Kapacitetet gjeneruese në sistemin elektroenergjetik të Kosovës
Kapaciteti i njësive (MW)

Njësitë
prodhuese

Instaluar

Futja në operim
Min/max

A1

65

Nuk operon

1962

A2

125

Nuk operon

1964

A3

200

182

100-130

1970

A4

200

182

100-130

1971

A5

210

187

100-135

1975

TC Kososva A

800

551

B1

339

310

180-260

1983

B2

339

310

180-260

1984

TC Kososva B

678

620

35.00

32.00

1983

HC Lumbardhi

8.08

8.00

(1957) 2006

HC Dikanci

3.34

3.18

(1957) 2013

HC Radavci

0.90

0.84

(1934) 2010

HC Burimi

0.86

0.80

(1948) 2011

HC Brod II

4.80

4.60

2015

52.98

49.42

HC Ujmani

Total HC
Wind Power

5.6.2

Neto

1.35

1.35

2010

LedLight

0.102

0.102

2015

Gjithsej

1,532.43

1,221.87

Prodhimi i energjisë elektrike

Prodhimi i energjisë elektrike për vitin 2015 është 5,503 GWh, ndërsa në vitin 2014 ishte 4,894 GWh,
që do të thotë se prodhimi në vitin 2015 është për 12.44% më i lartë se prodhimi në vitin 2014. Kjo
shihet në tabelën 5.3.
Tab. 5.3 Prodhimi i energjisë elektrike gjatë vitit 2015
Njësitë prodhuese
(MWh)
A3

Janar

Shkurt

Mars

925,999 105,833

78,580

88,175

102,909 101,052

A4

773,348

0

26,056

18,328

106,676

99,883

A5

357,334

0

0

0

0
24,479

Shp. Vetanake - TC A

Total

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

30,996

1,878

98,617

98,809

0

47,554

8,054

24,245

22,314

14,174

185,107 176,691 154,854

94,566

252,687

13,996

13,848

14,300

TC Kosova A

1,803,994

91,838

90,787

92,203

B1

1,986,124 207,937 159,300 204,669

125,257 198,711 190,241 171,834

B2

1,935,890 205,475 186,334 203,643

76,310 101,223 185,841 191,147

Shp. Vetanake - TC B
TC Kosova B
Ujmani
Lumbardhi
HC Distributive
Hidro

365,019

37,300

31,327

36,500

3,556,996 376,112 314,306 371,812

19,431

28,341

34,870

34,345

182,137 271,593 341,212 328,636

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

102,440

64,479 103,627

76,263

69,765

102,899

99,986

136

83,627

38,332

29,417

46,443

90,965

25,265

109,636

27,942

25,132

23,797

22,002

26,459

206,814 185,777 170,931

163,153

191,274

8,773 175,339 138,971

197,941

207,151

192,866

208,111

29,451

35,266

37,506

125,600 243,734 268,555

132,089
15,261

93,816 159,035
25,421

355,542

377,756

103,305

9,966

4,239

14,492

19,609

15,695

5,625

7,252

5,834

7,846

5,054

3,798

3,894

4,501

0

0

0

0

0

0

0

0
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1,154

1,606

1,418

33,802

2,755

2,514

2,507

5,420

7,953

5,867

2,173

1,041

404

787

1,139

1,244

141,608

12,721

6,753

16,999

25,028

23,647

11,492

9,425

6,875

8,573

6,995

6,543

6,556

Gjithsej prodhimi

5,502,598 480,671 411,847 481,014

392,272 471,932 507,557 432,627

339,290 438,084 446,481

525,238

575,586

Balanca 2015

5,890,696 566,517 510,251 546,434

355,860 472,575 532,743 528,633

315,171 454,419 543,546

499,213

565,334

Rap. Prodh./balanc

93.41%

84.85%

80.71%

88.03% 110.23%

99.86%

95.27%

81.84% 107.65%

96.41%

82.14% 105.21% 101.81%
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Krahasuar me planifikimin në Balancën elektroenergjetike të vitit 2015, prodhimi i energjisë elektrike
është më i ulët për 6.59 %. Prodhimi për muajin shtator të HC Lumbardhi është prezantuar pjesërisht
me HC distributive dhe pjesërisht si i veçantë, meqenëse nga ky muaj HC Lumbardhi është kyçur në
rrjetin e transmisionit.
Konsumi vetanak i energjisë elektrike të termocentraleve pёrbёjnë rreth 11.22 % të prodhimit të
përgjithshëm. Gjatë llogaritjes së shpenzimeve vetanake duhet pasur parasysh që një pjesë e tyre
(për të dy gjeneratorët TC Kosova A dhe TC Kosova B) realizohet drejtpërsëdrejti, ndërsa pjesa tjetër
futet në sistemin e transmisionit dhe kthehet prap në termocentrale, ku dhe shfrytëzohet për
konsum vetanak.
Pjesëmarrja e gjeneratorëve në prodhimin e përgjithshëm në vitin 2015 është paraqitur nё figurën e
më poshtëm.
Pjesëmarrja në prodhim sipas njësive gjeneruese 2015
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400

350

300

250

200

150

100

50

0
Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

TC Kosova B

Korrik

Gusht

Shtator

TC Kosova A

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Hidro

Fig. 5.2 Pjesëmarrja e gjeneruesve në prodhimin e pёrgjithshёm nё vitin 2015

Operimi i njësive gjeneruese gjatë vitit 2015 ka qenë i nivelit të pranueshëm, si për orët në operim
po ashtu edhe për energjinë e dhënë në sistem. Megjithatë numri i daljeve i njësive të
termocentraleve nga operimi ka qenë i lartë posaçërisht për njësinë e parë të TC Kosova B. Numri i
daljeve nga operimi është një ndër indikatorët e funksionimit të njësive gjeneruese, që mund të
ndahen në ndalje të planifikuara, të paplanifikuara dhe rënie, të cilat për vitin 2015 janë të
paraqitura në tabelën e më poshtme:
Tab. 5.4 Ndalesat e njësive gjeneruese 2015

2015

TC Kosova A

TC Kosova B

A3

A4

A5

B1

B2

Ndalesat e Planifikuara

2

1

1

6

2

Ndalesat e Paplanifikuara

4

5

4

3

6

Rëniet
Gjithsej ndalesa

0
6

1
7

3
8

13
22

4
12

Ndërsa në formë grafike gjithsej ndalesat e njësive gjeneruese mund të shihen më poshtë.
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Ndalesat e njësive prodhuese 2015
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Fig. 5.3 Ndalesat e njësive prodhuese pёr vitin 2015

Me gjithë vjetërsinë e njësive gjeneruese, prodhimi gjatë viteve ka pasur rritje të ndjeshme, përveç
vitit 2014 ku ka një zvogëlimi të konsiderueshëm e që është për shkak të aksidentit në TC Kosova A,
që shihet në figurën e mëposhtme. Figura paraqet prodhimin për periudhën e viteve 2004 – 2015.
Prodhimi sipas njësive gjeneruese ndër vite
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Fig. 5.4 Prodhimi i energjisë elektrike për vitet 2004 – 2015

5.7

Sistemi i transmisionit

Rrjeti i Transmisionit të Kosovës paraqet nyje të rëndësishme rajonale dhe ndërlidhet fort me
sistemin elektroenergjetik të rajonit dhe Evropës.
Me vendet fqinjë ekzistojnë lidhje interkonektive 400 kV përveç me Shqipërinë me të cilën ekziston
vetëm linja 220 kV. Në vitin 2014 ka filluar ndërtimi i linjës interkonektive 400 kV NS Kosovë B – NS
Kashar (Tiranë) ku gjatë vitit 2015 është përfunduar pjesa kosovare e linjës deri në kufirin me
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Shqipëri. Gjithashtu gjatë vitit 2015 është nënshkruar marrëveshja për Rregullimin Sekondar
Frekuencë/Fuqi në mes të KOSTT dhe OST të Shqipërisë.

Fig. 5.5 Pamje nga inaugurimi i linjës interkonektive 400 kV Kosovë - Shqipëri

Në tabelat e mëposhtme janë paraqitur kapacitetet transformuese dhe linjat e rrjetit të
transmisionit, sipas nivelit të tensionit:
Tab. 5.5 Të dhënat bazë për nënstacionet në rrjetin e transmisionit
Transformimi
(kV/kV)
400/220

Pronari

Nr. i NS

Nr. i TR

KOSTT

1

3

Fuqia
(MVA)
1,200

KOSTT

2

2

600

220/110

KOSTT

3

9

1,350

220/35

Alferon

1

2

320

220/35/10(20)

KOSTT

1

1

40

220/10(20)

KOSTT

-

1

40

110/35/10(20)

KOSTT

5

6

238

110/35/6.3

Trepça

1

2

126

110/6.3

Trepça

-

2

63

110/35

Ujmani

1

1

20

110/6.3

Sharri

1

2

40

110/10(20)

KOSTT

11

22

790

110/35

KOSTT

9

20

704

110/10

KOSTT

2

8

252

38

81

5,782

400/110

Gjithsej
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Tab. 5.6 Të dhënat bazë për linjat në rrjetin e transmisionit
Tensioni (kV)

Pronari

Gjatësia (km)

400

KOSTT

279.6

220

KOSTT

231.8

110

KOSTT

812.9

Gjithsej

5.7.1

1,324

Rrjedhat e energjisë elektrike në linjat interkonektive

Rrjeti i transmisionit të Sistemit Elektroenergjetik të Kosovës viteve të fundit është në gjendje të mirë
operative, dhe i plotëson kërkesat e konsumit.
Për nivel të qëndrueshëm të furnizimit me energji elektrike, zvogëlim të humbjeve dhe përmirësim
të sigurisë dhe kualitetit të shërbimeve, nevojiten edhe më tutje investime në pjesë të caktuara të
rrjetit, si dhe mirëmbajtje adekuate e kapaciteteve ekzistuese.
Nëpër rrjetin e transmisionit ka rrjedha të konsiderueshme të energjisë, si për importet dhe
eksportet po ashtu edhe energji e cila tranzitohet drejt vendeve tjera. Tranziti i energjisë elektrike
nëpër rrjetin e Kosovës është mjaft i lartë krahasuar me konsumin, dhe ngarkon rrjetin duke rritur
humbjet në rrjet, amortizimin më të madh të rrjetit si dhe nevojën për mirëmbajtje.
SEE I REPUBLIKËS SË KOSOVËS - 2015

Power system of Kosova
Serbia
Mali i Zi

Peja 3

Skenderaj

Peja 2
7

Gjilani 5

Gjilani

Ferizaj 2
Rahoveci

Shqipëria

Legenda

• 400 kV
• 220kV
•110kV

FYROM
Maqedonia

Fig. 5.6 Rrjedhat e energjisë nëpër linjat ndërlidhëse

Për shkak të pamundësisë së pjesëmarrjes së KOSTT-it në mekanizmin për kompensimin e kostove të
shkaktuara nga tranziti (ITC mekanizmi), këto kosto deri tani janë mbuluar nga konsumatorët përmes
tarifave të rregulluara. Kostot për mbulimin e humbjeve nga tranziti ndikojnë në rritjen e tarifave të
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konsumatorëve. Gjithashtu lidhur me operimin e rrjetit transmetues duhet përmendur pamundësinë
e KOSTT-it për alokimin e kapaciteteve transmetuese për shkak të mos njohjes së KOSTT si zonë/bllok
rregullues. Alokimi i kapaciteteve do të krijonte të hyra për KOSTT që mund të shfrytëzoheshin për
ndërtimin e kapaciteteve transmetuese aty ku paraqiten ngulfatje të rrjetit si dhe për shtimin e
kapaciteteve transmetuese.
Pas zhvillimeve të fundit në bisedimet me Serbinë është arritur pakoja e marrëveshjeve në mes
Kosovës dhe Serbisë në Bruksel më 25 gusht 2015, e cila përfshinë edhe çështjet që lidhen me
energji elektrike. Në kuadër të kësaj është arritur edhe marrëveshja për eliminimin e pengesave nga
Serbia për marrëveshjen e kyçjes të KOSTT në ENTSO-E.
Kjo marrëveshje rikonfirmon kufirin energjetik shtetëror mes Kosovës dhe Serbisë, kufi ky i
përcaktuar me Marrëveshjen e Brukselit për energjinë.
Implementimi i marrëveshjes së nënshkruar ka qenë i paraparë për datën 30 nëntor 2015, por me
kushtëzimin e licencimit dhe operacionalizimit të një furnizuesi me energji elektrike në veri të
Kosovës. Kjo nuk është realizuar për shkaqe politike, dhe për këtë arsye implementimi i
marrëveshjes së kyçjes të KOSTT në ENTSO-E edhe më tej nuk ka ndodhur.
Përveç rrjedhave interkonektive rëndësi për funksionimin dhe ngarkimin e rrjetit të transmisionit
kanë edhe faktorët tjerë siç janë gjenerimi, importi dhe eksporti, dhe konsumi i energjisë sipas
kategorive të ndryshme.
Në figurën 5.7 është paraqitur rrjedha e energjisë nga gjenerimi, transmisioni, shpërndarja te
konsumatorët si dhe ato drejt rrjeteve rajonale përfshirë tranzitin.

Shpërndarja e energjisë elektrike në sistem në vitin 2015

Gjeneratoret
distributiv

Gj. Publik
A+B
1,804 GWh
3,557 GWh

34 GWh

Gj. Publik

103 GWh
5 GWh

Eksporti

Importi

Ujm. + Lumb.
715 GWh

KOSTT OST – 5570 GWh

628 GWh

2,866 GWh

Rrjedha
interkonek.

2,933 GWh

Tranziti
2136 GWh

(110 GWh Humbjet)
4642 GWh

KEDS OSSh - 4677 GWh
(1,488 GWh Humbjet)

20 GWh

Devijimi
ndaj SE

3,188 GWh

112 GWh

Konsumatorët në
shpërndarje

Konsumi
intern i KEK

672 GWh

Konsumatorët e
kyçur në transmision

Fig. 5.7 Shpërndarja e energjisë elektrike në sistem
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5.7.2

Investimet në sistemin e transmisionit

Investimet në sistemin e transmisionit mund t’i kategorizojmë si:
Projektet kryesore të filluara në vitet e mëparshme e që kanë përfunduar në vitin 2015
o
o
o
o
o

Ndërtimi i linjës 400 kV Kosovë – Shqipëri;
Rregullimi Sekondar (LFC) KOSTT - OST;
Rialokimi i linjës 110 kV, nr. 1806, NS Gjakova 1 - NS Gjakova 2 & Ndërrimi i pajisjeve të TL
110 kV në NS Gjakova 1;
Revitalizimi i Nënstacioneve 110 kV, ana 35 kV – NS Gjakova 1;
Furnizimi dhe instalimi i Mbrojtjeve Rele të Autotransformatorëve në NS Prizreni 2.

Projektet e filluara në vitet e mëparshme që kanë vazhduar në vitin 2015 dhe më tutje
o
o
o
o
o
o

Rehabilitimi i pajisjeve tё tensionit tё lartё 110 kV në NS 110/10(20) kV Prizreni 3;
Rehabilitimi i stabilimenteve të TL në NS Gjakova 2;
Instalimi i grupeve matëse sipas kufirit të ri në mes KOSTT dhe OSSH;
Instalimi i transformatorit TR2 në NS 110/10 (20) kV Skenderaj;
Instalimi i transformatorit TR3 në NS 110/10 (20) kV Prishtina 2;
Instalimi i grupeve matëse në kufirin e ri mes KOSTT dhe KEDS/OSSH.

Projektet e filluara në vitin 2015 dhe që vazhdojnë tutje:
o
o
o
o
o
o

Instalimi i transformatorit TR2 në NS 110/10 (20) kV – Berivojcë dhe Viti;
Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit faza IV &V; LOT 1: Nënstacionet;
Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit faza IV &V; LOT 2: Transformatorët Energjetik;
Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit faza IV &V; LOT 3: Linjat Transmetuese;
Përmirësimi i Rrjetit të Transmisionit faza IV &V; LOT 4: Rehabilitimi i 19 nënstacioneve;
Përfshirja e të gjitha ndryshimeve në nënstacionet ekzistuese si dhe inkorporimi i
nënstacioneve të reja në SCADA/EMS në Qendrën Dispeçerike dhe në Qendrën Emergjente
Dispeçerike.

5.7.3

Ngarkesat maksimale dhe kërkesa për energji në sistemin elektroenergjetik të
Kosovës

Funksionimi i sigurt i rrjetit të transmisionit mund të vlerësohet me kapacitetin transmetues dhe
duke analizuar rrjedhat e energjisë, posaçërisht me rastin e vlerave maksimale të konsumit. Për këtë
analizë zakonisht merren pesë (5) ngarkesat maksimale të realizuara në javë të ndryshme të vitit. Në
tabelën e mëposhtme janë paraqitur vlerat e ngarkesave maksimale (pikut) për vitin 2015.
Tab. 5.7 Vlerat e pikut në javë të ndryshme të vitit 2015
Ngarkesa maksimale (MW)

Ora

Data

1,129

20

31.12.2015

1,083

19

01.01.2015

1,081

20

30.12.2015

1,076

18

02.01.2015

1,060

20

07.01.2015

Ngarkesa më e lartë nё sistemin elektroenergjetik tё Kosovёs është regjistruar me 31 dhjetor 2015
në vlerë 1,129 MWh/h, vlerë e pikut që është më e ulët se ajo në vitin 2014 (1,154 MWh/h).
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Konsumi pëson ndryshim në periudha ditore dhe sezonale, dhe përcjellja e këtyre ndryshimeve
shkakton probleme për balancimin e sistemit. Për këtë, sidomos në rastin e sistemit energjetik të
Kosovës, është me rёndёsi analiza e diagramit ditor të konsumit, tё paraqitur pёr çdo orё brenda
ditës. Pёr tё krijuar një pasqyrë mё tё qartё pёr ndryshimin e konsumit gjatë tёrё vitit, duhet të
krijohet diagrami me vlerat vjetore mesatare pёr secilёn orë.
Nё diagramin më poshtë është paraqitur konsumi dhe prodhimi, nga ku shihet se prodhimi është më
i lartë se konsumi gjatë orëve të natës, ndërsa gjatë periudhës ditore, posaçërisht në orët e
mbrëmjes, konsumi ka rritje të dukshme dhe është më i lartë se prodhimi. Pra, brenda të njëjtës ditë
në orët e ditës (tarifa e lart) prodhimi nuk e mbulon kërkesën dhe nevojitet të importohet energji
elektrike, ndërsa gjatë natës (tarifa e ulët) ka teprica të energjisë të cilat duhet të eksportohen.
Diagrami ndryshon për nga niveli sipas sezonës, pra gjatë sezonës dimërore kërkesa është më e lartë
se gjatë asaj verore.
Prodhimi dhe konsumi në vitin 2015 - mesatarja për orë
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Fig. 5.8 Diagrami ditor i nxjerrë si mesatare vjetore për 24 orë për vitin 2015

Dallimi në mes të mesatares së maksimumeve dhe minimumeve ditore të konsumit gjatë muajve të
vitit 2015 është paraqitur në diagramin e mëposhtëm. Dallimet e tilla paraqesin një pengesë serioze
për përcjelljen e diagramit të konsumit dhe mbajtjen e devijimit të sistemit në kufijtë e lejuar,
sidomos kur kemi parasysh jo fleksibilitetin e njësive gjeneruese nga linjiti.
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Maksimumet / minimumet dhe konsumi mujor - 2015
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Fig. 5.9 Mesatarja mujore e ngarkesave maksimale dhe minimale ditore 2015

Me gjithë tendencat për eliminimin e reduktimit të konsumit, në disa raste në mungesë të prodhimit
të mjaftueshëm vendor dhe vështirësive për sigurimin e importit, paraqitet nevoja për reduktime tё
energjisë elektrike. Reduktimet ndryshojnë nga viti në vit me tendencë të zvogëlimit, ndërsa në vitin
2015 reduktimet kanë qenë në nivel prej 67,350 MWh.
Tab. 5.8 Reduktimet gjatë viteve 2008 – 2015

Viti

2008

Reduktimet MWh 778,449

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

431,410

205,073

333,233

153,707

53,352

87,478

67,350

Paraqitja grafike e reduktimeve të konsumit për vitet 2008 – 2015 është dhënë në figurën e më
poshtme.
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Fig. 5.10 Reduktimet e konsumit gjatë viteve 2008 - 2015
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5.7.4

Kërkesa dhe humbjet e energjisë elektrike në transmision

Kërkesa e përgjithshme e energjisë elektrike në vitin 2015 është 5,570 GWh dhe paraqet një rritje
prej 3.17% krahasuar me vitin 2014, kur ka qenë 5,399 GWh. Krahasuar me parashikimin në
balancën elektroenergjetike 2015 kërkesa është për 4.83% më e ulët.
Në tabelën 5.9 është paraqitur kërkesa e përgjithshme e realizuar në vitin 2015 si dhe humbjet
krahasuar me Balancën Elektroenergjetike 2015.
Tab. 5.9 Kërkesa e përgjithshme dhe humbjet në transmision në vitin 2015
Kërkesa bruto
realizim

2015

MWh

Kërkesa bruto
Real/Bal
balanca
MWh

%

Humbjet në transmision
realizim
MWh

Humbjet në transmision
balancë

%

MWh

%

Janar

599,251

638,862

93.80

12,011

2.00

11,654

1.82

Shkurt

510,831

560,096

91.20

10,374

2.03

10,072

1.80

Mars

534,387

551,466

96.90

10,640

1.99

10,202

1.85

Prill

460,435

473,011

97.34

8,414

1.83

8,235

1.74

Maj

391,092

444,725

87.94

7,664

1.96

8,669

1.95

Qershor

367,233

389,363

94.32

7,869

2.14

9,471

2.43

Korrik

400,671

413,297

96.95

7,601

1.90

9,524

2.30

Gusht

393,007

408,012

96.32

6,900

1.76

7,412

1.82

Shtator

381,364

407,875

93.50

6,686

1.75

8,277

2.03

Tetor

444,831

438,583

101.42

8,610

1.94

9,726

2.22

Nëntor

486,809

487,263

99.91

9,957

2.05

9,546

1.96

600,199

640,300

93.74

13,286

2.21

11,550

1.80

5,570,110

5,852,853

95.17

110,012

1.98

114,338

1.95

Dhjetor
Total

Konsumi i energjisë elektrike ka pasur rritje të vazhdueshme deri në vitin 2011, ndërsa nga viti 2011
ka stabilizim të konsumit, që mund të shihet në figurën e mëposhtme. Në vitin 2015 ka rritje më të
theksuar sidomos ndaj vitit 2014.
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Fig. 5.11 Kërkesa e përgjithshme në sistemin elektroenergjetik 2000-2015
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Kërkesa e energjisë elektrike në sistemin e transmisionit, e ndarë sipas shpenzuesve për vitin 2015
është dhënë në tabelën 5.10.
Tab. 5.10 Kërkesa sipas shpenzuesve dhe humbjet e energjisë
Total

Kërkesa për energji në Transmision

MWh
Konsumi bruto ne shpërndarje*

4,676,519

Trepça+Sharrcemi

87,450

Ferronikeli

584,314

Konsumi intern I KEK-ut

111,814

Humbjet në Bartje

110,012

Konsumi i përgjithshëm

5,570,110

(*) Energji elektrike e pranuar ne shpërndarje nga Transmisioni + prodhimi nga HC distributive

Është për tu theksuar se në rrjetin e transmisionit futet edhe një pjesë e energjisë së prodhuar nga
gjeneratorët e termocentraleve, por që kthehet nga transmisioni për nevojat vetanake të
gjeneratorëve. Vlera e energjisë elektrike për shpenzime vetanake që merret nga transmisioni është
101 GWh për gjeneratorët e TC Kosova A dhe 25 GWh për TC Kosova B në vitit 2015.
Kërkesa ndryshon sipas kategorive dhe periudhës së shpenzimit. Në figurën nё vijim është paraqitur
në formë grafike konsumi mujor sipas kategorive duke përshirë dhe humbjet në transmision dhe
shpërndarje.
Pjesëmarrja e kategorive të ndryshme në kërkesën e përgjithshëm 2015
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Fig. 5.12 Pjesëmarrja e kategorive të ndryshme në kërkesën e përgjithshme 2015

Nё figurën 5.12 shihet ndryshimi i kërkesës sipas sezonave, e në disa kategori ky ndryshim nuk është
i theksuar, ndërsa te disa kategori tjera është mjaft i theksuar, si p.sh. konsumi në amvisni dhe
humbjet komerciale që janë më të larta nё sezonin dimëror, dhe është kryesisht për shkak të
shfrytëzimit të energjisë elektrike për ngrohje gjatë dimrit.
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Humbjet në sistemin e transmisionit në Kosovë, viteve të fundit, janë në nivel të pranueshëm duke iu
falënderuar investimeve të bëra nga KOSTT. Humbjet në transmision gjithashtu përfshijnë humbjet e
shkaktuara nga tranziti.
Humbjet në Rrjetin e Transmisionit të Kosovës

8%
7%

6.54%
5.83%

6%
5%

4.35%

4%
3.31%
3%

2.38%
2.06%

1.99%

2.00%

2.02%

1.98%

2011
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2%
1%
0%
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Fig. 5.13 Humbjet në rrjetin e transmisionit 2006-2015

Humbjet në rrjetin e transmisionit të Kosovës janë përafërsisht në të njëjtin nivel me humbjet në
rrjetet transmetuese në rajon dhe Evropë, madje më mirë se disa nga shtetet e rajonit. Humbjet në
transmision të paraqitura në figurën 5.13 janë paraqitur në përqindje ndaj kërkesës vendore, që
është indikator për nivelin e humbjeve krahasuar me konsumin. Mirëpo për vlerësim të humbjeve në
transmision ndaj ngarkimit të rrjetit duhet që vlerat në përqindje të kalkulohen ndaj energjisë së
përgjithshme të futur në transmision ku përfshihen transiti dhe shpenzimet vetanake të
gjeneratorëve që merren nga rrjeti i transmisionit. Humbjet në transmision në përqindja ndaj
energjisë së futur në transmision janë rreth 1.31%. Këto rrjedha ngarkojnë rrjetin e transmisionit,
shkaktojnë humbje të energjisë dhe ndonjëherë ngulfatje të rrjetit.

5.8

Sistemi i shpërndarjes

Gjatë viteve të fundit në rrjetin e shpërndarjes ka pasur investime, megjithatë ato kanë qenë të
pamjaftueshme për të siguruar furnizim cilësor dhe të qëndrueshëm për konsumatorët.
Rrjeti i shpërndarjes përbëhet nga linjat e tensionit 35 kV, 10 kV, 10(20) kV, 6 kV dhe 0.4 kV, si dhe
nënstacionet përkatëse të nivelit 35/x kV, 10/0.4 kV dhe 6/0.4 kV.
Investimet e vazhdueshme kanë pasur për qëllim përforcimin dhe zgjerimin e kapaciteteve
transformuese dhe linjave përkatëse të sistemit të shpërndarjes, për shkak të vjetërsisë së rrjetit
shpërndarës si dhe shtimit të konsumit vit pas viti. Të dhënat bazike të nënstacioneve dhe linjave të
tensioneve të ndryshme, si dhe gjatësia e linjave të sistemit përkatës të shpërndarjes janë paraqitur
në tabelat në vijim.
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Tab. 5.11 Nënstacionet dhe transformatorët sipas nivelit të tensionit në OSSH
Transformimi
(kV/kV)

Pronari

35/10

Nr. i NS

Nr. i TR

Fuqia (MVA)

KEDS

44

90

632

35/6

Privat

7

11

54

35/0.4

Privat

5

8

43

35/0.4

Privat

12

17

13

10(20)/0.4

KEDS

2,158

2,251

780

10(20)/0.4

Privat

1,561

1,571

695

10/0.4

KEDS

2,865

2,865

868

10/0.4

Privat

1,247

1,253

606

6/0.4

KEDS

65

65

9

7,964

8,131

3,700

Gjithsej

Tab. 5.12 Të dhënat bazë të linjave të OSSH-së
Tensioni
(kV)

Pronari

Rrjeti ajror
(km)

35

KEDS

361

12

373

10(20)

KEDS

1,146

393

1,539

10

KEDS

4,584

917

5,501

6

KEDS

42

8

50

3

KEDS

4

1

4

0.4

KEDS

16,598

2,017

18,615

22,734

3,348

26,083

Gjithsej

5.8.1

Rrjeti kabllor
(km)

Gjithsej
(km)

Investimet në sistemin e shpërndarjes

Investimet kryesore në sistemin e shpërndarjes, të cilat pjesërisht janë vazhdim i projekteve nga viti
paraprak janë:
o

Përforcimi i rrjetit 10 kV dhe 0.4 kV në të gjitha distriktet;

o

Vazhdim i ndërrimit të njehsorëve;

o

Rritja e kapacitetit në nënstacionet 35/10(20)kV Pirana, Xërxa, Mazgit, Zhur, Shtime dhe
Gjakova I;

o

Furnizimi me pajisje për kthina për nivelin e tensionit 35kV dhe 10kV në nënstacionet 110kV
dhe 35kV;

o

Rritja e kapacitetit të linjave të mbingarkuara të nivelit të tensionit 35 kV, 10 kV;

o

Rritja e kapacitetit të nënstacioneve 10/0.4 kV dhe linjave 0.4 kV të mbingarkuara;

o

Eliminimi/zëvendësimi i linjave ajrore për sigurinë publike;

o

Furnizimi me transformatorë 10(20)/0.4 kV;

o

Makineri të ndryshme për detektim dhe mirëmbajtje, dhe mjete transportuese të ndryshme;

o

Softuer menaxhimi për ngritjen e kualitetit të projekteve;

o

Zhvillimi i master planit të shpërndarjes.
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5.8.2

Konsumi në shpërndarje

OSSH është e organizuar në shtatë distrikte: Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaji dhe
Gjilani të paraqitura në figurën në vijim. Të dhënat për konsumin, humbjet teknike dhe komerciale si
dhe të dhëna tjera janë të llogaritura sipas distrikteve.

Fig. 5.14 Shtrirja e sistemit të shpërndarjes së Kosovës në distrikte

Konsumi i energjisë elektrike në shpërndarje në vitin 2015 është realizuar në vlerën 4,676.5 GWh,
ndërsa në vitin 2014 ka qenë 4,554.8 GWh, që paraqet një rritje përafërsisht 2.7%.
Konsumi më i lartë është realizuar në distriktin e Prishtinës me 31.2% ndaj konsumit të përgjithshëm
në shpërndarje, ndërsa konsumi më i ulët është në distriktin e Gjilanit me 8.5%, pas së cilës vjen
Gjakova me 9.2% të konsumit të përgjithshëm. Në tabelën e mëposhtme janë të dhënat për
konsumin e distrikteve të shpërndarjes sipas viteve, dhe pjesëmarrja në përqindje për vitin 2015.
Tab. 5.13 Konsumi në shpërndarje sipas distrikteve 2010-2015
Ngarkimi në Ngarkimi në Ngarkimi në Ngarkimi në Ngarkimi në Ngarkimi në
Konsumi në
Pjesmarrja në
distrikte 2010 distrikte 2011 distrikte 2012 distrikte 2013 distrikte 2014 distrikte 2015
distrikte
konsum (2015)
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Prishtina

1,392,420

1,441,698

1,470,929

1,478,578

1,398,867

1,459,259

31.2%

Mitrovica

619,483

651,824

658,058

667,050

644,590

667,306

14.3%

Peja

521,655

511,296

519,410

533,364

506,284

517,013

11.1%

Gjakova

417,169

581,765

450,205

452,342

420,651

428,536

9.2%

Prizreni

638,532

407,254

650,883

652,059

617,184

628,814

13.4%

Ferizaji

575,067

645,616

599,504

595,655

567,854

576,286

12.3%

Gjilani
Gjithsej

394,710

442,797

419,394

415,170

399,361

399,304

8.5%

4,559,037

4,682,250

4,768,383

4,794,220

4,554,791

4,676,519

100%

Edhe për konsumin në sistemin e shpërndarjes, sikurse edhe te kërkesa e përgjithshme, konsumi ka
rritje të vazhdueshme nga viti 2000 e tutje, që është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. Nga viti
2010 deri në vitin 2013 vërehet një tendencë e stabilizimit të konsumit të energjisë elektrike në
sistemin e shpërndarjes, në vitin 2014 ka rënie të konsumit, ndërsa në vitin 2015 kemi rritje të
konsumit prej rreth 2.7% ndaj vitit paraprak.
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GWh

Konsumi total në shpërndarje për periudhën 2000-2015
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Fig. 5.15 Konsumi i përgjithshëm në sistemin e shpërndarjes 2000-2015

Kërkesa e konsumit mund të kategorizohet sipas nivelit të tensionit dhe grupeve të konsumatorëve
që shfrytëzojnë energjinë elektrike. Në tabelën 5.14 janë dhënë shënimet sipas viteve për konsumin
sipas nivelit të tensionit dhe grupeve të konsumatorëve.
Tab. 5.14 Energjia elektrike e faturuar sipas kategorive tarifore 2010 – 2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

MWh

619,645

596,425

406,697

403,154

536,943

584,314

80,974

83,063

66,373

83,988

85,977

87,450

35 kV
10 kV
Amvisnia nën 200 kWh/muaj

35,755
190,845
628,056

40,052
204,381
674,737

32,061
208,888
704,047

32,074
207,327
731,876

23,886
205,827
823,483

28,706
234,122
797,698

Amvisnia 200 kWh deri 600kWh/muaj

750,562

827,681

873,651

915,310

889,019

929,495

Amvisnia mbi 600 kWh/muaj

465,617

488,816

495,176

475,054

348,688

385,646

0.4 kV I

200,572

224,381

249,129

268,249

283,437

314,633

0.4 kV II

369,382

410,315

427,831

434,333

434,181

477,764

Konsumi sipas kategotive për vite
220 kV (Ferronikeli)
110 kV (Trepça + Sharrcem)

Ndriqimi publik
Konsumatorët në amvisni pa njehësor
Gjithsej

9,949

12,834

16,954

17,963

18,916

19,383

28,974

16,484

11,126

7,943

1,515

820

3,380,332

3,579,169

3,491,933

3,577,272

3,651,870

3,860,032

Pjesëmarrja e konsumit në amvisëri edhe më tutje është dominuese ndaj konsumit të përgjithshëm
të faturuar dhe përbënë 54.8 %. Në figurat më poshtë është paraqitur pjesëmarrja në përqindje e
kategorive të konsumit krahasuar me konsumin e përgjithshëm (e paraqitur me humbje dhe pa
humbje në shpërndarje).
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Konsumi në përqindje sipas kategorive në
shpërndarje 2015

Komercial
20.5 %

Ndriqimi
publik
0.5 %

Amviseria
54.8 %

Industria
24.2 %

Fig. 5.16 Pjesëmarrja e kategorive të konsumit në shpërndarje 2015

Konsumi në përqindje sipas kategorive 2015

Humbjet
shperndarje
26.7 %

Humbjet
transmision
2.0 %
Amviseria
38.0 %

Konsumi
intern i KEK
2.0 %

Ndriqimi
publik
0.3%
Komercial
14.2 %

Industria
16.8 %

Fig. 5.17 Pjesëmarrja e kategorive të konsumit bruto dhe humbjet 2015

5.8.3

Humbjet në rrjetin e shpërndarjes

Rreth 84% e konsumit realizohet nga konsumatorët e kyçur në rrjetin e shpërndarjes, dhe kjo e bën
më se të rëndësishme që humbjet në rrjetin e shpërndarjes të analizohen me kujdes të posaçëm.
Humbjet e energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes ende mbeten të larta dhe paraqesin problem
shqetësues për sektorin e energjisë elektrike. Humbjet kanë ndikim negativ në furnizimin e
konsumatorëve dhe qëndrueshmërinë financiare të operatorëve të furnizimit dhe shpërndarjes, si
dhe tërë sektorit të energjisë.
Në tabelën 5.15 janë paraqitur konsumi bruto dhe humbjet teknike dhe komerciale në shpërndarje.
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Tab 5.15 Konsumi bruto dhe humbjet mujore në shpërndarje në vitin 2015
Konsumi në Rrjetin e
Shpërndarjes

Ngarkesa
MWh

Energjia e
faturuar
MWh

Humbjet teknike
MWh

Humbjet Komerciale

Humbjet Totale

%

MWh

%

MWh

%

Janar

519,484

303,701

91,707

17.65

124,077

23.88

215,784

41.54

Shkurt

438,476

256,117

75,757

17.28

106,602

24.31

182,359

41.59

Mars

455,938

279,801

77,764

17.06

98,373

21.58

176,138

38.63

Prill

385,726

267,030

49,580

12.85

69,115

17.92

118,695

30.77

Maj

314,809

237,217

40,578

12.89

37,014

11.76

77,592

24.65

Qershor

297,884

231,545

38,932

13.07

27,407

9.20

66,339

22.27

Korrik

325,338

257,847

42,300

13.00

25,191

7.74

67,491

20.74

Gusht

318,298

259,696

41,335

12.99

17,268

5.42

58,603

18.41

Shtator

306,543

236,752

39,861

13.00

29,930

9.76

69,791

22.77

Tetor

371,069

259,425

62,910

16.95

48,734

13.13

111,643

30.09

Nëntor

411,292

269,877

69,200

16.83

72,214

17.56

141,415

34.38

Dhjetor

531,662

329,260

92,451

17.39

109,952

20.68

202,402

38.07

Gjithsej i realizuar

4,676,519

3,188,267

722,375

15.45

765,877

16.38

1,488,252

31.82

Gjithsej sipas balancës

4,789,439

3,514,297

568,202

11.86

706,942

14.76

1,275,144

26.62

Humbjet teknike sipas të dhënave të dërguara nga OSSH arrijnë vlerën 15.45%, kurse në vendet me
rrjete të zhvilluara këto humbje janë në nivelin prej 5 deri 7%. Në nivelin e humbjeve teknike ndikim
kryesor ka vjetërsia e rrjetit, gjatësia e linjave, kualiteti dhe lloji i përçuesve dhe transformatorëve, si
dhe mirëmbajtja e tyre. Për zvogëlimin e humbjeve teknike nevojiten investime mjaft të mëdha. Më
shqetësuese mbeten humbjet komerciale, që janë mjaft të larta, të cilat përbëjnë 16.38% të
konsumit total në shpërndarje. Nga kjo, energjia e pa faturuar në pjesën veriore të Kosovës përbën
rreth 5.3 % të kërkesës së shpërndarjes, pjesë kjo ku dominon minoriteti serb, ndërsa krahasuar ndaj
humbjeve komerciale në shpërndarje përbënë 32.2 %.
Humbjet e energjisë ndryshojnë sipas distrikteve dhe janë paraqitur në tabelën 5.16.
Tab. 5.16 Humbjet në shpërndarje sipas distrikteve për vitin 2015

Konsumi në distrikte

Ngarkimi në
distrikte
MWh

Energjia e
faturuar në
distrikte
MWh

Humbjet teknike
MWh

Humbjet Komerciale

%

MWh

%

Humbjet Totale
MWh

%

Prishtina

1,459,259

1,054,627

201,903

13.84

202,729

13.89

404,632

27.73

Mitrovica

667,306

259,930

74,710

11.20

332,666

49.85

407,376

61.05

Peja

517,013

346,708

89,820

17.37

80,485

15.57

170,305

32.94

Gjakova

428,536

291,055

81,213

18.95

56,267

13.13

137,481

32.08

Prizreni

628,814

458,821

110,160

17.52

59,833

9.52

169,993

27.03

Ferizaji

576,286

443,679

100,164

17.38

32,443

5.63

132,607

23.01

Gjilani

399,304

333,447

64,404

16.13

1,454

0.36

65,857

16.49

4,676,519

3,188,267

722,375

15.45

765,877

16.38

1,488,252

31.82

Gjithsej në Shpërndarje

Mund të theksohet se zvogëlimi i humbjeve komerciale ka ndikim pozitiv edhe në ngarkimin e rrjetit
dhe në humbjet teknike. Me zvogëlimin e humbjeve komerciale arrihet kursimi i energjisë nga
konsumatorët, dhe drejtpërdrejt ndikon në zvogëlim të ngarkesës dhe me këtë edhe në zvogëlimin e
humbjeve teknike.
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Në fillim të vitit 2012 ZRRE ka përcaktuar caqet e lejuara të humbjeve në shpërndarje duke u bazuar
në nivelin e humbjeve të vitit 2011 si pikë fillestare, me zvogëlim prej 3% pikë përqindje për tre vite
dhe 2.5% pikë përqindje për tre vite të tjera.
Kostoja e humbjeve të energjisë është mjaft e lartë dhe mbulohet nga tarifa e konsumatorëve që
janë pagues të energjisë elektrike. KEDS (më parë KEK) bënë përpjekje të vazhdueshme për
zvogëlimin e humbjeve në shpërndarje, posaçërisht atyre komerciale, dhe realizimi i tyre kërkon më
pak investime. Nga viti 2006 kur humbjet komerciale kanë qenë 30.21%, ato janë zvogëluar në
16.38% në vitin 2015, që është një zvogëlim i konsiderueshëm, për derisa humbjet teknike kanë
rënie nga 18.15% në vitin 2006 në 15.45 % në vitin 2015.
Më poshtë është paraqitur grafiku me të dhënat për humbjet teknike, komerciale dhe të
përgjithshme nga vitet 2006 deri 2015.
Humbjet në Rrjetin e Shpërndarjes 2006-2015
60%
54%

48.36%

48.10%

48%

42.81%
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41.22%
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35.54%
33.50%

30.68%

30%

25.76%

24.76%

24%

24.02%

21.37%

20.37%

19.50%

17.94%

18%
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18.15%

17.42%

17.05%

18.05%

17.20%

16.76%

16.32%

16.04%
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Fig. 5.18 Humbjet teknike dhe komerciale në shpërndarje për periudhën 2006-2015

5.8.4

Faturimi dhe arkëtimi

Gjatë viteve të fundit energjia e faturuar ka pasur rritje të vazhdueshme, por edhe arkëtimi është në
rritje dhe tashmë është rreth 95% dhe mund të konsiderohet nivel i pranueshme. Kështu energjia e
faturuar e shprehur në të holla për vitin 2015 është 285.9 mil€, ndërsa arkëtimi 272.1 mil€. Në këto
vlera përfshihet edhe TVSH.
Niveli i arkëtimit ndaj faturimit në shpërndarje për vitin 2015 ka qenë 94.41 %, ndërsa në total kur
llogariten edhe konsumatorët e kyçur në transmision te të cilët arkëtimi është 100%, arkëtimi i
përgjithshëm mbërrin në 95.17 %.
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Tab. 5.17 Faturimi dhe arkëtimi në vitin 2015
Ngarkimi

2015

MWh

Shpërndarja
Trepça+Sharrcemi
Ferronikeli
Gjithsej

Realizimi
MWh

Faturimi

Arkëtimi

Ark/Fat

€

%

€

4,676,519

3,188,267

246,935,809

233,141,227

94.41

87,450

87,450

5,187,671

5,187,671

100.00

584,314

584,314

33,773,510

33,773,510

100.00

5,348,284

3,860,032

285,896,990

272,102,408

95.17

Në tabelën 5.18 është paraqitur faturimi dhe arkëtimi sipas muajve në shpërndarje për vitin 2015. Po
ashtu nga tabela shihet se në disa muaj raporti arkëtim/faturim është më i lart se vlera 100%, që
nënkupton se KEDS-i në këta muaj ka arkëtuar energjinë elektrike të faturuar për muajt paraprak si
dhe borxhin e vjetër.
Tab. 5.18 Faturimi dhe arkëtimi sipas muajve në shpërndarjes për vitin 2015
Ngarkimi

Realizimi

Faturimi

Arkëtimi

Ark/Fat

MWh

MWh

€

€

%

Janar

519,484

303,701

27,910,358

22,584,545

80.92

Shkurt

438,476

256,117

23,749,051

22,538,019

94.90

Mars

455,938

279,801

25,729,037

22,327,915

86.78

Prill

385,726

267,030

16,327,099

26,781,251

164.03

Maj

314,809

237,217

15,556,321

16,031,492

103.05

Qershor

297,884

231,545

15,219,139

15,494,138

101.81

Korrik

325,338

257,847

16,601,227

15,257,953

91.91

Gusht

318,298

259,696

17,175,627

16,956,551

98.72

Shtator

306,543

236,752

14,430,704

15,603,367

108.13

Tetor

371,069

259,425

22,429,512

15,440,256

68.84

Nëntor

411,292

269,877

23,393,939

19,465,134

83.21

Dhjetor

531,662

329,260

28,413,795

24,660,606

86.79

Gjithsej

4,676,519

3,188,267

246,935,809

233,141,227

94.41

Shpërndarja
2015

Analiza e të dhënave për faturimin dhe arkëtimin e energjisë elektrike është bërë edhe sipas
distrikteve, dhe kjo është paraqitur në tabelën 5.19. Nga kjo mund të vërehet se përqindja më e lartë
në raportin arkëtim/faturim është realizuar në distriktin e Prishtinës e pasuar nga distrikti i Ferizajit,
ndërsa më e ulëta në distriktin e Pejës.
Tab. 5.19 Faturimi dhe arkëtimi sipas distrikteve
Distrikti

Ngarkimi

Faturimi

Arkëtimi

Raporti
ark/fat

Pjesëmarrja
në arkëtim

MWh

€

€

%

%

Prishtinë

1,459,259

84,569,950

81,205,969

96.02

34.83

Mitovicë

667,306

19,475,685

18,133,335

93.11

7.78

Pejë

517,013

27,387,918

24,485,657

89.40

10.50

Gjakovë

428,536

22,188,781

21,155,474

95.34

9.07

Prizren

628,814

35,209,242

32,614,635

92.63

13.99

Ferizaj

576,286

33,493,691

32,063,246

95.73

13.75

Gjilan

399,304

24,610,542

23,482,911

95.42

10.07

4,676,519

246,935,809

233,141,227

94.41

100.00

Gjithsej
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Niveli i energjisë elektrike të faturuar dhe arkëtuar nga viti 2008 deri në 2015 është paraqitur nё
tabelën e mëposhtme.
Tab. 5.20 Faturimi dhe arkëtimi në shpërndarje 2008 - 2015
Ngarkimi

Realizimi

Faturimi

Arkëtimi

Ark/Fat

MWh

MWh

(000) €

(000) €

%

2008

4,035,076

2,093,372

165,351

118,845

71.87

2009

4,428,053

2,532,626

178,296

142,110

79.70

2010

4,559,037

2,679,713

174,747

151,805

86.87

2011

4,682,250

2,890,172

188,399

168,952

89.68

2012

4,768,383

3,018,863

207,878

184,541

88.77

2013

4,794,220

3,090,130

221,948

192,369

86.67

2014

4,554,791

3,028,951

225,831

214,398

94.94

2015

4,676,519

3,188,267

246,936

233,141

94.41

Vitet

Çmimi mesatar i shitjes ndryshon sipas kategorive dhe distrikteve. Ky ndryshim është si pasojë, ndër
të tjera, e diagramit të konsumit në tarifa të ndryshme sipas kohës në të cilën është shfrytëzuar
energjia, dhe niveli i tensionit në të cilin janë të kyçur konsumatorët si dhe niveli i konsumit. Në
figurën 5.19 mund të shihet çmimi mesatar pa TVSH i shitjes sipas kategorive.
Çmimi mesatar i shitjes së energjisë elektrike
10.00
9.00

7.64

€ cent/kWh

8.00
7.00
6.00

5.64

5.00

4.00
3.00
2.00

Kons. ne amviseri

Kons. ne jo-amviseri

Fig 5.19 Çmimi mesatar i shitjes së energjisë elektrike 2015

5.9
5.9.1

Importi dhe eksporti i energjisë elektrike
Importi

Për mbulimin e nevojave të konsumatorëve përveç prodhimit nga gjeneratorët vendor është i
nevojshëm edhe importi i energjisë elektrike. Për të plotësuar këto nevoja në vitin 2015, KESCO ka
importuar energji elektrike përmes kontratave komerciale të lidhura me importues të energjisë
elektrike, por një sasi është marrë në formë shkëmbimi të energji elektrike me sistemet e shteteve
rajonale.
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Tab. 5.21 Importi i energjisë elektrike me kontrata dhe si shkëmbim 2015
Mu Im p
or t
aji

Kontrata
Sasia MWh

Çmimi €/MWh

Vlera
(€)

Shkëmbim

Gjithsej

Sasia MWh

Sasia MWh

Janar

132,870

52.77

7,011,152

0

132,870

Shkurt

97,833

52.57

5,143,400

0

97,833

Mars

63,149

47.96

3,028,786

0

63,149

Prill

83,862

43.99

3,688,797

2,490

86,352

Maj

8,550

35.19

300,901

1,690

10,240

Qershor

6,391

46.71

298,501

0

6,391

Korrik

29,710

69.47

2,063,959

500

30,210

Gusht

106,380

54.26

5,772,000

1,540

107,920

Shtator

26,120

55.72

1,455,384

1,920

28,040

Tetor

53,648

51.38

2,756,421

20,950

74,598

Nëntor

22,428

52.60

1,179,768

1,920

24,348

Dhjetor

53,367

50.92

2,717,672

0

53,367

Gjithsej

684,308

51.76

35,416,742

31,010

715,318

Energjia elektrike e importuar, me kontrata komerciale gjatë vitit 2015 ka qenë 684,308 MWh me
vlerë prej 35,416,742 €, me çmim mesatar prej 51.76 €/MWh, ndërsa energjia elektrike e importuar
në vitin 2014 ka qenë 932,063 MWh, me çmim mesatar 52.31 €/MWh. Sasia e energjisë elektrike e
importuar është për 26.58 % më e ulët, ndërsa çmimi mesatar është për 1.06 % më i ulët krahasuar
me vitin 2014.
Po ashtu është importuar energji elektrike edhe nëpërmjet shkëmbimeve në sasi 31,010 MWh. I tërë
shkëmbimi në vitin 2015 është realizuar me Korporatën Energjetike të Shqipërisë (KESH). Krahasuar
me vitin 2014 (33,570 MWh), sasia e importuar në formë shkëmbimi është më e ulët për 7.63 %.
Figura në vijim paraqet importin me kontrata përfshirë edhe shkëmbimin e realizuar gjatë vitit 2015.
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Fig. 5.20 Importi i energjisë elektrike me kontrata dhe si shkëmbim për vitin 2015
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5.9.2

Eksporti

Duke pasur parasysh lakoren e konsumit dhe jo fleksibilitetin e njësive gjeneruese përveç mungesës
së energjisë elektrike në sistem shpesh paraqitën edhe teprica, madje në shumë raste kjo ndodhë në
të njëjtën ditë. Pra në disa orë kemi importe të energjisë, ndërsa në orë të tjera paraqiten teprica të
energjisë të cilat duhet të eksportohen.
Gjatë vitit 2015 në periudha të caktuara kohore ka pasur teprica të energjisë elektrike kryesisht në
orët e natës (në kohën e tarifës së ulët). Në këto periudha edhe në sistemet rajonale paraqiten
teprica, rrjedhimisht dhe oferta për energji gjatë natës rritet dhe kjo ndikon që çmimet e eksportit të
jenë dukshëm më të ulëta se sa çmimet e importit.
Energjia elektrike e eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 2015 ka qenë 552,520 MWh me
vlerë prej 18,406,441 €, me çmim mesatar prej 33.31 €/MWh, ndërsa energjia elektrike e eksportuar
në vitin 2014 ka qenë 451,941 MWh, me çmim mesatar 32.86 €/MWh. Sasia e energjisë elektrike e
eksportuar është për 22.25 % më e lartë se në vitin 2014, përderisa çmimi mesatar ka qenë për
1.01 % më i lart krahasuar me vitin 2014.
Tab. 5.22 Eksporti i energjisë elektrike me kontrata dhe si shkëmbim 2015
Mu Eksp
aji
or t
Janar

Kontrata
Sasia MWh

Çmimi €/MWh

Gjithsej

Sasia MWh

Sasia MWh

0

0

0

Shkurt

2,210

32.37

71,534

220

2,430

Mars

3,475

29.98

104,187

11,580

15,055

Prill

2,536

26.97

68,403

1,150

3,686

Maj

0

Vlera
(€)

Shkëmbim

57,538

29.71

1,709,560

29,164

86,702

149,627

30.59

4,576,705

14,243

163,870

Korrik

56,154

37.90

2,128,131

6,965

63,119

Gusht

40,562

36.06

1,462,508

7,848

48,410

Shtator

79,128

37.49

2,966,480

4,224

83,352

Tetor

68,000

35.15

2,390,218

385

68,385

Nëntor

57,275

32.47

1,859,484

0

57,275

Dhjetor

36,015

29.69

1,069,234

0

36,015

Gjithsej

552,520

33.31

18,406,441

75,779

628,299

Qershor

Gjatë vitit 2015 është eksportuar energji në formë shkëmbimi 75,779 MWh. Ndryshimi në mes
importit dhe eksportit në formë shkëmbimi është 44,769 MWh, që tregon se gjatë vitit 2015 më
shumë është eksportuar energji elektrike në formë shkëmbimi se sa është importuar.
Figura 5.21 paraqet eksportin me kontrata përfshirë edhe shkëmbimin e realizuar gjatë vitit 2015.
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Fig. 5.21 Eksporti i energjisë elektrike me kontrata dhe si shkëmbim për vitin 2015

Nga tabela në vijim shihet se Kosova gjatë vitit 2015 ka qenë neto importuese e energjisë elektrike.
Tab. 5.23 Importi dhe eksporti i energjisë elektrike në vitin 2015
Import
Muaji
Sasia MWh

Eksport
Vlera
(€)

Sasia MWh

Ndryshimi
Vlera
(€)

MWh

Janar

132,870

7,011,152

0

0

-132,870

Shkurt

97,833

5,143,400

2,430

71,534

-95,403

Mars

63,149

3,028,786

15,055

104,187

-48,094

Prill

86,352

3,688,797

3,686

68,403

-82,666

Maj

10,240

300,901

86,702

1,709,560

76,462

6,391

298,501

163,870

4,576,705

157,479

Korrik

30,210

2,063,959

63,119

2,128,131

32,909

Gusht

107,920

5,772,000

48,410

1,462,508

-59,510

Shtator

28,040

1,455,384

83,352

2,966,480

55,312

Tetor

74,598

2,756,421

68,385

2,390,218

-6,213

Nëntor

24,348

1,179,768

57,275

1,859,484

32,927

Dhjetor

53,367

2,717,672

36,015

1,069,234

-17,352

Gjithsej

715,318

35,416,742

628,299

18,406,441

-87,019

Qershor

Importi si tërësi në vitin 2015 është zvogëluar për 25.92 % krahasuar me vitin 2014 kur ka ndodhë
aksidenti në TC Kosova A, ndërsa eksporti është rritur për 32.33 % në vitin 2015.
Importi dhe eksporti i energjisë elektrike gjatë viteve 2000-2015 ka shënuar ngritje dhe rënie. Më
poshtë është dhënë tabela me të dhënat e importit dhe eksportit nga viti 2000 deri 2015 së bashku
me çmimet.
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Tab. 5.24 Importi dhe eksporti si dhe çmimet gjatë viteve
Import
Vitet

Eksport

2000

778,870

Çmimi
(€/MWh)
30.43

2001

921,485

2002
2003

MWh

Net Import - export

Çmimi
(€/MWh)

MWh

MWh

1,440

777,430

29.60

236,190

685,295

627,265

32.67

552,783

74,482

314,794

44.53

279,510

35,284

2004

483,580

39.64

191,665

291,915

2005

349,335

47.87

40,690

29.60

308,645

2006

393,054

54.87

80,172

40.70

312,882

2007

539,812

83.66

170,175

38.45

369,637

2008

457,817

112.52

125,277

36.59

332,540

2009

610,509

75.77

113,910

20.17

496,599

2010

818,387

57.91

352,471

26.44

465,916

2011

816,199

69.66

371,164

45.05

445,035

2012

625,058

79.46

472,794

31.16

152,264

2013

521,712

62.14

856,869

28.25

-335,157

2014

932,063

52.31

451,941

32.86

480,122

2015

684,308

51.76

552,520

33.31

131,788

Total

9,874,248

56.35

4,849,571

32.36

5,024,677

*Shënim: Në 2000-2002 çmimet janë në dollarë amerikanë-US$ me një normë shkëmbimi me € përafërsisht 1:1

Sasia e importuar gjatë viteve 2000-2015 ka qenë 9,874 GWh, me çmim mesatar prej 56.35 €/MWh,
që paraqet koston e përgjithshme rreth 556,384,201 € për import të energjisë elektrike. Ndërsa sasia
e eksportit nga viti 2000-2015 është 4,850 GWh me çmim mesatar prej 32.36 €/MWh, në vlerë
monetare rreth 116,123,241 €, që vlen vetëm për eksportet nga viti 2005 e tutje.
Çmimi i importit dhe eksportit gjatë viteve
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29.60

62.14

57.91
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Fig. 5.22 Çmimi mesatar i importit dhe eksportit gjatë viteve
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5.10 Standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike
bazuar në nenin 14 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE ka kompetencë të përcaktojë
standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit që duhen përmbushur nga të licencuarit.
ZRRE ka aprovuar standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike për të
licencuarit si: Operatori i Sistemit të Transmisionit, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes dhe
Furnizuesi Publik, të cilat janë në zbatim nga data 1 janar 2011.
Procedurat e raportimit janë krijuar me qëllim të harmonizimit të metodave të regjistrimit të të
dhënave të raportuara dhe llogaritjen e indikatorëve matës, e që mundëson krijimin e një baze të të
dhënave të plota, të cilat janë të besueshme dhe të krahasueshme mbi treguesit e cilësisë me qëllim
të krahasimit dhe rregullimit të tyre.
Standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike definohen dhe monitorohen
sipas:
 Kontinuitetit të furnizimit;

 Cilësisë së tensionit; dhe
 Cilësisë komerciale.
5.10.1 Kontinuiteti i furnizimit
Kontinuiteti i furnizimit është i ndërlidhur me disponueshmërinë e energjisë elektrike, përkatësisht
paraqet numrin dhe kohëzgjatjen e ndërprerjeve për çdo konsumator brenda një viti.
Kontinuiteti i furnizimit me energji elektrike i cili, siç theksuam më lartë, karakterizohet me numrin
dhe kohëzgjatjen e ndërprerjeve gjatë vitit 2015 është monitoruar nga ZRRE për të dy operatorët e
sistemit: operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut dhe operatorin e sistemit të shpërndarjes.

Indekset matëse të raportuara nga OST
Indekset matëse të raportuara nga KOSTT për standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me
energji elektrike për vitin 2015 janë të paraqitur më poshtë.

 SAIDI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e transmisionit ka qenë 170.27 minuta;






SAIDI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e transmisionit ka qenë 77.98 minuta;
SAIFI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e transmisionit ka qenë 0.56;
SAIFI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e transmisionit ka qenë 1.51;
ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e transmisionit ka qenë 1.678 GWh; dhe
ENS - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e transmisionit ka qenë 1.15 GWh.
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Fig. 5.23 Indikatorët matës SAIDI, SAIFI dhe ENS nga KOSTT për vitin 2015

Në figurën e mëposhtme janë të paraqitur indekset matëse të raportuara nga KOSTT për standardet
e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike përgjatë viteve 2012 – 2015.
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Fig. 5.24 Indikatorët SAIDI, SAIFI dhe ENS nga KOSTT për periudhën 2011-2015
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Sipas të dhënave të raportuara nga KOSTT për indekset matëse SAIDI dhe SAIFI, konstatohet se ka
përmirësime të këtyre indekseve gjatë vitit 2015, ku sipas të dhënave ndërprerjet e planifikuara dhe
të paplanifikuara kanë pësuar rënie në krahasim me vitin 2014. Ndërsa energjia e pafurnizuar – ENS
gjatë vitit 2015 ka një ngritje nga viti 2014, e kjo kryesisht për shkak të kryerjeve të punimeve në
projektet investive të bëra në rrjetin e transmisionit.
Indekset matëse të raportuara nga OSSH
Indekset matëse të raportuara nga OSSH mbi standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me
energji elektrike për vitin 2015 janë të paraqitur më poshtë.

 SAIDI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 20.68 orë;
 SAIDI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 81.74 orë;
 SAIFI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 11.42;
 SAIFI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 50.7;
 ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 36.3 GWh; dhe
 ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 10.77 GWh.
Indeksat SAIDI, SAIFI dhe ENS për OSSH
120
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Fig. 5.25 Indeksat matës SAIDI, SAIFI dhe ENS për OSSH për vitin 2015

Në figurat e mëposhtme janë të paraqitura indekset matëse të raportuara nga OSSH për standardet
e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike përgjatë viteve 2011 - 2015:
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Fig. 5.26 Indikatorët SAIDI, SAIFI dhe ENS nga OSSH për periudhën 2011-2015

Sipas të dhënave të raportuara për indeksin matës SAIDI për konsumatorë gjatë vitit 2015, në
përgjithësi vërehet se nuk ka përmirësim të dukshëm sa i përket kohëzgjatjes së ndërprerjeve të
planifikuara, si dhe të paplanifikuara, krahasuar me të dhënat e raportuara në vitin 2014. Gjithashtu
duhet theksuar se, rritja e numrit të orëve të ndërprerjeve të planifikuara në vitin 2015 është për
shkak të investimeve në rrjetin e shpërndarjes, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit, si dhe
përmirësimin e funksionimit të sistemit të shpërndarjes. Ndërsa sa i përket ndërprerjeve të
paplanifikuara vërehet se kemi rritje të këtyre ndërprerjeve për 1.78% në krahasim me vitin 2014.
Po ashtu duhet theksuar se edhe për indeksin matës SAIFI për konsumator gjatë vitit 2015 nuk ka
përmirësim në ndërprerjet e planifikuara dhe të paplanifikuar, krahasuar me vitin 2014.
Nga diagrami i indeksit të ENS (energjisë së pafurnizuar) vërehet se në vitin 2015 kemi rritje të
energjisë së pa furnizuar dhe atë prej 30.79% në krahasim me vitin 2014.
5.10.2 Cilësia e tensionit
Cilësia e tensionit është e ndërlidhur me aspektin teknik të sistemit të energjisë elektrike dhe
monitorohet përmes regjistrimit të ankesave të konsumatorëve lidhur me cilësinë e tensionit.
Gjatë vitit 2015 numri i ankesave të parashtruara nga konsumatorët lidhur me cilësinë e tensionit ka
qenë 304 ankesa, prej të cilave janë zgjidhur 264 apo 87%, kurse të pa zgjidhura kanë mbetur 40
ankesa apo 13 %.
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Numri i ankesave për kualitet të tensionit - 2015

40

264

Të Zgjidhura
Të pa Zgjidhura
Fig.5.27 Ankesat e konsumatorëve për cilësi të tensionit gjatë vitit 2015

Standardet e cilësisë së tensionit janë të përcaktuara edhe në Rregullën për Kushtet e Përgjithshme
të Furnizimit me Energji, në Kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes së Shpërndarjes.
5.10.3 Cilësia komerciale
Cilësia komerciale përcakton efikasitetin dhe saktësinë e zgjidhjes së ankesave dhe kërkesave të
konsumatorëve. Rregullimi i cilësisë komerciale merr parasysh marrëdhëniet e ndërsjella ndërmjet
konsumatorëve dhe furnizuesit.
Gjatë vitit 2015 me qëllim të monitorimit të cilësisë komerciale, ZRRE ka kërkuar nga KESCO, raporte
gjashtë mujore, si dhe raporte vjetore me të gjitha të dhënat e nevojshme.
Me qëllim të analizimit të cilësisë komerciale, të dhënat e marra nga i licencuari janë paraqitur në dy
kategori të cilat prekin drejtpërdrejt çështjet e konsumatorëve. Këto kategori janë:

 Kyçjet/lidhjet e reja, dhe
 Ankesat e konsumatorëve
Lidhjet e reja
Në standardet e cilësisë komerciale, përveç tjerash, hyjnë edhe lidhjet e reja, përmes së cilave
evidentoht se sa shpejtë ndërmarrja e energjisë merr masa për realizimin e kyçjeve/lidhjeve të reja.
Të dhënat e raportuara nga KEDS në lidhje me kërkesat e konsumatorëve për lidhje të reja sipas
niveleve te tensionit janë paraqitur në tabelën e më poshtme:
Tab. 5.25 Kyçjet/lidhjet e reja për vitin 2015 sipas niveleve të tensionit
Kërkesa për lidhje të re

TM

TU

Kërkesa të rregullta

60

21,526

Regjistruar në CCP

114

22,991

Vlen të theksohet se sipas të dhënave të raportuar nga KEDS ekziston dallimi në mes të kërkesave
për lidhje të reja dhe regjistrimeve në programin e faturimit (CCP), e kjo për shkak të bartjes së
kërkesave për lidhje të reja nga viti paraprak, për shkak të kërkesave nga sektorët e tjerë brenda
ndërrmarjes, si dhe pa kërkesë të konsumatorit.
Mesatarja e regjistrimeve të konsumatorëve të ri për distrikt brenda tridhjetë ditëve rezulton të jetë
275 konsumatorë.
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Ankesat e konsumatorëve për cilësinë e shërbimeve
ZRRE në kuadër të cilësisë së shërbimeve ka analizuar edhe ankesat e konsumatorëve të regjistruara
dhe zgjidhura nga Furnizuesi Publik. Nga të dhënat e raportuara nga Furnizuesi Publik numri i
ankesave të parashtruara gjatë vitit 2015 është 12,926 e që paraqet 2.53% të numrit total të
konsumatorëve , gjegjësisht 0.22% ndaj numrit të përgjithshëm të faturave vjetore. Në tabelën e
mëposhtme është paraqitur numri i ankesave të konsumatorëve për vitin 2015.
Tab. 5.26 Numri i ankesave të konsumatorëve për vitin 2015
Numri i konsumatorëve

511,820

Numri i ankesave
Zgjidhura
Në proces

12,926
Aprovuara

3,879

Refuzuara

2,865
6,182

Sipas tabelës së mësipërme vërehet se nga 12,926 ankesa të regjistruara në departamentin për
Konsumator në KESCO, 3,879 prej tyre janë aprovuar në favor të konsumatorëve apo shprehur në
përqindje 30.01%, të refuzuara si të pabaza janë 2,865 apo shprehur në përqindje 22.16%, ndërsa
kanë mbetur në proces të shqyrtimit 6,182 apo shprehur në përqindje 47.83%. Nga numri i
përgjithshëm i ankesave të regjistruara nga i licencuari KESCO për vitin 2015 vërehet se ka
përmirësime në shërbimet për konsumatorë krahasuar me vitin 2014, ku numri i përgjithshëm i
ankesave të parashtruara nga konsumatorët ka qenë 17,655 apo 36.59% më pak se gjatë vitit 2014.
Sidoqoftë mbetet ende shumë për të bërë sa i përket ankesave të konsumatorëve të cilat janë në
proces të shqyrtimit, për shkak të afateve të përcaktuara në Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe
Kontesteve në Sektorin e Energjisë.
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6

TARIFAT DHE ÇMIMET E ENERGJISË ELEKTRIKE

ZRRE bazuar në nenin 41 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe në aktet nënligjore (Rregulla për
Përcaktimin e Çmimeve), është përgjegjëse për përcaktimin e të hyrave të lejuara maksimale (MAR)
për të licencuarit dhe përcaktimin e tarifave për aktivitetet e rregulluara në sektorin e energjisë në
Republikën e Kosovës. Në përcaktimin e tarifave, ZRRE-ja ndjek parimet e rregullimit, ku përveç
rregullimit “ekonomik” fokusohet në çmime, kualitetin e shërbimit, sigurinë e furnizimit me energji si
dhe lejimet për investime kapitale për të zhvilluar sistemin energjetik. ZRRE po ashtu merr parasysh
edhe aspektin social, mjedisin, shëndetin, si dhe përballueshmërinë e çmimeve nga ana e
konsumatorëve.
Gjatë vitit 2012/2013, ZRRE ka zhvilluar Procesin e Shqyrtimit Periodik shumë-vjeçar (SHTE7) për
pesë Vitet Relevante tarifore për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Operatorin e Tregut
(OST/OT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH), katër vite për Gjeneratorët e rregulluar
(KEK) dhe një vit për Furnizuesin Publik me Energji Elektrike (FPEE).
Një nga përparësitë kryesore të shqyrtimit shumë-vjeçar është kohë e mjaftueshme për realizimin e
investimeve të planifikuara nga të licencuarit të cilat ndikojnë në përmirësimin e shërbimit për
konsumatorët. Pra, përmes shqyrtimit shumë-vjeçar përcaktohen të hyrat e lejuara maksimale për të
mbuluar shpenzimet operative dhe kapitale të të licencuarve në sektorin e energjisë. Të licencuarit
do të operojnë në linjë me të hyrat e lejuara nga ZRRE duke respektuar faktorët e efikasitetit për
shpenzimet operative, zvoglimin e humbjeve dhe përmirësimin e shërbimit për konsumatorët.

6.1

Shqyrtimi i tarifave të energjisë elektrike

ZRRE-ja e ka bërë të ditur Shqyrtimin e Nëntë të Tarifave të Energjisë Elektrike (SHTE9) me shkresën
e dërguar të licencuarve dhe palëve të interesit më datë 27 nëntor 2014. Përmes përshtatjeve të
rregullta janë bërë llogaritjet e ndryshimeve të të hyrave të realizuara në raport me ato të lejuara
brenda secilit Vit Relevant tarifor. Kjo përfshinë përditësimin e humbjeve të lejuara për parashikimin
e rrjedhave aktuale të energjisë, indeksimin për normën inflacionit të kostove të lejuara operative
dhe të mirëmbajtjes, zhvlerësimit dhe kthimit, duke aplikuar edhe faktorin e efikasitetit për të
licencuarit si dhe përshtatjet për kostot e bartura të cilat janë jashtë kontrollit të të licencuarve.
Në kuadër të këtij procesi, ZRRE azhurnon kostot e lejuara të furnizimit me thëngjill, kostot e lëndëve
djegëse, kostot e bartshme (importin, eksportin, pagesat e shërbimeve, taksave etj). Të gjitha
përshtatjet e kostove për secilin të licencuar kanë ndikim në të hyrat dhe tarifat e Furnizuesit Publik,
përkatësisht konsumatorët e rregulluar tarifor.
Të licencuarit përmes aplikacioneve për të hyrat e lejuara të vitit 2015 kanë kërkuar rritje të tarifës
prej 11 % në raport me vitin paraprak. ZRRE ka shqyrtuar me kujdes aplikacionet dhe nga analizat e
kostove të të gjithë sektorit të energjisë elektrike, ka arritur deri te vendimi i cili ka mbajtur tarifat e
njëjta edhe për vitin 2015.
Vlera përfundimtare e MAR për sektorin e energjisë elektrike për Vitin e Relevant tarifor 2015 është
përcaktuar 256.5 milion euro, e cila është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha kostot operative
dhe kapitale të operatorëve në sektorin e energjisë elektrike.
MAR-t e përcaktuara për aktivitetet e rregulluara në sektorin e energjisë elektrike për periudhën prill
2015 - mars 2016 janë në tabelën në vijim.
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Tab. 6.1 MAR-i i përcaktuar për të licencuarit për vitet 2015-2016
Aktivitetet e licencuara
KEK Sh.A

MAR sipas SHTE9
(€m)

Pjesëmarrja (%)

140.28

55%

OST/OT (KOSTT)

22.63

9%

OSSH (KEDS)

47.95

19%

FPEE (KESCO)

45.63

18%

256.49

100%

Gjithsej

*MAR për OST/OT dhe OSSH nuk përmbajnë kostot e humbjeve, të cilat janë të përfshira në MAR
final të sistemit.
Të hyrat e lejuara për të licencuarit do të mblidhen nga FPEE përmes tarifave me pakicë për
konsumatorët e rregulluar. Tarifat me pakicë janë të dizajnuara në disa kategori të ndryshme tarifore
për ti mbuluar kostot në kategoritë përkatëse tarifore. Tarifat reflektojnë kohën e përdorimit të
energjisë elektrike nga konsumatorët (tarifa ditë-natë, tarifa sezonale verë-dimër) të cilat
inkurajojnë përdorimin efikas të energjisë dhe janë mekanizëm i mirë për menaxhimin e kërkesës me
qëllim që të zhvendosim një pjesë të konsumit nga konsumi i lartë në atë më të ulët. Struktura
tarifore me blloqe, përveç efektit në shfrytëzimin efikas të energjisë elektrike, ka një rol kyç në
mbrojtjen e konsumatorëve me të ardhura të ulëta duke siguruar energji me çmime të
përballueshme.
Më poshtë është paraqitur struktura e tarifave me pakicë e energjisë elektrike për konsumatorët e
rregulluar tarifor e aplikuar nga data 1 prill 2015.
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Tab. 6.2 Struktura e tarifave me pakicë e energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar tarifor

Grupi
Tarifor

0-1

0-2

1

2

3

4

Niveli i tensionit
të furnizimit

220kV

110kV

35kV

10kV

0.4 kV Kategoria I
(konsumatorët e
mëdhenj të
energjisë
reaktive)

0.4kV Kategoria II

Elementi Tarifor

Njësia

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar

€/kW/muaj

Energjia aktive (P)

€c/kWh

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar

€/kW/muaj

Energjia aktive (P), prej së cilës

Koha gjatë
ditës

Të miratuara
2015
Sezona e
Sezona e
lartë
ulët
1 tetor - 1 prill 31 mars 30 shtator
200.75
15.88
2.45
100.38
6.70
6.70

€c/kWh

Tarifë e Lartë

7.78

2.30

€c/kWh

Tarifë e Ulët

3.23

1.89

Energjia reaktive (Q)

€c/kVArh

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar

€/kW

6.96

6.96

Energjia aktive (P), prej së cilës

€c/kWh

Tarifë e Lartë

8.13

3.52

€c/kWh

Tarifë e Ulët

4.30

3.17

13.27

Energjia reaktive (Q)

€c/kVArh

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar

€/kW

5.99

5.99

Energjia aktive (P), prej së cilës

€c/kWh

Tarifë e Lartë

9.11

4.06

€c/kWh

Tarifë e Ulët

4.91

3.70

0.79

0.79

Energjia reaktive (Q)

€c/kVArh

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar

€/kW

Energjia aktive (P), prej së cilës

€c/kWh
€c/kWh

0.79

0.79
5.49

3.09
3.49

3.49

Tarifë e Lartë

10.12

5.62

Tarifë e Ulët

6.38

5.30

Energjia reaktive (Q)

€c/kVArh

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Energjia aktive (P)

€c/kWh

Tarifë e vetme

12.46

8.06

Energjia aktive (P), prej së cilës

€c/kWh

Tarifë e Lartë

15.00

9.83

€c/kWh

Tarifë e Ulët

7.50

Tarifa fikse e konsumatorit

0.79

0.79
3.50

€/konsumator/muaj

4.91
2.50

Energjia aktive (P) për konsum:

5

0.4kV matësi 2
tarifor (2-vlerësh,
shtëpiak)

<200kWh/muaj (Blloku i parë):
200-600kWh/muaj (Blloku i dytë):
>600 kWh/muaj (Blloku i tretë):
Tarifa fikse e konsumatorit

6

0.4kV matësi 1
tarifor (1-vlerësh,
shtëpiak)

€c/kWh

Tarifë e Lartë

5.55

3.99

€c/kWh

Tarifë e Ulët

2.79

1.99

€c/kWh

Tarifë e Lartë

7.70

5.51

€c/kWh

Tarifë e Ulët

3.86

2.76

€c/kWh

Tarifë e Lartë

11.17

8.00

€c/kWh

Tarifë e Ulët

5.58

€/konsumator/muaj

4.01
2.50

Energjia aktive (P) për konsum:
<200kWh/muaj (Blloku i parë):

€c/kWh

Tarifë e vetme

4.96

3.54

200-600kWh/muaj (Blloku i dytë):

€c/kWh

Tarifë e vetme

6.86

4.91

>600 kWh/muaj (Blloku i tretë):

€c/kWh

Tarifë e vetme

9.95

7.14

Konsumi i vlerësuar:
7

8

0.4kV (shtëpiak
pa matës)

Ndriçim publik

<200 kWh/muaj

€/konsumator/muaj

25.75

200-600 kWh/muaj

€/konsumator/muaj

46.60

>600 kWh/muaj

€/konsumator/muaj

78.53

Tarifa fikse e konsumatorit

€/konsumator/muaj

Energjia aktive (P) për konsum:

€c/kWh

3.50
Tarifë e vetme

10.09

Tarifa e lartë aplikohet prej orës 07:00 - 22:00 gjatë sezonit të lartë dhe prej orës 08:00 - 23:00 gjatë sezonit të ulët.
Konsumatori ngarkohet me energji reaktive mbi atë të lejuarën që korrespondon me cos(Φ)=0.95
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6.2

Ngarkesat dhe çmimet për gjeneratorët e rregulluar - KEK Sh.A

KEK Sh.A. përmes aplikacionit ka kërkuar të hyra prej 161.4 milion euro, për vitin 2015. ZRRE pas
analizës dhe vlerësimit të komponentëve të shpenzimeve operative dhe mirëmbajtjes (OPEX) dhe
shpenzimeve kapitale (CAPEX), ka përcaktuar nivelin prej 140.27 milion euro për KEK Sh.A. si të hyra
të lejuara maksimale për vitin 2015, vlerë e cila garanton operim stabil dhe likuiditet financiar.
MAR-i në një vit të caktuar relevant tarifor do të mblidhet përmes ngarkesave të rregulluara që
përcaktohen nga ZRRE, sipas “Metodologjisë së Përcaktimit të Ngarkesave për Gjeneratorët e
Rregulluar”. Këto të hyra ndahen në kosto fikse të cilat mbulohen përmes ngarkesës për kapacitet,
dhe kosto variabile, të cilat mbulohen përmes ngarkesës për energji.
Në mungesë të marrëveshjes për furnizim me linjit në mes të KEK minierës dhe KEK gjenerimit, ZRRE
duke u bazuar në rregullën e çmimeve për gjenerimin ka përcaktuar koston për furnizim me linjit nga
miniera për gjeneratorët e rregulluar. Rrjedhimisht ZRRE ka përdorur parimet e njëjta të rregullimit
sikurse për gjeneratorët e rregulluar.
Çmimi mesatar i energjisë së prodhuar nga KEK Sh.A për vitin 2015 është 26.47 €/MWh.
Struktura e ngarkesave për energji dhe kapacitet për KEK Sh.A, që zbatohet nga data 1 prill 2015
është si në tabelë e mëposhtme.
Tab. 6.3 Ngarkesat për kapacitet dhe energji të KEK gjenerimit
Elementet Tarifore

6.3

Njësia

Tarifa

Ngarkesa për Energji

€/MWh

7.87

Ngarkesa për Kapacitet

€/MWh

18.60

Ngarkesat dhe tarifat e OST/OT

ZRRE ka pranuar nga KOSTT kërkesën për azhurnimin e të hyrave të lejuara maksimale për vitin
tarifor 2015 si operator i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë.
Aplikacioni i OST/OT është analizuar me kujdes dhe pas vlerësimit të komponentëve të shpenzimeve
operative dhe mirëmbajtjes dhe shpenzimeve kapitale, të hyrat e lejuara maksimale të OST/OT për
vitin 2015 janë 25.76 milion euro. Këtu përfshihen edhe të hyrat e lejuara prej 3.9 milion euro, për
mbulimin e kostos së shërbimeve ndihmëse, që rrjedhin si obligim ligjor i OST/OT për të kryer
funksionet e dhëna me licencë.
Në tabelën në vijim është prezantuar struktura e tarifave dhe ngarkesave të OST/OT të cilat janë
aprovuar nga ZRRE të aplikuara prej 1 prill 2015.
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Tab. 6.4 Tarifat për KOSTT
GRUPI TARIFOR
Prodhimi i Kyçur në Transmision
Prodhimi i Kyçur në Distribucion

Furnizimi

6.4

ELEMENTI TARIFOR

NJËSIA

TARIFA

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.87

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.03

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.26

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.03

Tarifa TNUOS 400/220 kV

€/kW

6.96

Tarifa TNUOS 110 kV

€/kW

13.58

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.80

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.03

Tarifat e OSSH-së për konsumatorët e rregulluar

OSSH është përgjegjës për shpërndarjen e energjisë elektrike, operimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin
e sistemit të shpërndarjes. Gjithashtu OSSH bënë matjen e prodhimit nga gjeneratorët e vegjël të
lidhur në nivel të shpërndarjes.
MAR-i i OSSH-së për Vitin 2015 është përcaktuar të jetë 75.6 milion euro. Si rezultat i aktiviteteve të
shthurjes apo të marrëveshjeve për transfer të punonjësve, ka pasur një zhvendosje të kostove të
personelit prej 7.6 milion euro nga FPEE në OSSH. Ndryshimi në alokimin e kostove të personelit nuk
rezulton në ngritje të tarifave, pasi që përbën vetëm lëvizje të të hyrave nga një i licencuar tek
tjetri.
Tarifa për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes (DUOS) e përcaktuar nga ZRRE është një çmim i cili
u ngarkohet përdoruesve të sistemit të shpërndarjes nga OSSH në bazë të nivelit të tensionit.
Në tabelën në vijim prezantohet struktura e ngarkesave për OSSH, e aplikuar nga data 1 prill 2015.
Tab. 6.5 Struktura e ngarkesave për OSSH
Ngarkesat e konsumatorëve të kyçur në OSSH

6.5

Niveli i tensionit

Njësia

Tarifa

35 kV

€c/kWh

1.34

10 kV
0.4 kV

€c/kWh

1.61

€c/kWh

2.39

Përcaktimi i tarifave nxitëse për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet
e ripërtëritshme

ZRRE në pajtim me ligjet primare të energjisë dhe legjislacionit sekondar përcakton tarifat nxitëse
për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme.
Caqet e përcaktuara nga MZHE për burime e ndryshme të ripërtëritshme janë të paraqitura më
poshtë.
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Tab. 6.6 Caqet e përcaktuara për BRE deri në vitin 2020
Caku i përcaktuar për BRE
BRE

MW

Era

150

Fotovoltaike

10

Hidrocentrale të vogla

240

Biomasa

14

Tarifat nxitëse janë një ndër stimujt kryesorë të investimit në prodhimin e energjisë elektrike nga
burimet e ripërtëritshme, dhe aplikohen në shumë vende. Tarifat nxitëse të përcaktuara nga ZRRE-ja,
iu garantojnë investitorëve potencial se sasia e energjisë e prodhuar nga burime të energjisë së
ripërtëritshme dhe të pranuar në skemën mbështetëse, do të blihet nga Furnizuesi Publik me çmim i
cili mundëson kthimin e kostove të investimit dhe operimit.
ZRRE ka përcaktuar tarifat nxitëse në Vendimin V_673_2014 të datës 23 dhjetor 2014, të cilat janë të
klasifikuara sipas burimeve të ndryshme të ripërtëritshme duke i garantuar edhe Marrëveshjen për
Blerjen e Energjisë (MBE) nga furnizuesi publik me periudhë prej 12 vite për teknologjinë solare
fotovoltaike, ndërsa 10 vite për teknologjitë tjera.
Tab. 6.7 Tarifat nxitëse të BRE sipas teknologjisë
Tariaft nxitëse të aplikueshme për BRE
BRE

€/MWh

Era

85.0

Fotovoltaike

6.6

136.4

Hidrocentrale të vogla

63.3

Biomasa

71.3

Investimet kapitale në KEK Sh.A

ZRRE gjatë procesit të shqyrtimit shumë-vjeçar për KEK Sh.A për vitin 2015 ka lejuar investime
kapitale në vlerë prej 68.2 milion euro, të cilat i monitoron në vazhdimësi gjatë vitit relevant tarifor.
Investimet kapitale të realizuara nga KEK Sh.A gjatë vitit 2015 arrijnë në 22 milion euro derisa të
ndara sipas divizioneve janë të paraqitura më poshtë.
Tab. 6.8 Investimet kapitale të KEK sh.a. për vitin 2015
Investimet kapitale në KEK Sh.A

Miniera
Termocentrali Kosova A

Të lejuara
(€ mil)
41.46
10.21

Termocentrali Kosova B
Gjithsej

16.50
68.17

Divizioni

Të realizuara
Realizim %
(€ mil)
5.20
13%
13.46
132%
3.55
22.20

21%
33%

Në Divizionin e Minierave janë realizuar një numër i kufizuar i projekteve kapitale nga ato të
planifikuara. Projektet madhore kapitale të planifikuara për periudhën 2013-2016 janë: renovimi
kapital i mihësve, investime në pajisje ndihmëse (buldozerë, kamionë, eskavatorë, ngarkues,
pirunerë, mini-autobusë dhe makineri tjera), kostot e shpronësimit - fshati Hade, renovimi i
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makinave të kombinuara, zëvendësimi i makinave të rënda, riparimi i dy eskavatorëve SRs130,
investime në shiritat e transportimit të dyfishtë për Sibovcin Jug Lindor etj.
KEK është arsyetuar se projektet nuk janë realizuar si rezultat i pengesave të ndryshme si: projekti
“Përvetësimi i tokave (eksproprijimi)” është shtyrë për vitin 2016 për shkak të kundërshtimeve të
komunitetit në fshatin Shipitullë.
Dy projektet madhore në miniera: riparimi i eskavatorëve dhe shiritave transportues të dyfishtë për
Sibovcin jug-perëndimor janë shtyrë si rezultat i shtyrjes së projektit “Kosova e Re”.
Për shkaqe teknike projektet tjera “Furnizim me pirunar mbi 10ton për depon e Serviseve” dhe
investime tjera, janë shtyrë për vitin 2016 për shkak të procedurave të prokurimit.
Në TC “Kosova A” shuma e realizimit të investimeve është tejkaluar për 32% nga ajo e lejuar nga
ZRRE dhe arrin vlerën prej 13.5 milion euro investime. Kjo ka ndodhur si shkak i punëve shtesë të
domosdoshme gjatë riparimit të njësive gjeneruese si pasojë e avarisë së qershorit të vitit 2014. Disa
nga projektet e planifikuara për vitin 2015 janë shtyrë për vitin në vijim.
Në TC “Kosova B” janë realizuar një numër i kufizuar i projekteve kapitale të cilat arrijnë vlerën prej
3.5 milion euro. Për projektet të cilat nuk kanë mundur të realizohen në vitin 2015, arsyeshmëria e
KEK-ut lidhet me procedurat e prokurimit, ndërsa projekte tjera në lidhje me infrastrukturën e
brendshme të KEK janë shtyrë për shkak të ri-projektimit.

6.7

Investimet kapitale të OST/OT

OST/OT gjatë viti 2015 ka realizuar investime kapitale në vlerë prej 34.13 milion euro, kurse të
lejuara sipas periudhës pesë vjeçare për vitin tarifor 2015 kanë qenë 27.38 milion euro. Kjo vlerë e
investimeve është tejkaluar në vitin 2015, derisa dy vitet e mëparshme nuk janë realizuar investimet
kapitale sipas dinamikës së planit investiv të lejuar nga ZRRE.
Pjesa më e madhe e investimeve kapitale është kryer nga operatori i transmisionit dhe operatori i
sistemit, ku projekt madhor është linja interkonektive 400kV, Kosovë – Shqipëri. Përveç projekteve
që ndërlidhen me linjën Kosovë-Shqipëri gjatë vitit 2015, OST/OT ka investuar në pajisje, teknologji
dhe Software NEPLAN për DACF (day ahead congestion forecast). OST/OT është duke tentuar të
plotësoj kërkesat teknike për t’u anëtarësuar në asociacionin e operatorëve të sistemit ENTSO-E.
Projekti i realizuar i linjës 400kV, Kosovë – Shqipëri shton sigurinë e furnizimit dhe mundëson
bashkëpunim më të ngushtë përmes shtimit të rrjedhave të energjisë me Shqipërinë. Kjo mundëson
edhe realizimin e shërbimeve ndihmëse (rezervat sekondare dhe terciare) të cilat janë më se të
nevojshme duke pasur parasysh jo fleksibilitetin e gjenerimit dhe diagramin e ndryshueshëm të
konsumit në vend. Kjo linjë po ashtu do të ketë efekt pozitiv në efiçencën e kostove për të dy shtetet,
do të ndihmoj në hapjen e tregut rajonal si dhe bënë të mundur bashkimin e tregut me Shqipërinë
(“market coupling”) e cila kërkohet nga Komuniteti i Energjisë.

6.8

Investimet kapitale të OSSH

Gjatë vitit 2015, OSSH ka vazhduar me realizimin e investimeve kapitale sipas projekteve të
aprovuara me planin investiv nga ZRRE. Kostot kapitale të realizuara prej 20.58 milion euro
paraqesin normën 96% të kostove kapitale të lejuara nga ZRRE në vlerë prej 21.4 milion euro me
planin investiv.
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Investimet kapitale më të rëndësishme janë: përforcimi i rrjetit, përmirësimi i pikave matëse të
konsumatorët shtëpiakë për llogaritje të energjisë, zëvendësimi i linjave, shtyllave dhe
transformatorëve, eliminimi i fyteve të ngushta, eliminimi i linjave distributive ajrore me
rrezikshmëri për publikun, investime në transformatorë distributiv 10(20)/0.4kV etj.
Nga projektet kapitale të realizuara gjatë vitit 2015 vlera e reduktuar e humbjeve në tërësi është
përafërsisht 2%, megjithatë impakti i investimeve të vitit 2015 do të vërehet në vitet në vazhdim.
Në bazë të rregullave për përcaktimin e çmimeve, investimet e realizuara nga të licencuarit i shtohen
bazës së rregulluar të asteve, për të cilat lejohet zhvlerësim dhe kthim në bazë të jetëgjatësisë së
përcaktuar nga ZRRE.
Çështja e investimeve është pjesë e vendimit për tarifa 5 vjeçare dhe si të tilla do të rishikohen në
fund të periudhës 5 vjeçare kur edhe do të përcaktohen investimet për periudhën e ardhshme
shumë-vjeçare. Mosarritja e nivelit të lejuar të investimeve mund të ketë ndikim në mos arritjen e
nivelit të cakut të humbjeve të përcaktuar nga ZRRE, mirëpo mos-arritja e uljes së humbjeve të
përcaktuara nga ZRRE do të mbetet barrë e kompanisë.
Shuma e zhvlerësimit dhe kthimit të lejuar për investimet të cilat nuk i kanë realizuar kompanitë,
bashkë me interesin deri në 15% do t’i kthehen konsumatorëve.
Furnizuesi publik për shkak të natyrës së punës ka pak asete kapitale dhe për periudhën pesëvjeçare
ka buxhetuar nga 0.39 milion euro në vit për përmirësimin e kushteve të operimit.
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7

SEKTORI I NGROHJES QENDRORE

7.1

Pasqyrë e sektorit të ngrohjes qendrore

Sektori i Ngrohjes Qendrore në Kosovë përbëhet nga katër sisteme të ngrohjes qendrore: NQ
Termokos – Prishtinë, NQ Gjakova – Gjakovë, NQ Termomit – Mitrovicë, dhe në Zveçan. Ky sektor ka
një shtrirje mjaft të kufizuar në shkallë vendore, që plotëson afërsisht 3 - 5% të kërkesës së
përgjithshme për ngrohje në Kosovë.
7.1.1

Zhvillimet kryesore në sektorin e ngrohjes qendrore

Zhvillimet legjislative
Në dhjetor 2015, nga Kuvendi i Kosovës u miratua Ligji Nr. 05/L-052 për Energjinë Termike, i cili e
shfuqizon ligjin për ngrohjen qendrore Nr. 03/116 të vitit 2008. Ky ligj përcakton kushtet dhe
standardet më të avancuara për kryerjen e aktiviteteve të prodhimit, shpërndarjes dhe furnizimit me
energji termike, përmes sistemeve qendrore të energjisë termike. Po ashtu specifikon organizimin e
sektorit të energjisë termike respektivisht tregut të energjisë termike, qasjen në rrjet, si dhe
përcakton të drejtat dhe obligimet e subjekteve që veprojnë në këtë sektor.
Zhvillimet në NQ Termokos – projekti i kogjenerimit
Në vitin 2015 zhvillimi më i rëndësishëm është kompletimi i projektit të kogjenerimit TC Kosova B –
NQ Termokos, si dhe vazhdimi i fazave tjera të rehabilitimit të rrjetit dhe nënstacioneve termike. Ky
projekt është zhvilluar përmes WBIF, ku Institucion financiar udhëheqës ka qenë Banka Gjermane
për zhvillim (KfW). Me këtë projekt NQ Termokos i mundësohet furnizimi me energji termike nga TC
Kosova B me kapacitet të përgjithshëm nominal prej 140 MWTH (2 x 70 MWTH). Financimi i këtij
projekti është mundësuar nga donacionet e Komisionit Evropian, Qeverisë Gjermane, Qeverive të
Suedisë dhe Luksemburgut, Qeverisë së Kosovës dhe Komunës së Prishtinës. Pra nga vlera totale e
projektit 86.54% janë donacione ndërsa 13.46% kredi me kushte të favorshme.
Në maj 2015 është realizuar kyçja e pajisjeve të kogjenerimit edhe në njësinë B2 të TC Kosova B me
kapacitet nominal prej 70 MWTH, me ç’rast është rritur siguria e operimit dhe e furnizimit të
konsumatorëve me energji termike. Gjithashtu gjatë këtij viti ka qenë në proces zhvillimi i fazës 3
dhe 4 të projektit:


Rehabilitimi dhe modernizimi i 50 nënstacioneve të energjisë termike në rrjetin e
shpërndarjes, që përveç instalimit të pajisjeve mekanike dhe elektrike, ka përfshi edhe
instalimin i Sistemit të Monitorimit dhe Kontrollimit në Distancë (PCS/SCADA) në këto
nënstacione dhe integrimin e tyre në sistemin qendror (PSC/SCADA), i cili mundëson marrjen
e të dhënave në formë elektronike dhe monitorimin në distancë të nënstacioneve.



Rehabilitimi i rrjetit primar të shpërndarjes – instalimi i gypave të rinjë të para-izoluar të
dimensioneve DN 100 – DN 450 [mm] në gjatësi prej rreth 5km.

Gjithashtu në një periudhë afatshkurtër planifikohet edhe zgjerimi i sistemit të shpërndarjes për të
mundësuar kyçjen në rrjetin e shpërndarjes të pjesëve tjera të qytetit të Prishtinës, të cilat aktualisht
nuk janë të mbuluara nga shërbimi i furnizimit me ngrohje qendrore.
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Zhvillimet në NQ Gjakova – Projekti i ndërrimit të lëndës djegëse dhe kogjenerimi
Sa i përket NQ Gjakovës, fillimisht duhet theksuar se gjatë sezonit 2014/2015 NQ Gjakova nuk ka
operuar fare për shkak të vështirësive financiare që ia kanë pamundësuar furnizimin me lëndë
djegëse (mazut), e rrjedhimisht ka pamundësuar prodhimin dhe furnizimin e konsumatorëve me
energji termike. Megjithatë falë subvencioneve nga buxheti i Kosovës dhe mjeteve financiare nga
Komuna e Gjakovës, NQ Gjakova ka arritur të përmirësoj gjendjen financiare dhe në fund të muajit
dhjetor 2015 ka startuar prodhimin dhe furnizimin e konsumatorëve me energji termike në sezonin
2015/2016.
Lidhur me projektin për ndërrimin e lëndës djegëse dhe rehabilitimin e sistemit të ngrohjes qendrore
të NQ Gjakovës, vlen të përmendet se, në fillim të vitit 2015 ka përfunduar Studimi i fizibilitetit dhe
vlerësimi i ndikimit social dhe mjedisor (VNSM). Në kontinuitet gjatë këtij viti janë bashkërenduar
përpjekjet për të kryer aranzhimet tjera të ndërlidhura me përkrahjen financiare për realizimin e
projektit si dhe çështjet tjera të natyrës institucionale dhe pronësore juridike. Sa i përket përkrahjes
financiare, këto përpjekje janë kurorëzuar në tetor 2015 me miratimin nga Komisioni Evropian - Zyra
në Kosovë për të mbështetur projektin me donacion në vlerë prej rreth 12 milion €.
Komponentët kryesor të projektit për ndërrimin e lëndës djegëse dhe rehabilitimin e sistemit të NQ
Gjakovës janë:


Zëvendësimi i kaldajave me mazut me ato me biomasë, e që përfshinë 2 njësi prodhuese: njëra
me kapacitet 8 MWTH vetëm për prodhim të energjisë termike, ndërsa njësia e dytë parashihet të
jetë bashkëprodhim i energjisë termike dhe asaj elektrike me kapacitet prej 8 MWTH dhe 1.57
MWEL. Gjithashtu përfshihet edhe rinovimi i përgjithshëm i stabilimenteve të prodhimit të
energjisë termike – ngrohtores;



Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes – më konkretisht rehabilitimin e pjesës veriore dhe jugore të
rrjetit, që ndër tjera përfshinë edhe zëvendësimin e rreth 3.3 km të gypave ekzistues me gypa të
para-izoluar;



Rehabilitimi i plotë i 20 nënstacioneve termike të identifikuara si prioritet dhe më të
rëndësishme.
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Aktivitete e ZRRE-së të ndërlidhura me sektorin e energjisë termike
Duhet theksuar se ZRRE ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm dhe është përfshirë aktivisht në
projektet e lartpërmendura në çështjet që i takojnë aspektit rregullativ por duke mos u kufizuar
vetëm në to.
Në tetor 2015, ka filluar projekti i BB për asistencë ZRRE-së në kompletimin e kornizës rregullative
për energjinë e ripërtëritshme, ku një ndër komponentët është asistenca në zhvillimin dhe
modifikimin e legjislacionit sekondar përkatës për tarifat e ngrohjes qendrore. Më konkretisht,
hartimin e Rregullës për çmimet në sektorin e ngrohjes qendrore përfshirë edhe metodologjinë
tarifore dhe modelin tarifor. Qëllimi kryesor është që të zhvillohet dhe përmirësohet korniza
rregullative për të reflektuar ndryshimet aktuale dhe të pritshme në sektorin e ngrohjes qendrore.
Kjo komponente e projektit planifikohet të zgjatë deri në maj të vitit 2016.
7.1.2

Karakteristikat teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore

Kapaciteti i tërësishëm i instaluar në sektorin e ngrohjes qendrore është rreth 332 MW TH. Ngrohtorja
Termomit dhe e Zveçanit, për shkak të rrethanave të njohura, nuk i përgjigjen kërkesave për licencim
/ rregullim dhe monitorim nga ZRRE-ja, kështu që pamundësohet sigurimi i të dhënave përkatëse të
azhurnuara; për këtë arsye në vijim paraqiten të dhëna të detajuara vetëm për NQ Termokos dhe
NQ Gjakova.
Impiantet e gjenerimit
Impiantet për gjenerimin e ngrohjes të NQ Termokos përbëhen nga ngrohtorja kryesore me
kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 121.62 MWTH, dhe ngrohtorja ndihmëse në Qendrën
klinike universitare me kapacitet prej 14 MWTH. Me kyçjen e stacionit të ekstraktimit të energjisë
termike në njësitë B1 dhe B2 të TC Kosova B, këtij kapaciteti i është shtuar edhe kapaciteti i instaluar
i kogjenerimit prej 140 MWTH. Duhet theksuar se kaldajat me mazut në ngrohtoren e NQ Termokos
nuk janë dekomisionuar por ato do të shërbejnë vetëm si kapacitet rezervë për tu aktivizuar në
rastet e ndonjë avarie eventuale në njësitë e TC Kosova B.
Ngrohtorja e qytetit Gjakova është e pajisur me dy kaldaja me mazut me kapacitet të përgjithshëm
të instaluar prej 38.6 MWTH – njëra me kapacitet gjenerues 20 MWTH dhe tjetra me kapacitet 18.6
MWTH e cila kryesisht shërben si kapacitet rezervë.
Sistemet e Shpërndarjes
Sistemet e shpërndarjes së ngrohjes qendrore në Kosovë përbëhen nga rrjeti primar i shpërndarjes
që shtrihet deri në pikën e furnizimit në nënstacione, dhe nga rrjeti sekondar i cili shtrihet nga pika e
furnizimit në nënstacione gjer tek shfrytëzuesit përfundimtarë.
Rrjeti primar i shpërndarjes i NQ Termokosit ka një gjatësi prej rreth 36.5 km. Pjesë integrale e rrjetit
të shpërndarjes është edhe stacioni i pompimit dhe shkëmbyesve të nxehtësisë i cili gjendet në
Bregun e Diellit dhe 324 nënstacione aktive të cilat janë pika ndarëse ndërmjet rrjetit primar dhe
sekondar. Përpos rrjetit ekzistues të shpërndarjes, në vitin 2014 është ndërtuar edhe rrjeti i
transportimit të energjisë termike TC Kosova B – NQ Termokos, në gjatësi prej rreth 10.5 km.
Rrjeti primar i shpërndarjes i NQ Gjakova shtrihet në gjatësi prej rreth 27 km. Pjesë përbërëse e këtij
rrjeti janë edhe rreth 251 nënstacione aktive të cilat janë pika ndarëse ndërmjet rrjetit primar dhe
sekondar.
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Një përmbledhje e karakteristikave teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore të NQ Termokos dhe
NQ Gjakova, paraqitet në tabelën më poshtë.
Tab. 7.1 Të dhënat teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore
Ndërmarrja
(Qyteti)

Kapaciteti i instaluar [MW t]

NQ TERMOKOS
(Prishtinë)

Nën-total

2 x 58 = 116

2 x 58 = 116

2 x 7 = 14

2 x 7 = 14

2 x 0,81 = 1.62

0

Rrjeti i shpërndarjes
Gjatësia e
rrjetit [km]
36.50

Nr. i nënst.

347
(324 aktive)

1 x 4 =4

1 x 4 =4

2 x 70 = 140 [Kogjenerimi]
275.62

2 x 70 = 140
274.00

36.50

347

1 x 20 = 20

1 x 20 = 20

27.00

300

38.60

20.00

27.00

300

314.22

294.00

63.50

647

NQ GJAKOVA
(Gjakovë)
Nën-total
Total

7.2

Kapaciteti
operacional
[MW t]

1 x 18.6 = 18.60

(251 aktive)

Performanca e ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore

Duke qenë se NQ Gjakova gjatë sezonit 2014/2015 nuk ka operuar për shkak të vështirësive
financiare, në këtë kapitull nuk janë paraqitur të dhënat për NQ Gjakova, por vetëm për NQ
Termokos.
7.2.1

Prodhimi, furnizimi me ngrohje qendrore dhe humbjet në sistem

Fillimisht duhet theksuar se në sezonin 2014/2015 NQ Termokos ka shënuar një përmirësim
substancial të prodhimit dhe furnizimit me energji termike si rrjedhojë e realizimit të projektit të
kogjenerimit.
Prodhimi i energjisë termike
Siç është theksuar më lartë prodhimi i energjisë termike nga impiantet e kogjenerimit në TC Kosova
B ka qenë komponenta kryesore në bilancin e energjisë për këtë sezon ndërsa prodhimi i energjisë
termike nga ngrohtorja e NQ Termokos ishte vetëm në rastet kur ka pasur ndërprerje në njësinë B1.
Bruto prodhimi total i energjisë termike ka qenë 159,264 MWhTH, ndërsa prodhimi neto total ka
qenë 154,669 MWhTH. Në vijim detajet për prodhimin e energjisë termike:
-

Prodhimi i energjisë termike nga kogjenerimi – TC Kosova B:

Në sezonën 2014/2015, më saktësisht në periudhën prej 28 nëntor 2014 gjer më 23 prill 2015, sasia
e energjisë termike e ekstraktuar nga kogjenerimi në TC Kosova B (njësia B1) ka qenë 153,496
MWhTH. Ndërsa sasia e pranuar e energjisë termike në stacionin e shkëmbimit të nxehtësisë në NQ
Termokos ka qenë 149,001 MWhTH - ndryshimi në mes këtyre vlerave paraqet realisht humbjet në
rrjetin e transportimit (i referohemi edhe si “prodhim neto” i energjisë termike).
Të dhënat e përmbledhura të prodhimit të energjisë termike nga kogjenerimi, janë paraqitur në
tabelën vijuese:
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Tab. 7.2 Prodhimi i energjisë termike nga kogjenerimi
Energjia Termike nga Kogjenerimi - NQ Termokos, Sezoni 2014/2015
En.Term. e ekstraktuar (matur TC
Kosova B) / Prodhimi Bruto
[MWh]

Muaji

En.Term. e pranuar (matur në NQ
Termokos) / Prodhimi neto
[MWh]

Dhjetor 2014*

38,349

37,250

Janar 2015

42,374

41,677

Shkurt 2015

31,295

29,624

Mars 2015

35,621

34,870

Prill 2015

5,857

5,580

153,496

149,001

Gjithsej

* Në muajin dhjetor 2014 nuk janë bërë matjet në stacionin e shkëmbimit të nxehtësisë në TC Kosova B, kështu
që vlera për prodhimin bruto të energjisë termike për muajin dhjetor është rritur për përqindjen e humbjeve
mesatare në rrjetin e transportit të energjisë termike TC Kosova B – NQ Termokos; shifrat për muajin dhjetor
përshijnë edhe prodhimin testues në 3 ditët e fundit të nëntorit 2014.

-

Prodhimi i energjisë termike në ngrohtore (nga kaldajat me mazut):

Gjatë sezonit 2014/2015 kaldajat me mazut janë përdorur në dy raste – në muajin shkurt në
kohëzgjatje prej 5 ditëve dhe në fillim të prillit në kohëzgjatje prej 10 ditëve, dhe neto prodhimi i
energjisë termike nga kaldajat me mazut ka qenë 5,668 MWhTH.
Në tabelën vijuese paraqitet prodhimi i energjisë termike nga ngrohtorja e NQ Termokos:
Tab. 7.3 Prodhimi i energjisë termike në ngrohtoren NQ Termokos
Prodhimi i energjisë termike në ngrohtore - sezoni 2014-2015
Muaji

Bruto prodhimi
[MWh]

Dhjetor 2014

0

0

Janar 2015

0

0

3,441

3,381

0

0

Prill 2015

2,327

2,287

Gjithsej

5,768

5,668

Shkurt 2015
Mars 2015

-

Neto prodhimi
[MWh]

Konsumi i mazutit:

Nga të dhënat e NQ Termokos për shpenzimin e mazutit vërehet se janë shpenzuar gjithsejtë 600
ton mazut. Duhet theksuar se nga kjo sasi rreth 20 ton janë përdorur në nëntor 2015 për testimin e
pajisjeve në kuadër të finalizimit të projektit të kogjenerimit dhe përgatitjeve për fillimin e sezonit të
ngrohjes.
Tab. 7.4 Furnizimi, konsumi dhe rezervat e mazutit – sezoni 2014/2015
Përshkrimi

Sasia[ton]

Rezerva para fillimit të sezonit 2014-2015

240

Furnizimi me mazut gjatë sezonit 2014-2015

895

Shpenzimi i mazutit gjatë sezonit

600

Rezerva në fund të sezonit 2014-2015

535
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Furnizimi me ngrohje
Si rrjedhojë e funksionalizimit të projektit të kogjenerimit që ka mundësuar prodhimin e energjisë
termike nga ekstraktimi i avullit nga TC Kosova B, është shënuar një përmirësim i dukshëm i sasisë
dhe kualitetit të furnizimit me energji termike.
Furnizimi i konsumatorëve me energji termike (ngrohje qendrore), në sezonin 2014/2015, vlerësohet
të jetë 127,890 MWhTh. Ky furnizim i realizuar është mjaft i kënaqshëm dhe afërsisht ka përmbushur
planifikimet, aq më tepër kur merret parasysh fakti se sezoni 2014/2015 ka filluar me vonesë (me 28
nëntor 2014) për shkak të shtyrjes së punimeve instaluese të pajisjeve të kogjenerimit në TC Kosova
B.
Humbjet në sistem
Me integrimin e energjisë termike nga kogjenerimi, sistemi i ngrohjes qendrore i NQ Termokos ka
specifikat e veta sa i përket humbjeve në sistem. Pra, humbjet në rrjet përfshijnë dy komponente,
humbjet në rrjetin e transportit nga TC Kosova B – NQ Termokos dhe humbjet në rrjetin primar të
shpërndarjes.
-

Humbjet në rrjetin e transportimit të energjisë termike TC Kosova B – NQ Termokos:

Humbjet në rrjetin e transportit në gjatësi prej 10.5 km janë përcaktuar nga matjet që janë kryer në
stacionin e shkëmbimit të nxehtësisë (stacionin e prodhimit të energjisë termike) në TC Kosova B
dhe në stacionin e shkëmbimit të nxehtësisë (stacioni i pranimit të energjisë termike) në NQ
Termokos. Nga matjet që janë kryer në periudhën janar – prill 2015 rezulton se humbjet sasiore në
këtë periudhë janë 3,396 MWhTh gjegjësisht 2.95%. Në tabelën vijuese janë dhënë detaje për
humbjet në rrjetin e transportimit të energjisë termike:
Tab. 7.5 Humbjet e energjisë termike në rrjetin e transportit TC Kosova B – NQ Termokos
Janar

Shkurt

Mars

Prill

Gjithsej

Energjia termike e ekstraktuar - matur në TC Kosova B [MWh]

42,374

31,295

35,621

5,857

115,147

Energjia termike e pranuar - matur ne NQ Termokos [MWh]

41,677

29,624

34,870

5,580

111,751

697

1,671

751

277

3,396

1.64%

5.34%

2.11%

4.73%

2.95%

Humbjet në sasi të energjisë [MWh]
Humbjet në [%]

-

Humbjet në rrjetin e shpërndarjes së energjisë termike:

Humbjet në rrjetin primar të shpërndarjes normalisht përcaktohen nga matjet e energjisë termike në
hyrje të rrjetit të shpërndarjes dhe nga furnizimi i energjisë termike në nënstacionet e
konsumatorëve. Mirëpo, në mungesë të matjes së besueshme të sasisë së furnizuar të energjisë
termike (në nënstacione), për llogaritjen e furnizimit janë bërë disa përafrime duke përdorur në
rradhë të parë parametrat si: kërkesën specifike për kapacitetin ngrohës (W/m2) dhe orët e
ngarkesës së plotë respektivisht konsumin specifik kWh/m2 . Vlera e përllogaritur e konsumit është
127,890 MWhTh. Duke zbritur këtë vlerë të konsumit nga sasia e energjisë termike e futur në rrjetin e
shpërndarjes (154,669 MWhTh) rezulton se humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes për sezonin
2014/2015 janë 26,779 MWhTh, që në përqindje janë 17.31%.
-

Humbjet në prodhimin e energjisë termike në ngrohtore (efikasiteti termik i ngrohtores):

Për shkak se kaldajat me mazut në ngrohtore përdoren vetëm në rastet e ndërprerjeve në TC
Kosova B, këto humbje janë mjaft të vogla për të mos thënë të neglizhueshme varësisht se sa gjatë
kanë operuar impiantet e gjenerimit në ngrohtore.
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Për arsye se disa matje mungojnë, respektivisht mund të konsiderohen jo shumë të besueshme për
shkak të vjetërsisë së pajisjeve, përcaktimi i humbjeve përfshinë edhe disa parametra të paravlerësuar si p.sh efikasiteti i kaldajave dhe vlera e konsumit vetanak. Nga llogaritjet rezulton se
humbjet sasiore në prodhimin e energjisë termike janë 886 MWhTh, që në përqindje paraqet 13.52%,
respektivisht efikasiteti termik i ngrohtores llogaritet të jetë 86.48%.
Në tabelën më poshtë paraqiten të dhënat e detajuara për humbjet në prodhimin e energjisë
termike gjegjësisht efikasitetin termik të ngrohtores:
Tab. 7.6 Humbjet e prodhimit të energjisë termike / efikasiteti termik i ngrohtores – sezoni. 2014/’15
Humbjet e prodhimit të energjisë termike në ngrohtore - sezoni 2014/2015
Sasia e lëndës djegëse - mazuti [ton]

580

Vlera kalorifike [MWh/t]
Energjia e futur nga lënda djegëse [MWh]

11
6,554

Efikasiteti I kalldajave [ %]
Bruto prodhimi i energjise termike [MWh]

88%
5,768

Konsumi vetanak*
Neto prodhimi i energjise termike[MWh]

100
5,668

Humbjet në sasi të prodhimit të energjise termike
Humbjet në përqindje

886
13.52%

Efikasiteti termik i ngrohtores[%]

86%

Në tabelën vijuese janë paraqitur të dhënat e përmbledhura për prodhimin, furnizimin dhe
humbjet e tërësishme në sistem:
Tab. 7.7 Performanca energjetike e NQ Termokos – sezoni 2014/’15
Prodhimi dhe
humbjet e
kogjenerimit

Prodhimi dhe
humbjet në
ngrohtore

En. Term.ekstraktuar TC Kosova B( Bruto prodhimi kogjenerm) [MWh Th]

153,496

En.Term. e pranuar NQ Termokos (Neto prodhimi kogjener.) [MWh Th]

149,001

Humbja sasiore në rrjetin e transp.TC Kosova B-NQ Termokos [MWh Th]
Humbja në përqindje [%]

Furnizimi me
en.termike dhe
humbjet në
shpërndarje

2.93

Energjia e futur nga lënda djegëse -mazut [MWh Th]

6,554

Bruto prodhimi në ngrohtore [MWh Th]

5,768

Neto prodhimi në ngrohtore [MWh Th]

5,668

Humbja sasiore përfshirë konsumin vetanak [MWh Th]
Humbja në përqindje [%] / efikasiteti termik I ngrohtores

Gjithsej prodhimi i
energjise terimke
dhe humbjet

4,495

886
13.52 / 86.48

Total bruto prodhimi i energjisë termike [MWh Th]

159,264

Total neto prodhimi i en.termike[MWh Th]

154,669

Humbja sasiore [MWh Th]

4,595

Humbja në përqindje [%]

2.89

En.term. e futur në rrjetin e shpërndarjes[MWh Th]

154,669

Furnizimi I konsumatorëve [MWh Th]

127,890

Humbjet në sasi në rrjetin e shpërndarjes [MWh Th]
Humbjet në përqindje [%]

26,779
17.31
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Performanca energjetike e ndërmarrjes NQ Termokos – sezoni 2014/2015

(MWht)
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100,000
80,000
60,000
40,000
26,779

20,000
4,565

17.31

2.89

0
Bruto prodhimi i Neto prodhimi i
en. term.
en.term.

Humbjet në
transport dhe
prodhim

Humbjet në
përqindje

Total prodhimi i en.term. dhe humbjet

En.term. në
shpërndarje

Furnizimi i
konsumatorëve

Humbjet në
shperndarje

Humbjet në
shpërndarje në
perqindje

Furnizimi me en. term. dhe humbjet në shpërndarje

Fig. 7.1 Performanca energjetike e NQ Termokos – sezoni 2014/2015

7.2.2

Faturimi dhe arkëtimi

Përkundër faktit se NQ Termokos sezonin 2014/2015 e ka filluar në fund të nëntorit 2014 dhe
rrjedhimisht nuk është faturuar muaji tetor dhe nëntor 2014, megjithatë, për shkak të furnizimit të
përmirësuar, ka pasur rritje të dukshme në faturim në krahasim me sezonin e kaluar. Faturimi në
sezonin 2014/2015 ka qenë 4,555,024 €, përderisa në sezonin 2013/2014 ka qenë vetëm 2,319,602 €,
që shënon një rritje gati 100%.
Në lidhje me faturimin duhet përmendur se edhe në sezonin 2014/2015, faturimi i konsumatorëve
të ngrohjes qendrore kryesisht ka qenë i bazuar në sipërfaqen e ngrohjes (për metër katror). Një
numër shumë i kufizuar i konsumatorëve kryesisht komercial e institucional janë faturuar sipas
energjisë termike të matur. Sipas informatave nga NQ Termokos faturimi i konsumatorëve sipas
furnizimit të matur në sezonin 2014/2015 është i njëjtë sikur në sezonin e kaluar – gjithsej 51
konsumatorë, me një kapacitet nominal prej 39,322 kWTH.
Arkëtimi në sezonin 2014/2015, si shumë monetare, ka pësuar një rritje të dukshme në krahasim me
sezonin e kaluar, që është kryesisht si rezultat i përmirësimit të furnizimit dhe faturimit të shtuar.
Konkretisht, në sezonin 2014/2015 shuma e arkëtuar ishte 2,584,420 € ndërsa shuma e arkëtuar në
sezonin 2013/2014 ishte vetëm 1,079,678 €, që paraqet një rritje prej afërsisht 140%.
Detajet në lidhje me faturimin dhe arkëtimin janë treguar në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm.
Tab. 7.8 Faturimi dhe arkëtimi në NQ Termokos – sezoni 2014/2015
Sezoni i ngrohjes 2014/2015

Sip. ngrohëse [m2 ]

Faturimi me TVSH *€+

Arkëtimi *€+

Shkalla e
arkëtimit [%]

NQ "Termokos"
Amvisëri
Komercial e Institut.
Gjithsej

660,444

2,141,448

835,338

39.01

458,569

2,413,576

1,749,082

72.47

1,119,013

4,555,024

2,584,420

56.74
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Totali Inkasimi

2,584,420

56.74%

Totali Faturimit

4,555,024

Fig. 7.2 Faturimi dhe arkëtimi NQ Termokos – sezoni 2014/2015

Sipërfaqja për ngrohje
Sipërfaqja e përgjithshme për ngrohje e konsumatorëve në sezonin 2014/2015 ka qenë 1,119,013 m 2.
Grupi i konsumatorëve shtëpiak (amvisërisë) ka sipërfaqen për ngrohje 660,444 m2 – 59 % të
sipërfaqes së përgjithshme; Grupi i konsumatorëve komercial e institucional ka sipërfaqen për
ngrohje 458,569 m2 – 41 % të sipërfaqes totale;
NQ Termokos - Sipërfaqja Ngrohëse [m2]

458,569
41%

Sektori i Amviserise
660,444
59%

Sektori
Afarist/Institucional

Fig. 7.3 Pjesëmarrja e grupeve të konsumatorëve në sipërfaqen ngrohëse totale – NQ Termokos, sezoni
2014/2015

7.3

Rregullimi i çmimeve të ngrohjes qendrore

Në përputhje me dispozitat ligjore, ZRRE përcakton tarifat e ngrohjes qendrore duke u bazuar në
metodologjinë tarifore.
Përderisa sektori i ngrohjes qendrore në transportimin dhe shpërndarjen e ngrohjes klasifikohet si
monopol i natyrshëm, dhe për arsye se gjithashtu në gjenerimin dhe furnizimin e ngrohjes ende nuk
ekziston konkurrenca, atëherë tarifat e ngrohjes qendrore, që i përmbajnë të gjitha komponentët e
lartpërmendura, i nënshtrohen përcaktimit - miratimit nga ZRRE-ja.
Për formulimin/llogaritjen e tarifave të ngrohjes qendrore ZRRE ka përzgjedhur dhe zbatuar
metodologjinë e Normës së kthimit (RoR) ose e ashtuquajtur metodologjia kosto plus, e cila
skematikisht mund të tregohet si më poshtë:
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RAB fillestarë

minus Zhvlerësimi i Akumuluar

plus Investimet e reja

plus Investimet e reja të
vetëfinancuara

Baza e Rregulluar e Aseteve (RABf)

Baza e Rregulluar e Aseteve (RAB)

Kostot operative

pjestuar me Jetëgjatësinë e
Aseteve

plus Zhvlerësimi

shumëzuar WACC(RoR)

plus Profiti i Lejuar
(kthimi në investime)
minus Subvencionet

barazi me Të Ardhurat e Lejuara

Fig. 7.4 Skema e llogaritjes së të ardhurave të lejuara sipas metodologjisë RoR

Sipas kësaj metodologjie ZRRE definon të Ardhurat e Lejuara të cilat ndërmarrja e ngrohjes qendrore
duhet ti realizoj përmes tarifës, d.m.th. koston e arsyeshme të lejuar e cila duhet të rikthehet dhe
një normë të arsyeshme të profitit që llogaritet sipas Normës së lejuar të kthimit (RoR) mbi Bazën e
rregulluar të aseteve (RAB).
Siç u theksua në fillim të kapitullit, ZRRE me asistencën e projektit të BB është në proces të
modifikimit dhe zhvillimit të Rregullës për përcaktimin e çmimeve të ngrohjes qendrore,
Metodologjisë tarifore dhe Modelit tarifor.
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8
8.1

SEKTORI I GAZIT NATYROR
Perspektiva e zhvillimit të sektorit të gazit natyror në Kosovë

Aktualisht në Kosovë nuk ekziston infrastrukturë funksionale dhe treg i gazit natyror. Megjithatë me
qëllim të hapjes së perspektivës së zhvillimit të sektorit të gazit natyror dhe përmbushjes së
obligimeve që Kosova si anëtare e plotë i ka ndaj Traktatit të Komunitetit të Energjisë, Parlamenti i
Kosovës ka miratuar Ligjin për Gazin Natyror nr. 03/L-133.
Ligji për gazin natyror përcakton parimet për organizimin dhe funksionimin e tregut të gazit natyror,
si dhe kushtet e kriteret për kryerjen e aktiviteteve të transmisionit, shpërndarjes, deponimit dhe
furnizimit të gazit natyror. Vlen të theksohet se në dhjetor 2015, pas konsultimeve të brendshme
dhe me Komunitetin e Energjisë (KE), Qeveria e Kosovës ka miratuar projektiligjin për gazin natyror, i
cili është proceduar më tutje për aprovim nga Parlamenti i Kosovës. Me këtë projektligj, ashtu si
edhe me projektligjet tjera të energjisë, synohet të transpozohet pakoja e tretë e legjislacionit
evropian për energji.
Strategjia e energjisë e Kosovës si një ndër objektivat ka përcaktuar edhe zhvillimin e sektorit të gazit
natyror përmes lidhjes me projektet e infrastrukturës së gazit në rajonin e Evropës Juglindore,
sidomos me Unazën e Gazit të Komunitetit të Energjisë e cila lidhë shtatë vendet e Evropës
Juglindore, ndër të cilat është edhe vendi ynë, si dhe me projektin e gazsjellësit TAP (“Trans-AdriatikPipeline” – Gazsjellësi Përtej Adriatikut). Opsion potencial është lidhja përmes Shqipërisë me
projektet TAP respektivisht IAP, por që edhe opsionet tjera të lidhjes me vendet e rajonit duhet të
merren parasysh dhe të vlerësohen.

Fig. 8.1 Projektet e Infrastrukturës rajonale të gazit dhe opcionet për kyçjen e Kosovës

Gazsjellësi TAP është përzgjedhur nga konsorciumi SHAH DENIZ II, si projekti teknikisht dhe
ekonomikisht më i favorshëm për transportimin e gazit natyror nga fushat e pasura me gaz të
Azerbajxhanit për në Evropë. Traseja e këtij gazsjellësi me gjatësi prej afërsisht 870 km fillon në
Turqi, duke përshkuar Greqinë, Shqipërinë dhe përmes Adriatikut përfundon në jug të Italisë.
Vlerësohet se projekti TAP do ketë ndikim pozitiv në zhvillimin e infrastrukturës së gazit në
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Komunitetin e Energjisë respektivisht në rajonin e Evropës Juglindore, duke ofruar mundësi për
lidhjen e projekteve të planifikuara rajonale si Unaza e Gazit dhe gazsjellësi Jon-Adriatik.
Në kuadër të Komunitetit të Energjisë dhe përkrahur nga Banka Botërore, në qershor 2015 është
nxjerr Raporti i “ndërmjetëm” i studimit Konsorciumi Gaz për Energji Elektrike i Evropës Juglindore –
Qasja e Konsorciumit për Zhvillimin e Kapaciteteve të Energjisë Elektrike nga Gazi. ZRRE në
bashkëpunim me MZHE kanë dhënë inputet përkatëse dhe komentet në këtë dokument duke
mundësuar paraqitjen sa më reale të gjendjes aktuale energjetike dhe mundësive për zhvillimin e
sektorit të gazit në Kosovë.
ZRRE merr pjesë aktivisht në punën e Komunitetit të Energjisë, më konkretisht në Grupin Punues të
Gazit të Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë, Forumin e Gazit dhe në Grupin Koordinues të
Sigurisë së Furnizimit, nën-grupi i gazit.
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9
9.1

PËRKUJDESJA NDAJ KONSUMATORËVE
Veprimtaria e ZRRE-së në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve

Në përputhje me nenin 14 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE është përgjegjëse për zgjidhjen
e ankesave dhe kontesteve ndërmjet konsumatorëve dhe ndërmarrjeve të energjisë, operatorëve të
sistemit dhe ndërmarrjeve energjetike, si dhe ndërmjet dy ndërmarrjeve energjetike. Përveç
kompetencave tjera të dhëna në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE është përgjegjës për
sigurimin e aplikimit të legjislacionit për mbrojtjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë në
Kosovë.
Mbështetur në dispozitat ligjore, ZRRE mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e konsumatorëve përmes
shqyrtimit të ankesave dhe kontesteve ndërmjet konsumatorëve dhe të licencuarve. Trajtimi i
drejtpërdrejt i ankesave të konsumatorëve të energjisë konsiderohet si një nga veprimtaritë mjaft të
rëndësishme në ushtrimin e aktiviteteve të ZRRE-së. Në këtë vit raportues ZRRE ka proceduar shumë
ankesa të konsumatorëve, si dhe një kontest të një ndërmarrje të energjisë kundër një ndërmarrje
tjetër të energjisë.
ZRRE gjatë vitit 2015 ka qenë e angazhuar edhe në monitorimin e vazhdueshëm të aktiviteteve të
shërbimeve të ofruara nga ndërmarrjet e energjisë për konsumatorët në fushën e mbrojtjes së
konsumatorëve.
Të drejtat dhe detyrimet e konsumatorëve, furnizuesve dhe operatorëve të sistemit janë të
përcaktuara në Rregullën për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji.
Gjatë kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive të saja, ZRRE bashkëpunon me të gjitha organizatat të
cilat në mënyrë legjitime i përfaqësojnë konsumatorët.

9.2

Procedurat e hartuara për zgjidhjen e ankesave/kontesteve

Sipas dispozitave ligjore të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e
Energjisë, të gjithë konsumatorët kanë të drejtë që të parashtrojnë ankesa që kanë të bëjnë me
shërbimet e ofruara nga furnizuesi ose operatori i sistemit, e që këto ankesa fillimisht duhet t’i
drejtohen furnizuesit si organi i shkallës së parë, i cili bën shqyrtimin e ankesës dhe lëshon përgjigje
brenda afatit ligjor. Konsumatori pas marrjes së përgjigjes mund t’i drejtohet ZRRE-së për shqyrtim
të mëtutjeshëm e cila konsiderohet si organ i shkallës së dytë.
Përveç vendimeve formale në Rregullën e cekur më lartë janë të përcaktuara edhe disa mekanizma
tjerë të zgjidhjes së ankesave apo kontesteve, si zgjidhja alternative e kontesteve (ZAK). Ashtu siç u
theksuar edhe më lartë ZAK është një procedurë joformale, vullnetare, dhe mund të përdoret në
forma të ndryshme si: negocimet, ndërmjetësimet ose zgjidhje të tjera alternative. Duhet theksuar
se qëllimi i ZAK-ut është që të shmangë procedurën e rregullt me ankesë, ulë numrin e nxjerrjes së
vendimeve formale, siç janë vendimet e ZRRE-së apo të gjykatës.
Mbi këtë bazë ZRRE ka aplikuar mekanizimin e zgjidhjes alternative të kontesteve, ku gjatë vitit 2015
ka zgjidhur 9 konteste të konsumatorëve, dhe të gjitha këto konteste janë zgjidhur në mënyrë jo
formale në pajtim me palët (konsumatorë dhe furnizues publik).
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9.3

Ankesat e pranuara nga konsumatorët

Shqyrtimi i ankesave të konsumatorëve është bërë duke u bazuar në parimet e përkushtimit,
transparencës, paanshmërisë dhe në përputhje të plotë me dispozitat ligjore.
ZRRE gjatë vitit 2015 ka regjistruar 235 ankesa/konteste të konsumatorëve, të cilët kanë shfrytëzuar
të drejtën e tyre kundër përgjigjeve të lëshuara nga ana e Furnizuesit Publik, ndërsa gjatë vitit 2015
ZRRE ka zgjidhur 172 ankesa të konsumatorëve.
Tab. 9.1 Numri i ankesave të regjistruara dhe të zgjidhura nga ZRRE gjatë vitit 2015

Ankesat/konteste
Gjithsejt

Të regjistruara
235

Të zgjidhura
172

Ankesat e konsumatorëve të regjistruara në ZRRE gjatë vitit 2015 kanë qenë të natyrave të ndryshme
dhe janë paraqitur në tabelën e mëposhtme, ku shihet se edhe këtë vit numri më i madh i ankesave
ka qenë kontestim i faturave të energjisë elektrike.
Tab. 9.2 Ankesat e regjistruara të konsumatorëve sipas natyrës së tyre gjatë vitit 2015
Natyra e ankesave

Përqindja [%]

Kontestim i faturës së energjisë elektrike

177

75.32

Kontestim i borxhit të energjisë elektrike

26

11.06

3

1.28

Kontestim i transferit të borxhit të energjisë elektrike
Kontestim i faturimit afofe

6

2.55

11

4.68

1

0.43

Të tjera

11

4.68

Gjithsej

235

100.00

Kontestim i ngarkesave shtesë
Kontestet

Më poshtë ZRRE ka paraqitur sqarimin e natyrave të ankesave të konsumatorëve të regjistruara për
këtë vit raportues:
- Kontestimi i faturave të energjisë elektrike, ka të bëjë me ankesat e konsumatorëve të cilat i
janë drejtuar ZRRE-së duke shprehur pakënaqësitë e tyre për rastet e gabimeve në lexim dhe
leximeve jo të rregullta, e që me këtë rast kanë dhënë një pasqyrim jo të saktë të gjendjes reale
të shpenzimit të energjisë elektrike, duke shkaktuar ndikim financiar në dëm të konsumatorëve.
Pjesëmarrja e kësaj natyre të ankesave ka qenë 75.32 % ndaj numrit të përgjithshëm të
ankesave.
- Kontestimi i borxhit të energjisë elektrike, ka të bëjë me ankesat e konsumatorëve të cilat i janë
drejtuar ZRRE-së e që kanë të bëjnë me pakënaqësitë e tyre lidhur me problemet rreth mos
definimit të saktë të borxhit të energjisë elektrike të pa inkasuar nga ana e furnizuesit publik në
rastet e shitblerjes së pronës, për pronat që kanë qenë të uzurpuara. Pjesëmarrja e kësaj natyre
të ankesave ndaj ankesave të përgjithshme ka qenë 11.06%.
- Kontestimi i transferit të borxhit të energjisë elektrike, ka të bëjë me ankesat e konsumatorëve
të cilëve ndërmarrja e energjisë i ka bartur borxhin e energjisë elektrike nga një konsumator në
tjetrin, gjegjësisht nga një shifër në shifrën tjetër. Kjo bartje e borxhit iu ka shkaktuar
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konsumatorëve shqetësim mjaft të madh, ngase, në faturat e rregullta mujore i është paraqitur
edhe borxhi i energjisë elektrike i bartur nga shifra tjetër. Përqindja e kësaj kategorie të
ankesave gjatë vitit 2015 ka qenë rreth 1.28 %.
- Kontestimi i faturimit “afofe” (pa matje), ka të bëjë me ankesat e konsumatorëve të cilët
ndërmarrja e energjisë elektrike i ka faturuar me vlera të pa matura/afofe. Këto ankesa janë si
rezultat i mos leximit të pikave matëse për arsye të ndryshme, kryesisht mosqasja në pikën
matëse. Në raste të tilla, furnizuesi publik ka faturuar konsumatorët duke u bazuar në mesataren
e shpenzimit të muajve paraprak. Përqindja e kësaj kategorie të ankesave gjatë vitit 2015 ka
qenë rreth 2.55 %.
- Kontestimi i ngarkesave shtesë, ka të bëjë me ankesat e konsumatorëve të cilët ndërmarrja e
energjisë elektrike i ka faturuar me vlera (ngarkesa) shtesë nga faturimi i rregullt. Këto ankesa
janë si rezultat i mosregjistrimit të shpenzimit të energjisë elektrike së një apo dy fazave të
njehsorit elektrik. Në raste të tilla furnizuesi publik ka faturuar konsumatorët duke ia shtuar
shpenzimin e këtyre një apo dy fazave si faturim plotësues. Përqindja e kësaj kategorie të
ankesave gjatë vitit 2015 ka qenë 4.68%.
Nga numri i përgjithshëm i ankesave të zgjidhura për këtë vit raportues, 102 ankesa ZRRE i ka
aprovuar në favor të konsumatorëve apo shprehur në përqindje 60.36 %, ndërsa 67 ankesa të
konsumatorëve i ka refuzuar si të pabaza apo shprehur në përqindje 39.64 %. Gjithashtu duhet
theksuar se ZRRE ka pranuar nga Gjykata Themelore e Prishtinës tri ankesa të konsumatorëve për
shkak të jokompetencës lëndore për shqyrtim nga gjykata dhe të njëjtat janë shqyrtuar nga ZRRE
duke i udhëzuar dhe këshilluar për procedurat e mëtejme.
Statusi i ankesave të zgjidhura për vitin 2015

39.64%
60.36%

Aprovim

Refuzim

Fig. 9.1 Statusi i ankesave të konsumatorëve për vitin 2015

Sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në Rregullën për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në
sektorin e energjisë, ZRRE ka kompetencë të kthejë në rishqyrtim ankesën e konsumatorit te
ndërmarrja e licencuar e energjisë, nëse vlerëson se ndërmarrja e licencuar nuk i ka respektuar ligjet,
rregullat dhe procedurat në fuqi. Lidhur me këtë ZRRE gjatë vitit 2015 ka kthyer në rishqyrtim 47
ankesa të konsumatorëve në KESCO, pasi që pas analizimit dhe shqyrtimit të ankesave të
konsumatorëve ka konstatuar se KESCO dhe KEDS nuk i ka respektuar saktë ligjet, rregullat dhe
procedurat në fuqi.
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Tab. 9.3 Ankesat e konsumatorëve sipas kategorive gjatë vitit 2015
Ankesat e konsumatorëve sipas kategorive

Numri

Përqindja [%]

Konsumator shtëpiak

193

82.13

Konsumator komercial

38

16.17

Konsumator industrial

3

1.28

Kontesti

1

0.43

Gjithsej

235

100.00

Në figurën e mëposhtme është paraqitur numri i ankesave të konsumatorëve të regjistruara dhe
zgjidhura nga ZRRE sipas viteve.
Nëse krahasohet periudha e vitit 2014 me atë të vitit 2015 vërehet se për këtë vit raportues nuk
kemi ndryshim të numrit të ankesave të konsumatorëve.

Ankesat e konsumatorëve sipas viteve
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360
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251
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71
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Të regjistruara

2013
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2015

Të zgjidhura

Fig. 9.2 Ankesat e konsumatorëve sipas viteve

ZRRE ka analizuar edhe gjatë vitit 2015 ankesat e konsumatorëve lidhur me leximet e pikave matëse
të bëra nga ndërmarrja e energjisë dhe ka vërejtur se numri i ankesave të natyrës së ankesave me
gabim në lexim është në rënie e sipër krahasuar me vitet paraprake. Kjo rënie e ankesave është si
rezultat i mënyrës së leximit të pikave matëse, e cila tani bëhet me pajisje të dorës (ang. Held Hand
Unit – HHU). Kjo mënyrë e leximit dhe faturimit të shpenzimeve të energjisë elektrike ka rritur
transparencën, saktësinë, besueshmërinë dhe ka minimizuar gabimet në leximin dhe faturimin e
konsumatorëve. Leximi dhe faturimi i njehsorëve elektrike me pajisje të dorës (HHU) ka filluar të
zbatohet në tërë territorin e Kosovës nga muaji maj 2014. Sipas të dhënave të raportuara nga KESCO
për vitin 2015 ankesat të konsumatorëve që kanë të bëjnë me gabime në lexim (lexim jo korrekt dhe
lexime jo të rregullta) kanë qenë 5,312 apo shprehur në përqindje 41.10%. Në vitin 2014 ankesa të
konsumatorëve që kanë të bëjnë me gabime në lexim të njehsorit elektrik (lexim jo korrekt dhe
leximet jo të rregullt) kanë qenë 9,532 apo shprehur në përqindje prej 53.99%, ndërsa në vitin 2013
kanë qenë 12,503 ankesa të tilla apo shprehur në përqindje prej 57.12%.
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9.4

Kontestet e pranuara nga një ndërmarrje kundër një të licencuari

Siç u theksua edhe më lartë, ZRRE në bazë të nenit 14, paragrafi 2, nën paragrafi 2.14 të Ligjit për
Rregullatorin e Energjisë, përveç kompetencave që ka në shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve
kundër ndërmarrjes së energjisë, ka kompetencë edhe në zgjidhjen e kontesteve ndërmjet dy
ndërmarrjeve energjetike.
Gjeneratori i erës Wind Power Sh.A në vitin 2015 ka iniciuar kontest kundër Korporatës Energjetike
të Kosovës SH.A lidhur me kompensimin nga KEK-u për energjinë e prodhuar nga periudha 06/2010 e
deri më 06/2011.
Kontesti i ngritur nga gjeneratori i erës Wind Power Sh.A kundër KEK Sh.A nuk ka mundur të zgjidhet
nga ZRRE gjatë vitit 2015 për arsye të mungesës së kuorumit të Bordit të ZRRE-së dhe mbetet të
përfundohet gjatë vitit vijues.

9.5

Vendimet e apeluara në bordin e ZRRE-së

Në bazë të nenit 14, paragrafi 6 të Rregullës për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në sektorin e
energjisë, konsumatorët dhe të licencuarit kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë kundër vendimit të
shkallës së parë të ZRRE-së në bordin e ZRRE-së, si organ i pavarur i shkallës së dytë.
Furnizuesi publik gjatë vitit 2015 ka parashtruar 1 ankesë në Bordin e ZRRE-së kundër vendimeve të
shkallës së parë. Bordi i ZRRE-së ankesën e parashtruar nga furnizuesi publik e ka refuzuar si të
pabazë.
Gjatë vitit 2015 konsumatorët kanë parashtruar 5 ankesa në Bordin e ZRRE-së kundër vendimeve të
shkallës së parë. Nga 5 ankesat e regjistruara, Bordi i ZRRE-së i ka refuzuar 4 ankesa si të pabaza,
ndërsa në 1 ankesë e ka shfuqizuar vendimin e shkallës së parë.

9.6

Veprimet që janë kryer nga ZRRE në aspektin e mbrojtjes së konsumatorëve

Gjatë vitit 2015, ZRRE përveç ankesave të regjistruara ka zhvilluar edhe 878 takime dhe 430 biseda
telefonike me palët, përfshirë edhe komunikimin elektronik, të cilët i janë drejtuar zyrës për çështje
të ndryshme kontraktuale mes konsumatorëve dhe të licencuarve. Gjatë komunikimit me
konsumatorët, ZRRE i ka njoftuar dhe udhëzuar ata për rregullat, procedurat, si dhe për të drejtat
dhe detyrimet e tyre lidhur me furnizimin me energji.
ZRRE gjatë vitit 2015 ka pranuar edhe 37 ankesa të konsumatorëve përmes postës, të cilat edhe
përkundër faktit që është dashur t’iu drejtohen institucioneve tjera, si gjykatave, insistimi i tyre ka
qenë që t’i drejtohen ZRRE-së për zgjidhjen e ankesave të tyre. Natyra e këtyre ankesave kryesisht ka
qenë për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike, si dhe kompensim dëmi. ZRRE në të gjitha
këto raste i’u është përgjigjur me shkrim konsumatorëve duke i udhëzuar të njëjtit për procedurat e
mëtejme lidhur me ankesat e tyre.
Edhe përkundër kërkesës së ZRRE-së për ndërprerjen e bartjes së borxhit nga një shifër në shifrën
tjetër, ZRRE edhe gjatë këtij viti raportues është përballë me ankesat e konsumatorëve për bartje të
borxhit, dhe të gjitha këto ankesa të konsumatorëve i ka kthyer në rishqyrtim te i licencuari. Duhet
theksuar se në vitin 2015 ka rënie të konsiderueshme të ankesave të kësaj kategorie krahasuar me
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vitin 2014, ku gjatë vitit 2014 pjesëmarrja e ankesave të konsumatorëve për bartje të borxhit ka
qenë 5.13%, ndërsa për vitin 2015 është 1.28%.
ZRRE ka vërejtur se furnizuesi publik edhe gjatë këtij viti raportues ka bërë disa shkyçje të
konsumatorëve të energjisë elektrike edhe në rastet kur konsumatorët kanë pasur të parashtruar
ankesë në ZRRE apo në gjykatë, por që ky numër i shkyçjeve ka rënë dukshëm në krahasim me vitin
2014. Zvogëlimi i rasteve të shkyçjeve për këtë kategori ka ndikuar falë bashkëpunimit mes ZRRE-së
dhe të licencuarit, pasi që ZRRE i ka kërkuar të licencuarit që të krijoj një bazë të të dhënave për këtë
kategori të ankesave në mënyrë që të njëjtit të mos pësojnë shkyçje për vlerat e tyre të kontestuara
deri në marrjen e një vendimi përfundimtar.
Gjatë vitit 2015 ZRRE në bazë të vendimeve të Gjykatës Themelore në Prishtinë ka përgatitur 10
përgjigje në padi kundër padive të KEK-ut dhe konsumatorëve ndaj vendimeve të Bordit të ZRRE-së.
Gjithashtu gjatë këtij viti raportues ZRRE ka qenë e angazhuar edhe në 43 seanca gjyqësore në
Gjykatën Themelore në Prishtinë si palë e paditur. Duhet theksuar se krahasuar me vitet paraprake
në këtë vit raportues numri i proceseve gjyqësore që ZRRE ka ndjekur është rritur ndjeshëm.
Gjatë vitit 2015 një numër i vendimeve të ZRRE-së janë apeluar nga palët e pakënaqura në Gjykatën
Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Administrative, për të vlerësuar ligjshmërinë e
vendimeve administrative. Është më rendësi të theksohet se deri më tani asnjë vendim i ZRRE-së në
procedurën administrative nuk është prishur si pasojë e moszbatimit të ligjshmërisë nga organi
administrativ, por që të gjitha këto padi kundër vendimeve të ZRRE-së janë refuzuar si të pabaza
duke lënë në fuqi vendimet e atakuara.
ZRRE ka pasur bashkëpunim të ngushtë me Departamentin për Mbrojtjen e Konsumatorëve në
kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, ku gjatë këtij viti raportues ka pranuar edhe disa
ankesa të konsumatorëve nga ky institucion. Këto ankesa janë pranuar dhe shqyrtuar nga ana e ZRRE
në përputhje me dispozitat ligjore.
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10 AKTIVITETETI NDËRKOMBËTAR I ZRRE-SË
10.1 Komuniteti i Energjisë
Komuniteti i Energjisë (KE) është organizëm ndërkombëtar i themeluar përmes Traktatit
ndërkombëtar në tetor 2005 në Athinë ku marrin pjesë vendet e Bashkimit Evropian dhe regjionit të
Evropës juglindore dhe të Detit të zi. Aktivitetet e KE gjatë vitit 2015 janë fokusuar drejt përmbushjes
së synimeve të përbashkëta: implementimin e “acquis communautaire”, zhvillimin e kornizës
rregullative adekuate, si dhe liberalizimin dhe integrimin e tregjeve të sektorit të energjisë elektrike
dhe gazit natyror.
Palët Kontraktuese të KE janë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi,
Serbia, Moldavia dhe Ukraina. Në cilësinë e pjesëmarrësve janë shtetet anëtare të Bashkimit
Evropian, ndërsa Norvegjia, Turqia, Armenia dhe Gjeorgjia kanë statusin e Vëzhguesit. Gjeorgjia
aktualisht është vend kandidat për anëtarësim në KE.

Fig. 10.1 Shtetet anëtare të Komunitetit për Energji të Evropës Juglindore

Traktati i Komunitetit të Energjisë (TKE) është një element kyç strategjik i Bashkimit Evropian (BE)
për Evropën Jug-Lindore dhe një mjet efektiv i para-aderimit, që synon të zgjerojë përfitimet nga
Tregu rajonal për Energji, para se vendet e rajonit të bëhen anëtarë të BE.
Institucionet kryesore të KE-së janë: Këshilli i Ministrave (KM), PHLG (Grupi i përhershëm i nivelit të
lartë GPNL), Bordi Rregullativ i Komunitetit të Energjisë (ECRB), Sekretariati i KE i vendosur në Vjenë,
dhe katër forumet këshilluese: për energji elektrike, gaz natyror, çështjet sociale dhe naftë.
ECRB është institucion i themeluar sipas nenit 58 të KE EJL, që përbëhet nga Autoritet Rregullative të
palëve kontraktuese, pjesëmarrësve dhe vëzhguesve. ECRB ka rolin e një trupi koordinues të
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autoriteteve rregullative për harmonizimin e kornizës rregullative, shkëmbimin e njohurive, dhe
zhvillimin e praktikave për zbatimin e Traktatit.
Bazuar në dispozitat e Traktatit të KE, ECRB ka këto përgjegjësi:

 jep këshilla Këshillit Ministror si dhe PHLG-së, për çështje statusore, teknike dhe
rregullative;

 lëshon rekomandime për palët, në pajtim me dispozitat e Traktatit, për mosmarrëveshje
ndër-kufitare, etj;

 merr masa ndaj palëve, nëse autorizohet nga KM;
 ndihmon bashkëpunimin dhe koordinimin midis autoriteteve rregullative;
 jep rekomandime dhe përgatit raporte, në lidhje me funksionimin e tregjeve të energjisë;
dhe

 kërkon përmbushjen e detyrimeve nga palët sipas TKE.
Synimet dhe prioritetet e ECRB janë:

 zhvillimi i tregut nacional konkurrues në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit;
 integrimi i tregjeve nacionale dhe heqja e pengesave për aktivitetin ndërkufitar dhe të
konkurrencës;

 mbrojtja e konsumatorëve dhe çështjet sociale, aspektet rregullative të sigurisë së
furnizimit, siguria e rrjetit elektrik dhe kualiteti i furnizimit, etj; dhe

 burimet e ripërtritshme dhe efiçienca e energjisë.
Për përmbushjen e përgjegjësive dhe arritjen e synimeve, ECRB është e organizuar në grupe punuese
të cilat zhvillojnë aktivitetet në fushat përkatëse. ECRB udhëhiqet nga kryetari i zgjedhur për çdo vit
nga përfaqësuesit e rregullatorëve nacional, dhe nënkryetarit, i cili është i deleguar nga Komisioni
Evropian.

Bordi Rregullativ i Komunitetit
të Energjisë

Grupi Punues për Energji
Elektrike

Grupi Punues për Gaz

Grupi Punues për
Konsumator

Grupi për
Implementimin SEE CAO

Fig. 10.2 Struktura e Bordit Rregullativ të Komunitetit të energjisë

10.2 Aktivitetet në ECRB gjatë vitit 2015
Sipas obligimeve ndaj KE-së, ZRRE-ja ka të emëruar anëtarët e vet në ECRB dhe në çdo grup punues,
si dhe merr pjesë aktivisht në punën e Bordit dhe grupeve punuese përkatëse. Aktivitetet e grupeve
përkatëse janë paraqitur në vijim:
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10.2.1 Grupi Punues për Energji Elektrike
Ky Grup punues, gjatë vitit 2015, ka zhvilluar aktivitetet dhe takimet e rregullta në të cilat ka marrë
pjesë edhe përfaqësuesi i ZRRE-së. Për punë më efikase ky grup ka të formuar edhe nëngrupet (Task
Force-TF) e tij, përshkrimi dhe aktivitetet e të cilave janë të paraqitura më poshtë:
 TF1 – Hapja e tregut me shumicë të energjisë elektrike
Me qëllim që të mbështes hapjen efektive të tregut në regjionin e 8-të, ky nëngrup është fokusuar
në aktivitetet për mbështetjen rregullative dhe monitorimin e implementimit të Planit akcional
regjional për hapjen e tregut me shumicë të energjisë elektrike në Evropën juglindore.
Gjithashtu në kuadër të këtij nën-grupi është punuar në rekomandimet për dokumentet përkatëse të
Zyrës së Ankandeve të EJL, procedurat e alokimit të kapaciteteve dhe mekanizmat për regjionin e 8të, si dhe aktivitete tjera të ndërlidhura për të nxitur hapjen e tregut të energjisë elektrike.
 TF2 – Balancimi i tregut të integruar:
Implementimi i mekanizmave balancues të bazuar në treg dhe integrimi i tregjeve të balancimit
është me rëndësi thelbësore për ndërlidhjen e tregjeve nacionale në tregun regjional dhe do të
promovoj formimin transparent të çmimeve të balancimit, do të nxis konkurrencën në blerjen e
shërbimeve të balancimit dhe do të ketë ndikim pozitiv në stabilitetin e rrjetit të transmisionit.
Në këtë aspekt aktivitetet e nëngrupit TF-2 kanë përfshirë: hulumtimin e modeleve ekzistuese të
llogaritjes së jobalancit në KE, rekomandimet për shtyllat kryesore të Modelit balancues rregullativ
të bazuar në treg, dhe shqyrtimin e Studimit: Vlerësimi i ndikimit të integrimit të balancimit regjional
në tregun e energjisë elektrike në EJL.
 TF3 – Monitorimi i tregut me shumicë të energjisë elektrike:
Monitorimi i Tregut është një komponentë kyçe e përgjegjësive rregullative, gjë që është përcaktuar
edhe me “acquis communautaire” dhe ka qenë në qendër të aktiviteteve të ECRB dhe grupit punues
të energjisë elektrike gjatë viteve të kaluara. Raporti “Udhëzimet për Monitorimin e Tregut” i hartuar
me përkrahjen e konsulencës të financuar nga USAID shërben si bazë për aktivitetet e këtij nëngrupi,
që kanë përfshirë: vlerësimin e tregut me shumicë të energjisë elektrike dhe identifikimin e
pengesave potenciale dhe udhëzimeve specifike për monitorimin e tregut të EJL.
10.2.2 Grupi Punues për Gaz (GPG)
Ky grup punues aktivitetet e veta i përqendron në çështjet e rregullimit të sektorit të gazit natyror,
harmonizimin e kornizës rregullative në nivel rajonal dhe çështjet tjera të ndërlidhura me zhvillimin e
infrastrukturës së gazit natyror në rajonin e EJL. Me qëllim të efikasitetit dhe trajtimit të çështjeve
specifike janë krijuar nëngrupet e veçanta (“TaskForce” – TF).



TF1 – Monitorimi i tregut me shumicë të gazit natyror

Duke qenë se monitorimi i tregut është një komponentë kyçe e përgjegjësive rregullative, gjë që
është përcaktuar edhe me “acquis communautaire”, ka qenë në qendër të aktiviteteve të ECRB dhe
grupit punues të gazit gjatë viteve të kaluara.
Lidhur me këtë aktivitetet e këtij nëngrupi janë përqendruar në: vlerësimin e tregut me shumicë të
gazit natyror dhe identifikimin e pengesave potenciale, që janë komponentët kryesore në hartimin e
pjesës së gazit të Raportit të Monitorimit të tregut.
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TF2 – Pilot projektet në kuadër të Iniciativës Regjionale të Gazit Jug-Juglindje (“GRI SSE”)

GRI, ndër tjera, paraqet një proces të dizajnuar për pjesëmarrje domethënëse të Palëve
kontraktuese të KE-së në ACER, ku identifikohen pilot-projektet ndërmjet vendeve anëtare të
Bashkimit Evropian dhe atyre të KE-së; projekte që fokusohen në eliminimin e pengesave në
tregtimin ndër-kufitar, dhe lehtësimin e implementimit të Kodit të rrjetit, Rregulloreve dhe
Udhëzimeve të ndërlidhura me pakon e tretë të legjislacionit Evropian për energji.
Në këtë kontekst aktivitetet e këtij nëngrupi kanë përfshirë: përmirësimin e pajtueshmërisë me
kërkesat për transparencë në interkonekcionet ndërmjet BE-së dhe KE-së; analizat e opsioneve të
pjesëmarrjes së palëve kontraktuese në këto pilot-projekte, veçanërisht në ofrimin e kapaciteteve në
pako dhe balancimin; dhe dhënien e inputeve për Studimin: Integrimi i tregjeve të gazit natyror në
KE.
10.2.3 Grupi punues për konsumatorë dhe tregjet me pakicë
Në kuadër të ECRB ekziston grupi punues për konsumatorë me nëngrupet e veta, i cili merret me
aktivitetet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e konsumatorëve, tarifat dhe çmimet me pakicë,
marrëdhëniet kontraktuale mes furnizuesit dhe konsumatorëve, si dhe kualitetin e furnizimit me
energji dhe rregullimin e cilësisë së tensionit.



TF1 – Kualiteti i furnizimit

Element kyç për mbrojtjen e konsumatorëve është që shërbimi i furnizimit me energji elektrike të
bëhet sipas standardeve të avancuara. Gjatë vitit 2015 ky nën-grup ka fokusuar aktivitetin e vet në
monitorimin dhe krahasimet përkatëse për të vlerësuar zbatimin e standardeve të kualitetit të
furnizimit dhe kontribuar në hartimin e Raportit të përbashkët CEER-ECRB për krahasimin
(“Benchmaking Report”) e kualitetit të furnizimit, duke përfshirë standardet komerciale dhe teknike
të kualitetit të furnizimit me energji elektrike dhe gaz natyror.



TF2 – Monitorimi i tregut me pakicë të energjisë elektrike dhe gazit

Monitorimi i tregut është një komponentë kyçe e përgjegjësive rregullative, gjë që është përcaktuar
edhe me “acquis communautaire” dhe ka qenë në qendër të aktiviteteve të ECRB dhe grupit punues
të konsumatorëve dhe tregjeve me pakicë gjatë viteve të kaluara.
Lidhur me këtë aktivitetet e këtij nëngrupi janë përqendruar në: vlerësimin e tregut me pakicë të
energjisë elektrike dhe gazit natyror, identifikimin e pengesave potenciale dhe dhënien e
rekomandimeve për përmirësime, që janë komponentët kryesore në hartimin e pjesës së tregjeve
me pakicë të Raportit të Monitorimit të tregut.



TF3 – Kërkesat për hyrje në tregun me pakicë

Zhvillimi i rregullave të thjeshta për hyrje në tregun me pakicë janë thelbësore për hapje efektive të
tregut me pakicë. Njëkohësisht rregullimi tregjeve të energjisë elektrike dhe gazit përmban një varg
kërkesash komplekse teknike dhe të industrisë.
Në këtë aspekt aktivitetet e këtij nën-grupi kanë përfshirë hartimin e një Përmbledhje të kërkesave
që tregtarët me pakicë duhet të përmbushin për të marrë pjesë tregjet nacionale me pakicë.



TF4 – Trajtimi i ankesave dhe zgjidhja alternative e kontesteve

Duke qenë se trajtimi serioz i ankesave të konsumatorëve është një komponentë e rëndësishme në
mbrojtjen e konsumatorëve, dhe po ashtu zgjidhja alternative e kontesteve paraqet një mjet efikas
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për zgjidhjen e kontesteve në mes të konsumatorëve dhe furnizuesve, ky nëngrup ka kryer një
numër aktivitetesh përkatëse si: Zhvillimi i Udhëzimeve nga praktika më e mirë Evropiane për
klasifikimin dhe regjistrimin e ankesave; dhe hulumtimin për mekanizmat e zgjidhjes së kontesteve
dhe implementimi i tyre.



TF5 – Ngritja e vetëdijesimit të konsumatorëve

Ky nën-grup ka qenë i angazhuar në aktivitetet për vetëdijesimin e konsumatorëve për të drejtat dhe
obligimet e tyre në tregun e liberalizuar, ashtu që të përfitojnë nga konkurrenca në treg.
Lidhur me këtë, ndër aktivitetet kryesore ka qenë: Organizimi i punëtorisë për çështjet e
konsumatorëve, ku janë shkëmbyer përvojat dhe njohuritë për përfshirjen dhe rolin e
konsumatorëve në hapjen e tregut me pakicë; dhe dhënia e inputeve për kampanjën: Edukimi për
ngritjen e vetëdijes së konsumatorëve.

10.3 Asocimi i ZRRE-së në CEER
Një sukses të rëndësishëm, në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare për vitin 2015, ZRRE e
konsideron anëtarësimin e saj në Këshillin Evropian të Rregullatorëve të Energjisë CEER1.
Në takimin e Asamblesë së Përgjithshme, të mbajtur me 17 nëntor 2015, CEER ka pranuar ZRRE-në
në rolin e vëzhguesit. CEER është zëri i rregullatorëve kombëtar të energjisë së Evropës. Anëtarët e
tij dhe vëzhguesit janë organe të pavarura, përgjegjëse për rregullimin e sektorit të energjisë në
nivelin e tyre kombëtarë. CEER si një organizatë jofitimprurëse me seli në Belgjikë, ka të anëtarësuar
në mesin e vet 33 anëtarë – Autoritete rregullative Nacionale të Bashkimit Evropian, EFTA-s dhe
vendeve aspirante të BE-së, duke përfshirë vendet që janë palë nënshkruese të Komunitetit të
Energjisë.
Aplikimi i ZRRE-së për tu anëtarësuar në këtë organizatë të rëndësishme ka ardhur pas vendimit të
CEER që të ju ofrojë anëtarëve të palëve kontraktuese të Komunitetit të Energjisë mundësinë që të
marrin pjesë si vëzhgues në aktivitetet e CEER. ZRRE është autoriteti kombëtar rregullator i tretë, i
Komunitetit të Energjisë, që i është bashkuar CEER, pas Rregullatorit të Malit të Zi dhe Republikës së
Maqedonisë. Anëtarësimi në CEER do t’i ndihmoj Kosovës në përpjekjet e saj për të aplikuar acquisin e BE-së për energji, duke përfituar përmes bashkëpunimit rregullativ dhe shkëmbimit të
praktikave më të mira të anëtarëve të CEER si dhe vëzhguesve nga e gjithë Evropa.

10.4 Partneriteti me NARUC-un
Që nga viti 2008 ZRRE ka qenë në partneritet të vazhdueshëm me Rregullatorët e Illinois dhe
Pensilvanisë. Këto projekte partneriteti janë mbështetur financiarisht nga USAID dhe janë realizuar
nga Asociacioni Kombëtar i Komisioneve Rregullative të Shërbimeve Publike (NARUC-National
Association of Regulatory Utility Commissions).
Si pjesë e këtyre aktiviteteve, prej 17 deri 19 qershor të vitit 2015, në ZRRE është mbajtur punëtoria
me temë “Komunikimi dhe Marrëdhëniet me Publikun”. Gjatë kësaj punëtorie janë diskutuar
zhvillimet e procedurave të unifikuara për udhëheqjen e rregullatorëve në komunikimet e tyre të
brendshme dhe në komunikim me publikun. Gjatë kësaj kohe pjesëmarrësit kanë punuar në
përpilimin e dy dokumenteve. Njëri nga dokumentet përcakton procesin e komunikimit të
brendshëm të rregullatorit ku përfshihen praktikat më të mira për përforcimin e integritetit dhe
profesionalizmit të stafit rregullativ. Ndërsa dokumenti tjetër në të cilin është punuar ka qenë

1

www.ceer.eu
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Strategjia e Komunikimit me Publikun, që ka për qëllim rritjen e transparencës dhe përforcimin e
komunikimit të rregullatorit me publikun.

10.5 Projekti i USAID/NARUC për tregun me pakicë
Gjatë vitit 2015 USAID ka organizuar në bashkëpunim me NARUC projektin që ka të bëjë me
përgatitjen e hapjes së tregut me pakicë për një pjesë të palëve kontraktuese Shqipëria, Bosnja dhe
Hercegovina, Kosova, Maqedonia dhe Serbia si dhe palët nga regjioni i Detit të Zi, siç janë Armenia,
Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Në kuadër të këtij projekti janë mbajtur tre takime dhe janë
përgatitur dokumente si: Hapat e parë të urëlidhjes Rregullatore për EJL për tregun me pakicë (SEE
Regulatory Bridge Electric Retail competition Primer), draft udhëzuesi për implementimin e
urëlidhjes rregullatore për konkurrencë në tregun me pakicë (SEE Regulatory Bridge draft Electric
retail competition regional implemation guidelines), si dhe është në proces të përgatitjes së
dokumentit Draft Udhërrefyesi kombëtar (Draft Nacional Roadmap) për vendet pjesëmarrëse. Për
Kosovën është përgatitur një draft dokument i tillë dhe janë dërguar komentet e ZRRE-së për
procedimin e mëtejmë.
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11 RAPORTI FINANCIAR
Zyra e Rregullatorit për Energji financohet nga të hyrat vetanake, në pajtim me Ligjin për
Rregullatorin e Energjisë, kreu 4, përkatësisht nga taksat që mblidhen nga ndërmarrjet dhe
operatorët e licencuar në sektorin e energjisë.

11.1 Të hyrat
Të gjitha të hyrat e mbledhura të ZRRE janë depozituar në pajtim me nenin 64 të Ligjit për
Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, në llogarinë zyrtare bankare të krijuar nga
Drejtori i Përgjithshëm i Thesarit.
Në vitin 2015, ZRRE ka realizuar të hyra në shumë prej 506,811.68€. Duke u bazuar në Ligjin për
Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015, ZRRE nga të hyrat e pashpenzuara të vitit 2014, ka
bartur në vitin 2015 shumën prej 283,301.03€. Shuma totale e të hyrave të realizuara dhe të bartura
për vitin 2015 është 790,112.71€, gjegjësisht 224,960.71€ më shumë se sa buxheti final i ZRRE-së për
vitin 2015.
Tab. 11.1 Të hyrat
Përshkrimi

Të hyrat (€)

Të hyrat vetjake 2015

506,811.68

Të hyrat e bartura nga viti 2014

283,301.03

Gjithsej

790,112.71

Sipas nenit 22 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë nr. 03/L-185, me të cilin përcaktohen llojet e
taksave, ZRRE mbledh taksa për:
-

Modifikimin dhe ndryshimin e licencave si dhe aplikacionet tjera për licenca;
Taksa fillestare dhe vjetore të licencimit;
Taksa për lëshimin e çertifikatave të origjinës dhe
Taksa për zgjidhjen e kontesteve administrative.

Në vitin 2015, nga këto katër lloje taksash, ZRRE ka aplikuar dhe inkasuar vetëm taksa fillestare dhe
vjetore të licencimit në shumë totale prej 506,811.68€.
Tabelat në vazhdim pasqyrojnë shumën e taksave vjetore të mbledhura nga ZRRE në vitin 2015, nga
secila kompani e licencuar veç e veç.
Tab. 11.2 Të hyrat e inkasuara nga taksa vjetore sipas kompanive të licencuara
Emri i të licencuarit

Shuma (€)

"KEK-Gjenerimi i Energjisë Elektrike-Kosova A"

73,380.56

"KEK-Gjenerimi i Energjisë Elektrike-Kosova B"

304,198.18

N.P "Ibër Lepenc" HC Ujmani
"Kelkos Energy Sh.P.K."
"KES/CO"
"Termokos"
Gjithsej

8,428.42
2,057.88
96,332.94
4,408.20
488,806.18
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Tab. 11.3 Të hyrat e inkasuara nga taksa fillestare (shqyrtimi i aplikacioneve)
Emri i kompanisë

Shuma (€)

"Birra Peja" SH.A.

1,500.00

"Frigo Food Kosovë" SH.P.K.

1,500.00

"Spitali Special ONIX SPA" L.L.C

1,500.00

"Solar Green Energy" SH.P.K.

1,500.00

"EVN Trading"L.L.C.

3,005.50

"Eurokos"SH.P.K.

4,500.00

N.T.SH. "Eling"

1,500.00

"HEP-KS" SH.P.K.

3,000.00

Gjithsej

18,005.50

Me qëllim të harmonizimit të Të Hyrave me Buxhetin, Bordi i ZRRE-së në seancën e mbajtur më 10
prill 2015, ka marrë vendim që, për periudhën kohore mars – tetor 2015, të licencuarit të lirohen nga
obligimi i pagesës së taksës vjetore. Kështu të licencuarit janë liruar nga pagesa e taksave në një
shumë të përgjithshme prej 852,862.56€.
Kjo shumë e mjeteve do të merret parasysh gjatë bashkërenditjes dhe përcaktimit të Të Hyrave të
Lejuara për ndërmarrjet e energjisë për vitin 2016 dhe do të reflektohet në tarifat e konsumatorëve
të rregulluar.

11.2 Buxheti
Kuvendi i Kosovës me ligjin nr.05/L-001 - Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015,
miratoi buxhetin e ZRRE-së në shumë prej 680,206€, i cili në vazhdimësi alokohet gabimisht si grant
qeveritar, edhe pse me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE financohet nga të hyrat vetanake
dhe vetëm në rastet kur këto të hyra janë të pamjaftueshme, atëherë ZRRE ka të drejt të kërkoj
mjete shtesë në formë të grantit qeveritar. Sipas kategorive ekonomike buxheti i ZRRE-së është si në
vijim:
Tab. 11.4 Buxheti i aprovuar
Përshkrimi

Buxheti (€)

Paga dhe mëditje

457,506.00

Mallra dhe shërbime

200,700.00

Shpenzime komunale

22,000.00

Shpenzime kapitale*

0.00

Totali

680,206.00

* Shpenzimet kapitale me gjith nevojën e ZRRE-së kanë qenë të shkurtuara me Ligjin për buxhet nga vlera e
kërkuar prej 40,000€ .

Gjatë procesit të rishikimit, gjegjësisht sipas Ligjit nr 05/L-046 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit
nr 05/L-001, buxheti i ZRRE-së është shkurtuar për 115,054€, më saktësisht janë shkurtuar 113,686€
në kategorinë ekonomike “paga dhe mëditje”, dhe 1,368€ në kategorinë ekonomike “mallra dhe
shërbime”. Shprehur në përqindje me proces të rishikimit buxheti i ZRRE-së është shkurtuar për
16.91%.
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Tab. 11.5 Buxheti i alokuar
Përshkrimi

Buxheti (€)

Paga dhe mëditje

343,820.00

Mallra dhe shërbime

199,332.00

Shpenzime komunale

22,000.00

Shpenzime kapitale

0.00

Totali

565,152.00

11.3 Shpenzimet buxhetore
Për financimin e aktiviteteve të zhvilluara në vitin 2015, ZRRE ka shpenzuar 544,149.89€.
Sipas klasifikimit ekonomik, shpenzimet e ZRRE-së janë si vijon:
Tab. 11.6 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike
Përshkrimi

Shuma (€)

Paga dhe mëditje

336,277.35

Mallra dhe shërbime

189,000.84

Shpenzime komunale

18,871.70

Shpenzime kapitale

0.00

Totali

544,149.89

Realizimi i buxhetit në raport me buxhetin e mbetur pas shkurtimeve me proces te rishikimit është
96.28%.
Shkalla e realizimit të buxhetit sipas kategorive ekonomike, e shprehur në përqindje, është e
paraqitur në tabelën 11.7
Tab. 11.7 Realizimi i buxhetit i shprehur në përqindje
Përshkrimi

Buxheti (€)

Realizimi (€)

Ndryshimi (€)

Realizimi në %

Paga dhe mëditje

343,820.00

336,277.35

7,542.65

97.81%

Mallra dhe shërbime

199,332.00

189,000.84

10,331.16

94.82%

Shpenzime komunale

22,000.00

18,871.70

3,128.30

85.78%

Shpenzime kapitale
Totali

0.00

0.00

0.00

0.00%

565,152.00

544,149.89

21,002.11

96.28%
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Buxheti / shpenzimet për vitin 2015
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Fig. 11.1 Buxheti dhe shpenzimet për vitin 2015

Në tabelat në vijim pasqyrohen shpenzimet sipas kodeve ekonomike.
Tab. 11.8 Pagat dhe mëditjet
PAGAT DHE MËDITJET
Pagat neto

SHUMA (€)
281,445.90

Tatimi në të ardhura personale

24,316.05

Kontributi pensional i punëdhënësit

15,257.70

Kontributi pensional i të punësuarve

15,257.70

Gjithsej

336,277.35

Në këtë kategori të shpenzimeve janë shpenzuar gjithsej 336,277.35€ dhe e gjithë shuma është
shpenzuar për pagat e rregullta të stafit të ZRRE-së. Me përjashtim të mëditjeve për udhëtime
zyrtare jashtë vendit, të cilat paguhen nga mallrat dhe shërbimet, bordit dhe stafit të ZRRE-së nuk i
paguhen asnjë mëditje tjetër, përveç pagës mujore .
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Tab. 11.9 Mallrat dhe shërbimet
Mallrat dhe shërbimet

Shuma (€)

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jasht vendit

8,714.44

Mëditje për udhëtim zyrtar jasht vendit

16,288.76

Akomodimi për udhëtime zyrtare jasht vendit

8,676.30

Shpenzime tjera për udhëtime zyrtare jasht vendit

1,681.87

Shpenzime për Internet

3,560.09

Shpenzimet e telefonisë mobile

8,195.88

Shpenzimet postare

128.65

Shërbimet arsimit dhe trajnimit

5,460.00

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse

9,293.72

Shërbime shtypjeje

251.40

Shpenzimet per anetaresim

900.00

Kompjuter

1,256.48

Hardver per TI

5,698.88

Pajisje tjera

5,779.90

Furnizime për zyrë

10,001.21

Furnizim me pije

4,050.14

Karburant për vetura

3,966.85

Regjistrimi i automjeteve

695.00

Sigurimi i automjeteve

6,668.47

Taksë komunale e rexhistrimit të automjeteve

50.00

Sigurimi i ndërtesave

8,432.85

Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve

2,357.49

Mirëmbajtja e ndërtesave

9,358.57

Mirmbajtja e teknologjisë informative

4,993.20

Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve

795.18

Qiraja për ndërtesa

49,140.00

Reklamat dhe konkurset

3,600.00

Drekat zyrtare

4,144.91

Pagesa e tatimit ne qira

4,860.00

Totali

189,000.24

Siç shihet nga tabela 11.9, shuma e mjeteve të shpenzuara për ketë kategori të shpenzimeve është
189,000.24€. Shpenzimet buxhetore në bazë të aktiviteteve janë si vijon:


Shpenzimet e udhëtimit

35,361.37€



Shërbimet e telekomunikimit

11,884.62€



Shpenzimet për shërbimet

15,905.12€



Blerja e mobileve dhe pajisjeve

12,735.26€



Blerje tjera mallra dhe shërbime

14,051.35€



Derivate dhe lende djegëse



Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve

15,846.32€



Mirëmbajtja

17,504.44€



Qiraja

54,000.00€

3,966.85€
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Shpenzimet e marketingut

3,600.00€



Shpenzimet e reprezantacionit

4,144.91€

Për udhëtime zyrtare jashtë vendit nga buxheti i ZRRE-së janë shpenzuar 35,361.37€, prej të cilave
8,714.44€ për shpenzime të udhëtimit, 16,288.76€ për mëditje të udhëtimeve zyrtare, 8,676.30€ për
akomodim dhe 1,681.87€ për shpenzime tjera të udhëtimit (shpenzime për viza, sigurim
shëndetësor etj).
Më poshtë është paraqitur tabela me të dhënat për shpenzimet komunale. Shuma e mjeteve të
shpenzuara për ketë kategori të shpenzimeve është 18,871.70€. Krahasuar me vitin paraprak, në
vitin 2015 është shpenzuar afërsisht shumë e njëjtë e buxhetit.
Tab. 11.10 Shpenzimet komunale
Shpenzimet komunale

Shuma (€)

Rryma

17,061.64

Uji

682.06

Shpenzimet e telefonit fiks
Gjithsej shpenzime komunale

11.3.1

1,128.00
18,871.70

Të hyrat e bartura

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme shihet se shuma e përgjithshme e të hyrave të ZRRE-së për
vitin 2015, është 790,112.71€, ndërsa vlera e shpenzimeve buxhetore të realizuara është
544,149.89€. Ndryshimi mes të hyrave dhe shpenzimeve në vlerë prej 245,962.82€, paraqet fondet
suficitare që ZRRE ka mbledhur gjatë këtij viti dhe të cilat, në pajtim me nenin 6 të Ligjit për Buxhetin
e Republikës së Kosovës për vitin 2016 dhe nenit 64 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike
dhe Përgjegjësitë, do të barten në vitin 2016.
Tab. 11.11 Të hyrat vetanake të bartura
Të hyrat vetanake të bartura

Shuma (€)

Të hyrat e bartura nga viti 2014

283,301.03

Të hyrat e inkasuara gjatë vitit 2015

506,811.68

Gjithsej të hyrat 2015

790,112.71

Shpenzimet për paga dhe mëditje

-336,277.35

Shpenzimet për mallra dhe shërbime

-189,000.84

Shpenzimet komunale
Shpenzimet kapitale
Gjithsej shpenzimet 2015
Të hyrat vetanake të bartura në v. 2015

-18,871.70
0.00
-544,149.89
245,962.82
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12 RAPORTI I ZYRËS SË AUDITORIT TË PËRGJITHSHËM PËR PASQYRAT FINANCIARE TË
VITIT 2014
Sipas opinionit të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, pasqyrat financiare të ZRRE-së për vitin 2014,
në të gjitha aspektet materiale prezantojnë një pamje të drejtë dhe të vërtetë (Opinion i
pamodifikuar ).
Për çështjet siç janë: pajtueshmëria e kërkesave për raportim të jashtëm; të hyrat; trajtimit të të
arkëtueshmeve; trajtimit te borxheve, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm nuk ka të gjetura dhe nuk ka
dhënë asnjë rekomandim.
Megjithatë, ZAP për vitin 2015 ka rekomanduar ZRRE-në që të bëjë përmirësime në këto fusha:









Monitorimin nga Kryesuesi i Bordit lidhur me adresimin e rekomandimeve nga viti paraprak,
Takimet menaxheriale të mbahen në afate të rregullta kohore,
Kontrata e objektit të marrë me qira te specifikon hapësirën aktuale në shfrytëzim dhe e
njëjta reflektohet me rastin e kontraktimit të shërbimeve të mirëmbajtjes,
Përmirësim të kontrollit me rastin e procedimit të pagesave,
Vlerësimin e nevojave për burime njerëzore dhe përgatitjen e buxhetit në pajtim me këto
nevoja,
Inventarizimi i pasurisë çdo fund vit,
Sigurimi i shërbimeve të auditimit të brendshëm nga Kuvendi i Republikës se Kosovës,
Funksionalizimi i regjistrit E-pasuria.

Deri më tani, ZRRE ka ndërmarrë veprime adekuate për shumicën e këtyre rekomandimeve, disa prej
të cilave janë adresuar pjesërisht ndërsa vetëm rekomandimi për funksionalizimin e regjistrit të Epasurisë ka mbetur të adresohet në vitin 2016. Normalisht konstatimet përfundimtare për
përmbushjen e rekomandimeve do të ipen nga auditori në raportin e vitit 2015. Raporti i auditorit
për vitin 2014 mund të gjendet në faqën elektronike të ZAP.
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SHKURTESAT
ACER

Agjencioni për bashkëpunim i rregullatorëve të energjisë (Agency for the
Cooperation of Energy Regulators)

BB

Banka Botërore

BE

Bashkimi Evropian

BRE

Burimet e Ripërtërishme të Energjisë

CAPEX

Capital Expenditures (Shpenzimet kapitale)

CCP

Customer Care Programme (Programi për përkujdesje të konsumatorëve)

CEER

Council of European Energy Regulators (Këshilli i Rregullatorëve Evropian për
Energji)

DETG

Departamenti për energji termike dhe gaz;

DLL

Departamenti ligjor dhe i licencimit

DMK

Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve

DTÇ

Departamenti i tarifave dhe i çmimeve

DTE

Departamenti për treg të energjisë

DUOS

Tarifa për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes (Distribution use of System)

EC

European Commision (Komisioni Evropian)

SKE

Energy Community Secretariat (Sekretariati i Komunitetit të Energjisë)

ECRB

Energy Community Regulatory Bord (Bordi Rregullativ i Komunitetit të Energjisë BRKE)

EFTA

European Free Trade Association

EJL

Evropa Juglindore

ENS

Energy Not Supplied (Energjia e pafurnizuar)

ENTSO-E

Europian Network of Transmission System Operators for Electricity (Rrjeti Evropian
i Operatorëve të Sistemit të Transmisionit për Energji Elektrike)

FPEE

Furnizuesi Publik me energji elektrike

GPG

Grupi Punues për Gaz

GPNL

Grupi i përhershëm i nivelit të lartë (Permanent High Level Group - PHLG)

GWh

Gigavatorë

HC

Hidrocentral

HHU

Pajisje të dorës për lexim të pikës matëse (ang. Held Hand Unit – HHU)

ITC

Inter TSO Compensation (Kompensimi ndërmjet OST-ve)

KE

Komuniteti i Energjisë

KE EJL

Komuniteti i Energjisë në Evropën Juglindore

KEK

Korporata Energjetike e Kosovës

KESH

Korporata Energjetike e Shqipërisë
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KKDFE/KEDS Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike/Kosovo
Electricity Distribution and Supply (nga fundi i vitit 2014 përmbajtja ndryshon në
Kosovo Elecricity Distribution and Services)
KfW

Banka Gjermane për Zhvillim

KKK

Komisioni Kosovarë i Konkurrencës

KM

Këshilli i Ministrave

km

Kilometër

KOSTT

Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut

KPMM

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale

kV

Kilovolt

kW

Kilovat

LP

Largpërçues

MAR

Të Hyrat Maksimale të Lejuara (HML)

MBE

Marrëveshja për Blerjen e Energjisë

MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

MVA

Megavoltamper

MW

Megavat

MWTH

Megavat termik

MWh

Megavatorë

MZHE

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

NARUC

National Association of Regulatory Utility Commissioners (Asociacioni Nacional i
Komisionerëve të ndërmarrjeve Rregullative)

NjA

Njësia Administrative

NQ

Ngrohje Qendrore

NS

Nënstacioni

OPEX

Operational Expenditures (Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes)

OSSH

Operator i Sistemit të Shpërndarjes

OST

Operator i Sistemit të Transmisionit

OT

Operator Tregu

PECI

Projects of Energy Community Interest (Projekti i Interesit të Komunitetit të
Energjisë)

RoR

Rate of Return (Norma e kthimit)

RAB

Regulated Asset Base (Baza e Rregulluar e Aseteve)

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition (Sistemi Mbikëqyrës dhe i Mbledhjes së
të Dhënave)

SAIDI

Indeksi mesatar i kohëzgjatjes së ndërprerjeve në sistem

SAIFI

Indeksi mesatar i frekuencës së ndërprerjeve në sistem
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SEE

Evropa Jug Lindore

Sh.A

Shoqëri aksionare

TAP

Trans-Adriatik-Pipeline – Gazsjellësi Përtej Adriatikut

TC

Termocentral

TF

Task Forcё

TKE

Traktati i Komunitetit të Energjisë

TL

Tensioni i lartë

TR

Transformator

TM

Tensioni i Mesëm

TU

Tensioni i Ulët

TVSH

Tatimi mbi Vlerën e Shtuar

USAID

United States Agency for International Development (Agjencia e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar)

VNSM

Vlerësimi i ndikimit social dhe mjedisor

WBIF

Western Balkans Investment Framework (Korniza për Investime në Ballkanin
Perëndimor)

ZAP

Zyra e Auditorit të Përgjithshëm

ZAK

Zgjidhja alternative e kontesteve

ZRRE

Zyra e Rregullatorit për Energji
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Adresat e ZRRE-së
Zyra e Rregullatorit për Energji
Rruga: Dervish Rozhaja nr. 12
Prishtinë 10000, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 247 615
Fax: +381 (0) 38 247 620
Email: info@ero-ks.org
Web: www.ero-ks.org

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji:
Tel: +381 (0) 38 247 615 lok. 101

Sekretaria:
Tel: + 381 (0) 38 247 615 lok. 104

Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve:
Tel. + 381 (0) 247 615 lok. 116 dhe 125
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org
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