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PËRMBLEDHJE 

Ofrimi i sigurisë së furnizimit me energji elektrike është një ndër objektivat kryesore në Strategjinë e 
Qeverisë në lidhje me Energjinë. Për ofrimin e sigurisë së furnizimit me energji elektrike në Kosovë, 
është i domosdoshëm zhvillimi i kapaciteteve të reja gjeneruese, duke marrë parasysh edhe 
dekomisionimin e TC Kosova A, e cila nuk garanton furnizim stabil dhe të sigurt, si pasojë e amortizimit. 
Qeveria ka zhvilluar një tender të hapur, konkurrues për prokurimin e kapacitetit të ri, e cila ka rezultuar 
me arritjen e një marrëveshje për strukturën komerciale për ndërtimin e kapacitet prej 450 MW, me 
bazë linjiti, me ofertuesin e suksesshëm ContourGlobal. 

Si pjesë e transaksionit, dhe për të adresuar shqetësimet e investitorit rreth aftësive kreditore të 
furnizuesve të sektorit privat që operojnë në tregun e Kosovës, Qeveria ka themeluar një entitet për 
qëllim të veçantë, Kompaninë e Re Kosovare të Energjisë Elektrike (‘NKEC’) për të marrë përsipër 
rrezikun e blerjes së energjisë në bazën merr-ose-paguaj. Mënyra në të cilën kapaciteti dhe energjia që 
është në dispozicion blihet nga NKEC (së bashku me mbulimin e kostove operative të NKEC) duhet të 
kryhet në mënyrë transparente, jo-diskriminuese dhe të bazuar në treg, në përputhje të plotë me ligjet e 
Kosovës dhe rregullat e aplikueshme të konkurrencës së Komunitetit të Energjisë, dhe në veçanti nuk 
duhet të shtrembëroj ose kufizoj konkurrencën në tregun e brendshëm të energjisë elektrike.   

Për të arritur këtë, ZRRE-ja propozon vendosjen e obligimit të shërbimit publik  (‘OSHP’1) mbi furnizuesit 
që furnizojnë konsumatorët në Kosovë që të paguajnë një taksë për NKEC. OSHP është një obligim që 
një furnizues, po të shqyrtonte interesat e veta komerciale, nuk do ta merrte në të njëjtën masë ose 
sipas të njëjtave kushte. Pa vendosjen e NKEC dhe OSHP, ZRRE-ja është e mendimit që Qeveria e 
Kosovës nuk do të ishte në gjendje të ndërmarr investimet e nevojshme shtesë për sigurimin e furnizimit 
me energji elektrike sipas kushteve të pranueshme për investitorin e sektorit privat dhe huadhënësit e 
tij. 

Taksa do të mbulojë të gjitha kostot e NKEC nga të gjithë furnizuesit e licencuar (duke përfshirë çdo 
entitet që vetë-furnizohet) në Kosovë në proporcion me pjesëmarrjen e furnizuesit relevant ne tregun 
energjisë elektrike në Kosovë. Për të trajtuar rrezikun e fluksit të rrjedhës së parasë në mes të nivelit të 
të hyrave të pranuara nga furnizuesit në çdo periudhë faturuese dhe pagesat e faturuara nga 
gjeneratori, ZRRE-ja propozon që NKEC, kur të jetë e nevojshme, do të lejohet të kthej kostot e kapitalit 
punues ashtu siç është në një nivel më të mirë për të akomoduar luhatjet e çmimeve sipas një kornize të 
rregulluar, krahasuar me furnizuesit të cilët janë të ekspozuar ndaj tregut të hapur. Kjo duhet të ofrojë 
alokimin më të ulët të rrezikut të kostos për konsumatorët e energjisë elektrike. Tarifat e ngarkuara nga 
NKEC do të rregullohen automatikisht për të reflektuar dallimet në mes të parashikimit dhe realizimit të 
atyre të pagueshme dhe arkëtueshme.  
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 Eng. Public Service Obligation (PSO) 



 

 

Ky raport konsultativ përcakton në mënyrë më të detajuar arsyetimin e vendosjes së OSHP-së, kushtet 
mbi të cilat propozohet të bëhet kjo, dhe metodologjinë për llogaritjen e taksës që rezulton dhe 
çështjeve tjera të detajuara. 



 

 

1. HYRJE 

Për arsyet e specifikuara më poshtë, ZRRE-ja ka përcaktuar që obligimi i shërbimit publik duhet të 
vendoset tek furnizuesit e licencuar për të paguar taksën (tarifën) në mbështetje të sigurisë së 
furnizimit. ‘Obligimi i shërbimit publik’ ose OSHP-ja është një obligim i vendosur ndaj një ndërmarrje të 
energjisë elektrike të cilin ndërmarrja, po të shqyrtonte interesat e veta komerciale, nuk do të merrte 
përsipër ose nuk do të merrte përsipër në një njëjtën masë ose sipas të njëjtave kushte. Në këtë 
dokument, ZRRE-ja ofron arsyet e veta dhe metodologjinë e propozuar për llogaritjen dhe aplikimin e 
taksës dhe kërkon komente për propozimet e veta. 

1.1 Qëllimi dhe arsyetimi 

Një qëllim i rëndësishëm i politikës së Qeverisë është që të sigurohet ofrimi i sigurt dhe i qëndrueshëm i 
furnizimit me energji elektrike tek konsumatorët fundorë të Kosovës. Për të arritur këtë, duhet të 
sigurohen kapacitete të reja gjeneruese për të kompensuar dekomisionimin e kapacitetit të vjetruar 
gjenerues të TC Kosova A dhe rehabilitimin e TC Kosova B, ku të dyja këto janë termocentrale me linjit. 
Sigurimi i kapacitetit të ri gjenerues është kryer duke përdorur një procedurë tenderimi pasi që ofruesit 
e tregut të lirë nuk kanë zhvilluar kapacitetet e nevojshme për të ofruar sigurinë e furnizimit. Nga tre 
tenderët e nisur gjatë dekadës së fundit, deri më sot është vetëm një termocentral i prokuruar si 
rezultat i tenderit. Një zotim detyrues është nënshkruar në dhjetor të vitit 2017 dhe u finalizua në mars 
të vitit 2018. Ky ishte kulmi i një procesi që filloi para disa viteve, me mbështetje të Bankës Botërore dhe 
Bashkimit Evropian (BE). Kosova ka marrë miratimin paraprak nga BE-ja dhe Sekretariati i Energjisë para 
lansimit të një tenderi të hapur, konkurrues, dhe shpalosi në atë kohë nevojën për një Marrëveshje 
afatgjate për Blerje të Energjisë (MBE) të mbështetur nga qeveria  e Kosovës për të tërhequr investimet 
e nevojshme private. Kjo shpalosje është e referuar në procesverbalin e datës 14 korrik 2010 të lëshuar 
nga DG Energy, me pajtimin e Sekretariatit të Energjisë.  

Prokurime të mëtejshme përmes tenderimit do të jenë të nevojshme në të ardhmen për të përmirësuar 
sigurinë e furnizimit, veçanërisht pas dekomisionimit të TC Kosova A. 

Qeveria tashmë ka lidhur kontratë komerciale me ContourGlobal, një kompani ndërkombëtare. Si pjesë 
e këtyre negociatave Qeveria dhe kompania u pajtuan që do të themelohet një entitet për qëllim të 
veçantë nga Qeveria sipas ligjeve të Kosovës për të vepruar si marrësi i vetëm nga gjeneratori, dhe për 
të shitur energjinë. Ky entitet për qëllim të veçantë, ‘Kompania e Re Kosovare e Energjisë Elektrike’, ose 
‘NKEC’ tanimë është themeluar ligjërisht. NKEC ka të drejtat ekskluzive për të gjithë kapacitetin elektrik 
dhe në përputhje me këtë do të paguaje për atë kapacitet; NKEC gjithashtu ka të drejtat ekskluzive për 
të gjithë energjinë e prodhuar nga centrali dhe në përputhje me këtë do të paguajë për energjinë që e 
merr.  



 

 

NKEC do të veprojë si konsumator me shumicë (tregtar)2 ashtu siç përcaktohet në Nenin 3 nën-
paragrafin 1.12 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe do t’i jepet licenca për furnizim me shumicë 
(tregti) sipas Nenit 28 nën-paragrafi 2.11 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë3, duke e lejuar atë që të 
blejë energji elektrike për qëllim të shitjes tek personat tjerë përveç konsumatorëve final.   

Qëllimi i OSHP-së së propozuar është që të ofrojë mënyra të financimit të kostove shtesë të nevojshme 
për të mbështetur investimin e ri përmes taksës për sigurinë e furnizimit që do të mblidhet nga 
konsumatorët fundor në Kosovë. 

Një qëllim tjetër është që prokurimi i ri dhe taksa e re duhet të jenë transparente, nuk duhet të 
shtrembërojnë padrejtësisht konkurrencën në treg dhe nuk duhet të jenë diskriminuese. Mënyra se si 
arrihet kjo duhet të jetë në përputhje me rregullat e konkurrencës së Komunitetit të Energjisë / 
Bashkimit Evropian. 

 

1.2 Përcaktimet kyçe 

ZRRE-ja ka marrë parasysh mekanizmat përmes të cilave mund të zbatohet taksa për sigurinë e 
furnizimit në përputhje me qëllimet e përshkruara më lartë: 

 Prokurimi i kapaciteteve shtesë. Aty ku është përcaktuar në përputhje me Nenin 44 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë se kapacitetet shtesë duhet të prokurohen përmes një tenderi 
konkurrues, atëherë do të emërohet një konsumator me shumicë me përgjegjësi të plotë për 
kontraktimin e energjisë dhe kapaciteteve të centralit të prokuruar për kohëzgjatjen e 
marrëveshjes së bërë me atë gjenerator (Gjeneratori). 

 Bankabiliteti. Për të përmbushur shqetësimet e investitorit rreth bankabilitetit të transaksionit, 
dhe duke pranuar se sektori i furnizimit me energji elektrike në Kosovë është 100% në pronësi 
private, Qeveria është marrë vesh me investitorin se do të themeloj një konsumator me shumicë 
në pronë të shtetit (tregtar)4 me përgjegjësinë e vetme për kontraktimin e energjisë dhe 
kapacitetit të centralit të prokuruar për kohëzgjatjen e marrëveshjes së bërë me atë gjenerator 
(Gjeneratori), dhe shitjen e të njëjtës energji dhe kapaciteti. Kjo i ofron investitorit një blerës të 
vetëm të mbështetur nga Shteti. 

 Financimi i kapaciteteve shtesë. Financimi shtesë i nevojshëm për të financuar investimet duhet 
të vijë nga një taksë jo-diskriminuese për konsumatorët fundor brenda Kosovës, ku taksa 

                                                 

 

 
2
 Person fizik ose juridik që blenë energji elektrike me qëllim të rishitjes brenda apo jashtë sistemit në të cilin është themeluar - Ligji 

për Rregullatorin e Energjisë 05/L-084 i vitit 2016 

3
 Ligji për Rregullatorin e Energjisë 05/L-084 i vitit 2016 

4
 ‘konsumatori i caktuar me shumicë 



 

 

mblidhet nga furnizuesit e licencuar (përfshirë vetë-furnizuesit5). Obligimi për të mbledhur 
taksën dhe për të paguar të ardhurat tek konsumatori i caktuar me shumicë bëhet përmes 
Obligimit të Shërbimit Publik (OSHP) që do të vendoset në të gjithë furnizuesit e energjisë 
elektrike tek konsumatorët fundor (përfshirë vetë-furnizuesit) në Kosovë. 

 Përgjegjësitë e konsumatorit me shumicë. Pala e emëruar si konsumator me shumicë do të 
caktohet nga ZRRE-ja me përgjegjësitë specifike të mëposhtme, si shtesë ndaj atyre në kushtet 
standarde të licencës së vetë si konsumator me shumicë (tregtar): 

o Kryerja e obligimeve si marrës (offtaker) në bazë të Marrëveshjes afatgjate për Blerje të 
Energjisë (MBE), të cilën Qeveria e ka lidhur në emër të saj me Gjeneratorin; 

o Pagesa dhe garantimi për të paguar të gjitha kostot e nevojshme për Gjeneratorin (ashtu 
siç është e specifikuar në MBE-në me gjeneratorin); 

o Nominimi i energjisë në dispozicion nga Gjeneratori në përputhje me MBE-në; 

o Shitja e energjisë së nominuar në treg të hapur në mënyrë transparente, jo-
diskriminuese dhe të bazuar në treg; 

o Llogaritja e kostove të shkaktuara duke përfshirë financimin e variacioneve në të hyrat 
mujore të shkaktuara nga sezonaliteti i të hyrave të pranuara dhe niveli i taksës në 
përputhje me metodologjinë e miratuar nga ZRRE, të përcaktuar nga Rregulla e 
përshkruar në Seksionin 4. 

 Të drejtat e konsumatorit me shumicë:  

o Të vendos një taksë të sigurisë së furnizimit të miratuar nga Rregullatori tek të  gjithë 
furnizuesit e konsumatorëve fundor (përfshirë vetë-furnizuesit) në Kosovë në 
proporcion me konsumin nga konsumatorët fundor të këtyre furnizuesve; 

o Të mbuloj kostot administrative dhe operative të miratuara nga ZRRE-ja (duke përfshirë 
një fitim operativ të arsyeshëm) të konsumatorit me shumicë të cilat janë të specifikuara 
në Rregullën e lartpërmendur të ZRRE-së, neto e të hyrave të krijuara nga shitja e 
energjisë së nominuar; 

o Të llogaritë nivelin dhe të kërkojë nga furnizuesit e konsumatorëve fundor në Kosovë që 
të vendosin para të gatshme ose letra me vlerë të bëra në favor të konsumatorit me 
shumicë si garancion të pagesës së taksës; 

o Të dëmshpërblehet nga mos-pagesa ose pagesa e vonuar nga të gjithë furnizuesit e 
konsumatorëve fundor të Kosovës. 

                                                 

 

 
5
 Ligji për Rregullatorin e Energjisë lejon vetëm gjenerimin e energjisë elektrike për vete-konsum, ku as objekti gjenerues e as 

konsumatori i energjisë elektrike nuk janë të lidhur në sistemin e transmisionit ose sistemin e shpërndarjes. Përndryshe, licencat 

(ose përjashtimet e licencave) kërkohen dhe konsumatori fundorl gjithashtu fiton sigurinë e furnizimit. 



 

 

 Detyrat e Operatorit të Tregut. Operatori i Tregut kërkohet që në baza mujore të llogaritë 
pjesën e furnizimit total të konsumatorëve fundor në Kosovë nga secili furnizues në muajin 
paraprak dhe të njoftojë për këto pjesë Rregullatorin dhe konsumatorin relevant me shumicë. 

 Detyrat e Rregullatorit: 

o Të zhvilloj një Rregull që qeverisë mbledhjen dhe pagesën e taksës së sigurisë së 
furnizimit; 

o Të caktojë konsumatorin me shumicë si palë që ka të drejtë të llogaris taksën dhe të 
caktoj taksën tek furnizuesit në përputhje me Rregullën e zhvilluar. 

o Të vendosë një OSHP mbi furnizuesit (përfshirë vetë-furnizuesit) për të mbledhur dhe 
kaluar tek konsumatori i caktuar relevant me shumicë një taksë për sigurinë e furnizimit 
kurdo që një OSHP përcaktohet se është e nevojshme 

o Të rishikoj dhe miratoj kostot e shkaktuara nga konsumatori me shumicë dhe llogaritja e 
taksës së tij dhe të publikoj nivelin e sigurisë së furnizimit të aplikueshme në çdo kohë.  

o Të sigurohet që të gjitha kostot e kapacitetit dhe energjisë nga blerjet e veta nga 
Gjeneratori relevant janë të përfshira në llogaritjen e taksës dhe se të gjitha diferencat 
në mes të kostove të mbledhura dhe reale të barazohen në llogaritjen e taksës. 

 

 

 

 



 

 

2 KËRKESAT LIGJORE 

2.1 Përgjegjësitë për Sigurinë e Furnizimit 

Kërkesat për Sigurinë e Furnizimit janë të specifikuara në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë.  

Në përputhje me Nenin 15, paragrafi 1.3, Rregullatori është përgjegjës "të monitoroj dhe përmirësoj 
sigurinë e furnizimit me energji elektrike … duke përfshirë edhe sigurimin e mirëmbajtjes dhe ndërtimin e 
kapaciteteve të nevojshme ... gjeneruese”. 

Në përputhje me Nenin 42:  

“1.  Rregullatori është përgjegjës për të monitoruar dhe ndërmarr veprimet e specifikuara në 
këtë ligj për promovimin dhe përmirësimin e sigurisë afatshkurtër dhe afatgjatë të furnizimit 
me energji. 

2.  Ky monitorim nga Rregullatori përfshin: 

2.1.  balancin mes furnizimit dhe kërkesës të sektorit të energjisë, duke përfshirë  
balancin e projektuar të furnizimit dhe kërkesës për periudhën e ardhshme pesë 
(5)vjeçare; 

2.2.  nivelin e kërkesës së ardhshme si dhe kapacitetet e pritura shtesë të gjenerimit dhe 
transmetimit që janë në planifikim apo në ndërtim e sipër gjatë periudhës pesë (5) 
vjeçare, duke përfshirë çdo kapacitet ndër-kufitar të interkoneksionit; 

2.3.  bilancet e energjisë, sipas Ligjit për Energji; 

2.4.  parashikimin e sigurimit të energjisë, si dhe furnizimit me energji elektrike për  
periudhën ndërmjet pesë (5) dhe pesëmbëdhjetë (15) viteve nga koha e monitorimit; 

2.5.  synimet e investimeve, për pesë (5) vitet e ardhshme apo për më shumë vite  
kalendarike, të operatorëve të sistemit të transmisionit dhe palëve të tjera për të cilat 
janë në dijeni, për sa i përket ofrimit të kapacitetit ndërkufitar të interkoneksionit; 

2.6.  nivelet e arritura dhe të pritura të sigurisë së operimit të sistemit; 

2.7.  cilësinë dhe nivelin e mirëmbajtjes së sistemeve; si dhe 

2.8.  masat për të mbuluar kërkesën e pikut dhe për t’u ballafaquar me mungesat apo 
dështimet e një apo më shumë furnizuesve. 

”3.  Rregullatori përgatit dhe publikon çdo dy (2) vjet, më së voni deri më 31 Korrik, një raport 
që paraqet gjetjet që dalin nga monitorimi i sigurisë së furnizimit, si dhe hollësitë mbi 
masat e marra apo të parashikuara për trajtimin e këtyre çështjeve. Ky raport i dërgohet 
për njoftim Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë.” 

Neni 43 përcakton procedurën për autorizimet për ndërtimin e kapaciteteve të reja por Neni 44 
përcakton procedurat e tenderimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja, duke vënë në dukje se: 

“1.  Qeveria mund të autorizojë fillimin e procedurës së tenderimit për ndërtimin e kapaciteteve 
të reja gjeneruese, nëse Rregullatori nxjerr Vendim me shkrim me të cilin përcaktohet se 
procedura e autorizimit sipas nenit 43 të këtij ligji nuk ka rezultuar suksesshëm: 



 

 

1.1.  në ndërtimin e kapaciteteve të mjaftueshme gjeneruese të energjisë elektrike për të 
garantuar sigurinë e furnizimit ose për arritjen e caqeve mjedisore; ose 

1.2.  me përmbushjen e caqeve të energjisë nga burimet e ripërtëritshme dhe/apo 
sigurimin e eficiencës adekuate. 

2.  Çdo Vendim i Rregullatorit sipas paragrafit 1 të këtij neni do të jetë në përputhje me 
detyrimet e Kosovës sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë.” 

Kosova duhet të zëvendësojë kapacitetet e vjetra gjeneruese në mënyrë që të jetë në gjendje të ofrojë 
energji të mjaftueshme në kohën e pikut dhe të mbajë rezerva për të siguruar sigurinë e furnizimit. 
Tregu, deri më sot, nuk ka ofruar kapacitete shtesë dhe kështu, në pajtim me Nenin 44 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë, është kryer një procedurë tenderuese dhe një gjenerator i ri është është 
prokuruar. 

Ligji nuk tregon mënyrën se si do të paguhet kapaciteti i ri, por në mënyrë implicite kërkon që garancitë 
e tilla janë të nevojshme për t’u siguruar që gjeneratori i ri do të pranojë pagesat e nevojshme për të 
kthyer kostot e investimeve dhe për të pasur një fitim të arsyeshëm, prandaj  duhet të ekzistojnë. 
Procedurat e tilla duhet të jenë në përputhje me të gjitha zotimet e bëra në bazë të Traktatit të 
Komunitetit të Energjisë pavarësisht se Neni 44 i referohet vetëm mendimit të Rregullatorit për nevojën 
e një procedure të tenderimit. 

 

2.2 Fushëveprimi i obligimit të shërbimit publik (OSHP)   

Ligji për Energjinë Elektrike definon obligimin e shërbimit publik si një “obligim që i imponohet një 
ndërmarrjeje të energjisë elektrike sipas ligjit ose sipas një vendimi të aprovuar nga Qeveria ose Zyra e 
Rregullatorit për Energji varësisht nga fushat e përgjegjësisë së tyre mund të vendosin obligime që mund 
të lidhen me sigurinë e furnizimit me energji elektrike, . . . që është jo-diskriminues dhe nuk dëmton 
konkurrencën përtej masës së domosdoshme për arritjen e qëllimit për të cilin imponohet shërbimi publik 
në fjalë.” 

Neni 51 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë thotë: 

“1.  Rregullatori mund të ngarkojë obligime të shërbimit publik mbi secilën ndërmarrje të 
energjisë, në pajtim me Ligjin për Energjinë Elektrike dhe Ligjin për Gazin Natyror, me anë të 
vendimeve, por Rregullatori gjithashtu të sigurojë aranzhime që sigurojnë se: 

1.1.  obligimet e shërbimit publik zbatohen në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese si 
dhe të mos pengojnë hapjen e tregjeve të energjisë, siç parashikohet me këtë ligj dhe 
ligjet tjera në fuqi; 

1.2.  ndërmarrjet e energjisë mbi të cilat imponohen obligimet të jenë në gjendje të 
kompensojnë shpenzimet shtesë të shkaktuara nga obligimet e imponuara të 
shërbimit publik; 

1.3.  të bëj vlerësimin e rregullt të efekteve të mundshme të obligimeve të shërbimit 
publik mbi konkurrencën vendore dhe ndërkombëtare në tregjet e energjisë, si dhe të 
konsideroj nëse këto obligime duhet rishqyrtuar apo jo; 



 

 

2.  Obligimet e shërbimit publik siç janë përcaktuar në licencë do të jenë të definuara qartë, 
proporcionale, transparente, jodiskriminuese, si dhe të verifikueshme. Obligimet do të 
ndërlidhen me sigurinë, rregullsinë, cilësinë dhe çmimin e furnizimit ose me mbrojtjen e 
mjedisit. 

3.  Çdo vendim që imponon obligime të shërbimeve publike duhet të publikohet dhe dorëzohet 
tek Sekretariati i Komunitetit të Energjisë.” 

Neni 5 i Ligjit për Energji Elektrike përsërit se një OSHP mund të imponohet në interesin publik lidhur me 
sigurinë e furnizimit dhe vazhdon të kërkojë: 

“2.  Çdo obligim për shërbimin publik i ngarkuar nga Qeveria ose Rregullatori varësisht nga 
fushat e përgjegjësisë së  tyre  duhet  të  përfshihet  në  licencën  përkatëse  të ndërmarrjes  
së energjisë elektrike, pa vonesë, pas procedurës së lëshimit të licencës së re apo modifikimit 
të licencës aktuale. 

3.  Obligimet e shërbimit publik, të vendosura sipas këtij ligji, duhet të përkufizohen qartësisht, 
të jenë transparente, jodiskriminuese, të verifikueshme, si dhe duhet të garantojnë barazinë 
e qasjes për ndërmarrje të energjisë elektrike te konsumatorët vendorë. Për më tepër, 
vendosja e obligimeve të shërbimit publik si dhe zbatimi i tyre nga ndërmarrjet e energjisë 
duhet të bëhen në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese, duke mos penguar hapjen e 
tregut. 

4.  Për  të  përmbushur  kriterin  e  transparencës,  Rregullatori  miraton  masat  e  veçanta  për 
vendosjen e obligimeve të shërbimit publik në një formë të vendimit të publikuar dhe 
obligimet e tilla do të përfshihen nga Rregullatori në licencën e ndërmarrjes së energjisë 
elektrike. 

6.  Kur vendos obligimin e shërbimit publik, Qeveria ose Rregullatori varësisht nga fushat e 
përgjegjësisë së tyre duhet të dëshmoj në një vlerësim të publikuar ndikimi që kjo masë 
është më së paku kufizuese, si dhe masë që është proporcionale dhe e domosdoshme për 
sigurimin e ofrimit të shërbimit publik. 

7.  Imponimi i obligimeve të shërbimit publik nuk duhet të shkaktoj diskriminim ndërmjet 
ndërmarrjeve në Komunitetin e Energjisë. 

9.  Rregullatori përcakton ndarjen e shpenzimeve të obligimeve të shërbimit publik të 
vendosura sipas këtij neni tek konsumatorët fundor në mënyrë josdiskriminuese dhe  
transparente. Kompensimi për këto shpenzime  nuk  mund  të  tejkalojë  shpenzimet  e bëra  
në  ushtrimin  e obligimeve të shërbimit publik minus të ardhurat e fituara nga ofrimi i 
shërbimit. Kompensimi mund të përfshijë edhe një fitim të arsyeshëm. Secili kompensim për 
të licencuarit për obligimin e shërbimit publik duhet t’i nënshtrohen vlerësimit sipas 
rregullave të Komunitetit të Energjisë për Ndihmën Shtetërore. 

11.  Në ushtrimin e aktiviteteve të tyre, të licencuarit që i nënshtrohen Obligimeve të Shërbimit 
Publik do të respektojnë ato obligime, si dhe ofrimi i shërbimeve të tilla do të monitorohet 
nga Rregullatori. 

12.  Qeveria ose Rregullatori, varësisht nga fushat e përgjegjësisë se tyre pas vendosjes së 
obligimit  të  shërbimit  publik  në  licencat  e  ndërmarrjeve  elektrike,  informon 
Sekretariatin  e Komunitetit të Energjisë për të gjitha masat e miratuara për të përmbushur 



 

 

Obligimet e Shërbimit Publik, duke përfshirë efektin e tyre të mundshëm në konkurrencën në 
nivel  shtetëror ose ndërkombëtar. 

13.  Rregullatori informon vazhdimisht Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë, çdo dy (2) vjet, 
për ndonjë ndryshim të masave të tilla.” 

Në këtë konsultim, Rregullatori kërkon që të demonstroj se OSHP do të jetë e nevojshme, proporcionale 
dhe jo-diskriminuese. 



 

 

3 KRITERET PËR MATJEN E SIGURISË SË FURNIZIMIT 

Kriteret për matjen e sigurisë së furnizimit do të jenë ato elemente të specifikuara në Nenin 42 të Ligjit 
për Rregullatorin e Energjisë si pikat që Rregullatori duhet të monitoroj për këtë qëllim. Elementet 
përkatëse nga Neni 42 (në lidhje me Taksën e propozuar për Sigurinë e Furnizimit) janë: 

 Bilancin e furnizimit/kërkesës së sektorit të energjisë për periudhën e ardhshme pesë (5) 
vjeçare. Kjo do të bazohet në Bilancën e Energjisë të përgatitur sipas Ligjit për Energji dhe 
Strategjisë mbizotëruese të Energjisë së Qeverisë së Kosovës. 

 Parashikimin e sigurimit të energjisë, si dhe furnizimit me energji elektrike për periudhën 
ndërmjet pesë (5) dhe pesëmbëdhjetë (15) viteve nga koha e monitorimit, që do të jetë në 
përputhje me parashikimet e shtuara në llogaritjet e bilancit të energjisë; 

 Synimet e investimeve, për pesë (5) vitet e ardhshme apo për më shumë vite 
kalendarike, të operatorëve të sistemit të transmisionit dhe palëve të tjera për të cilat janë në 
dijeni, përkitazi me ofrimin e kapacitetit ndërkufitar të interkoneksionit. Interkoneksionet do të 
konsiderohen se do të jenë në gjendje të ofrojnë një maksimum të përcaktuar të kapacitetit të 
tyre në ngarkesën maksimale (pik) në mënyrë që të mbulojnë sigurinë e furnizimit; përcaktimi i 
këtij maksimumi do të ndjekë praktikat në tërë Evropën dhe do të marrë parasysh bilancin 
rajonal të ofertës/kërkesës në pik sepse një deficit i parashikuar në rajon do të zvogëlojë 
aftësinë e Kosovës për të importuar. 

 Nivelet e sistemit të sigurisë operacionale të arritura dhe të pritura. Përmbushja e obligimeve 
të pritshme të ENTSO-E në lidhje me rezervat e blera në vend do të merren parasysh në lidhje 
me fleksibilitetin e kapaciteteve gjeneruese aktualisht të instaluara brenda territorit të Kosovës. 

 Masat për të mbuluar kërkesën e pikut dhe për t’u ballafaquar me mungesat e një apo më 
shumë furnizuesve. Me këtë element të fundit, Rregullatori do të vlerësojë një standard të 
sigurisë së ngarkesës së paarritshme në përputhje me praktikat Evropiane, por kjo do të bazohet 
në vlerësimin e probabilitetit të mos-disponueshmësirë së kombinimeve të njësive gjeneruese 
në përputhje me praktikën e ENTSO-E. 

Një vlerësim i tillë është bërë kur Kosova u zotua për të prokuruar gjenerim shtesë; ZRRE-ja synon të 
bashkëpunojë me KOSTT-in në zhvillimin e një metodologjie të publikuar për vlerësimet e ardhshme të 
Sigurisë së Furnizimit. Elementet e kësaj metodologjie do të përfshijnë procedurat e diskutuara më 
poshtë6. 

 

 

                                                 

 

 
6
 ZRRE-ja synon të zhvillojë një metodologji në përputhje me praktikat më të mira Evropiane dhe do të mbajë këtë metodologji nën 

shqyrtim dhe në këtë mënyrë metodologjia e publikuar mund të ndryshojë në detaje nga parimet e paraqitura këtu. 



 

 

 

 

 

3.1 Standardi i Sigurisë së Furnizimit  

ZRRE-ja do të konsultohet për standardin e Sigurisë së Furnizimit që do të zbatohet. Disa shembuj të 
Humbja e Ngarkesës së Pritshme (LOLE7) të aplikuara në vendet tjera janë: 

Republika e Irlandës 8 orë 
Irlanda Veriore  4.9 orë 
Britania e Madhe 3 orë 
Belgjika   3 orë 
Franca   3 orë 
Holanda  4 orë 
Greqia   2.4 orë 
Portugalia  8 orë 

LOLE është masë probabiliteti e cila tregon rrezikun në të cilin kapaciteti i gjenerimit dështon në 
përmbushjen e kërkesës dhe vlerësimi i tij përfshinë parametra specifik siç janë kapaciteti i centralit dhe 
norma e ndërprerjes së secilës njësi gjeneruese. Metodat tjera matëse që përdoren kanë llogaritje të 
ngjashme. 

ZRRE-ja përkohësisht propozon një standard prej 3 orësh si mesatare e informatave në dispozicion për 
sistemet që janë të ndërlidhura mirë, por do të shqyrtojë me tej standardet dhe metodat matëse 
alternative me KOSTT-in. 

 

3.2 Metodologjia e vlerësimit të padisponueshmërisë së gjeneratorit 

Çdo njësi gjeneruese ka një probabilitet të përcaktuar të ndërprerjes së detyruar. Ekziston probabiliteti 
që më shumë se një njësi të dështojë në të njëjtën orë. Formula për LOLE në çdo vit përcaktohet nga 
formula: 

𝐿𝑂𝐿𝐸 =   𝑃𝑟𝑜𝑏  𝐺ℎ < 𝐿ℎ 

𝑁

𝑛=1

𝐻

ℎ=1

 

 

ku: Gh është gjenerimi i pritur që është në dispozicion në orë “h”; 
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 Eng. Loss of Load Expectation 



 

 

 Lh është ngarkesa e pritur që do të shërbehet në orë “h”; 

dhe 

𝐺ℎ = 𝐶𝑛 × 𝑝𝑛  

me: Cn është shuma e kapacitetit gjenerues që është në dispozicion në skenarin “n”; 

 pn është probabiliteti i skenarit “n” që aplikon; 

duke theksuar se një skenar është produkt i disponueshmërisë së kapacitetit të marrë parasysh në një 
skenar. Për shembull, probabiliteti që të 3 njësitë e grupit të gjeneratorëve të jenë në dispozicion në një 
orë është 73% (ku njësitë kanë probabilitetin e disponueshmërisë prej (95%, 90% dhe 85% respektivisht) 
dhe secili skenar duhet të përfshihet (vetëm njësitë 1 dhe 2 në dispozicion, vetëm njësitë 1 dhe 3 në 
dispozicion, etj.8). 

Synimi është që të ofrohet një shembull më i plotë i kësaj metodologjie standarde në metodologjinë e 
publikuar. 

 

3.3 Vlerësimi i disponueshmërisë së importit  

Në Raportin e Monitorimit të Tregut për vitin 2016, ACER ka gjetur trajtime të ndryshme të kontributit të 
linjave interkonektive në vlerësimet e sakta të gjenerimit. Në 10 shtete është atribuuar kontributi zero, 
ndërsa 4 shtete kanë aplikuar një kontribut prej100%. Belgjika, Franca dhe Finlanda kanë aplikuar një 
faktor të disponueshmërisë prej 60% - 75%, ndërsa në BM dhe Greqi ishte 40% dhe 30%. Nuk aplikohet 
një metodologji e uniformuar. 

ZRRE-ja propozon që të merren parasysh tepricat rajonale të kapacitetit në pik dhe do të aplikoj një 
faktor të disponueshmërisë deri në 50% nëse ekzistojnë teprica të konsiderueshme (dmth. kapaciteti 
rajonal në dispozicion më i madh se 50% i kërkesës së Kosovës dhe zero kur tepricat në pik janë zero ose 
më pak.  

Kjo politikë do të zhvillohet bazuar në përvojë por ka gjase që të ndikohet shumë nga ndryshimet 
hidrologjike, veçanërisht në Shqipëri. 

 

3.4 Trajtimi i investimeve të zotuara  

ZRRE-ja beson që secili gjenerator i zhvilluar përmes një prokurimi të ankandit duhet të konsiderohet si i 
garantuar pavarësisht nga rezultati i llogaritjes së sigurisë në llogaritjet e mëpasshme. Kjo për shkak se 
nëse bëhet ndryshe do të krijonte rrezik të panevojshëm rregullator për investitorët; duke pasur 
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  Popullata prej 3 gjeneratorëve ofron 8 permutacione të disponueshmërive dhe çdo permutacion do të ofrojë një nivel të ndryshëm 

të kapacitetit në dispozicion 



 

 

parasysh se prokurimi në ankand është i vetmi mjet aktualisht në dispozicion sipas Ligjit për të zbutur 
një problem në rritje të sigurisë së furnizimit, kjo është e qartë që nuk është e pranueshme pasi që do të 
rriste koston në të gjitha prokurimet e ardhshme. 

Qeveria e Kosovës nisi prokurimin e kapacitetit shtesë gjenerues përmes procedurës se ankandit, në 
përputhje me nenin ekuivalent të Nenit 44 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë ashtu siç zbatohej në 
kohën e prokurimit. Rezultati i prokurimit ishte kontraktimi për ndërtimin e centralit me qymyr prej 450 
MW me ContourGlobal plc dhe Qeveria nënshkroi në këtë mënyrë marrëveshjen për blerje të energjisë 
(MBE) e cila tani është bërë e pakushtëzuar. Një kusht i MBE-së ka qenë që Qeveria do të transferojë 
përgjegjësitë e veta tek një entitet në pronësi të vet për të miratuar përgjegjësitë e Blerësit sipas MBE-
së. Kompania e Re Kosovare e Energjisë Elektrike (NKEC) tanimë është themeluar si duhet dhe do të 
operoj si një konsumator me shumicë (tregtar) i licencuar për furnizim me shumicë (tregti). 

 

3.5 Nevoja për rivlerësim dhe frekuenca e rivlerësimit  

Në përputhje me Nenin 42, paragrafi 3 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Rregullatori duhet të 
publikoj një raport me detaje mbi rezultatet e monitorimit të sigurisë së furnizimit çdo 2 vjet, deri me 31 
korrik më së voni. Prandaj, është e përshtatshme që ky raport të jetë bazë për të vlerësuar shkallën e 
përmbushjes së sigurisë së furnizimit për qëllime të përcaktimit nëse një OSHP mbetet e nevojshme. 

Duke marrë parasysh nevojën e vazhdueshme për një OSHP, Rregullatori do të marrë parasysh  zotimet 
e bëra nga çdo konsumator i caktuar me shumicë për blerje të energjisë dhe kapacitetit dhe nevojën 
pasuese për një taksë të vazhdueshme në mënyrë që të sigurohet aftësia e pagesës së asaj ndërmarrje 
të energjisë. 

Rrjedhimisht, përveç raportit të specifikuar në Nenin 42, Rregullatori do të publikoj një vendim në lidhje 
me kërkesën e vazhdueshme për taksën për Sigurinë e Furnizimit e cila do t’i ngarkohet konsumatorit 
final dhe do të paguhet nga Furnizuesi tek konsumatori i caktuar me shumicë. 

3.6 Vlerësimi aktual 

Për të vendosur një obligim të shërbimit publik për secilin furnizues, ZRRE-ja ka bërë vlerësimin e 
mëposhtëm, të publikuar këtu. Vlerësimi është i bazuar në zhvillimet historike si dhe vlerësimin aktual të 
sigurisë së furnizimit: 

Në përputhje me Raportin Vjetor të fundit të ZRRE-së, deklaratën e Adekuacisë së Gjenerimit të KOSTT-it 
dhe parashikimeve në Strategjinë e Energjisë: 

 Kërkesa maksimale në vitin 2012 ishte 1,168 MW dhe në vitin 2026 do të jetë 1,340 MW nën 
skenarin e parashikimit bazë. Kapaciteti i instaluar i gjenerimit në vitin 2017 ishte 1,037 MW.  

 Në këtë mund të shtohen, 1,600 MW të kapacitetit të importit nga 4 linja ndër-kufitare (linja 200 
kV Kosovë-Shqipëri, 400 MW në linjën Kosovë-Maqedoni, 400 MW në 400 kV linjën Kosovë-Mali 
i zi dhe 600 MW në linjat 400+200 kV Kosovë-Serbi), duke u rritur në 2,000 MW sapo të vihet në 
operim linja ndër-kufitare 400 kV Kosovë-Shqipëri. 

 Sipas skenarit bazë, kapaciteti i instaluar i Kosovës deri në vitin 2026 do të jetë 1709 MW, nga të 
cilat 379 MW të padispeçueshme nga BRE. 



 

 

3.6.1 Vlerësimi i sigurisë së furnizimit 

Përfshirja e kapacitetit të importit 

Në bazat e kapacitetit të vlerësuar, rajoni nuk ka pasur kapacitet të mjaftueshëm në pik në vitin 2017. 
Analizat e mëtutjeshme do të jenë të nevojshme bazuar në planet e ardhshme për zhvillim deri në vitin 
2026 por në vlerësimin aktual, ZRRE-ja ka përcaktuar se ka bazë të pamjaftueshme për të llogaritur në 
kapacitetin e importit drejt vlerësimit të mjaftueshmërisë së gjenerimit për momentin. 

Vlerësimi i disponueshmërisë së gjeneratorit 

Një analizë e plotë nuk është e publikuar në kohën e këtij vlerësimi por të gjeturat aktuale konfirmojnë 
vlerësimin e bërë në kohën e fillimit të prokurimit fillestar të gjenerimit dhe nuk ka pasur ndryshme 
domethënëse që nga ajo kohë dhe në këtë mënyrë ZRRE-ja mendon se ekziston një problem i 
adekuacisë së gjenerimit i cili është duke vazhduar dhe do të vazhdoj se paku deri në vitin 2026, 
horizonti aktual i kohës për vlerësim. 

3.6.2 Zotimet historike 

Qëllimi i Rregullatorit është që të caktojë NKEC-in si një konsumator me shumicë që ka të drejtë të 
llogaris dhe pranojë pagesat e taksës së furnizimit nga furnizuesit e konsumatorëve fundor në Kosovë në 
përputhje me Rregullën e specifikuar në këtë dokument. Arsyeja e caktimit është se NKEC nuk do të jetë 
në gjendje të përballojë kostot e saj përmes tregtisë me shumicë pa mbështetje shtesë nga taksa për 
sigurinë e furnizimit dhe kështu nuk do të ishte në gjendje të përmbushë zotimet e marra nga Qeveria 
përmes MBE-së. 

 



 

 

PROCESI PËR VLERËSIMIN E VENDOSJES SË OBLIGIMIT TË SHËRBIMIT PUBLIK 

3.7 Përmbushja e kërkesave për Obligimin e Shërbimit Publik 

3.7.1 Nevoja për Obligimin e Shërbimit Publik 

Në pajtim me Nenin 5, paragrafin 6 të Ligjit për Energji Elektrike, ZRRE-ja duhet të demonstrojë nevojën 
për vendosjen e një OSHP-je. Bazuar në nevojën për prokurimin e gjenerimit të ri në përputhje me Nenin 
44 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, mund të shfaqet një boshllëk financimi, me ç’rast gjeneratori 
nuk mund të mbulojë kostot e tij nga shitjet në treg. Kjo është dëshmuar me rastin e prokurimit të 
gjeneratorit nga ContourGlobal. Duke pasur parasysh boshllëkun e financimit, atëherë paratë shtesë 
duhet të gjenden nga diku. Prandaj, ekziston një rregull i përgjithshëm (prima facie) që, në mungesë të 
burimeve të qarta të financimit të përcaktuara në ligjin primar, OSHP-ja është e nevojshme nëse do të 
prokurohet gjeneratori i ri sipas Nenit 44 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë me qëllim që të sigurohet 
financimi i nevojshëm. 

Nëse Qeveria do të kompensonte mungesën e financimit nga buxheti i vetë, atëherë një OSHP për të 
siguruar mungesën nuk do të ishte e nevojshme por ky opsion nuk është në dispozicion. Prandaj, ZRRE-ja 
ka ardhur në përfundim se një OSHP është e nevojshme për të siguruar burimin e kërkuar të financimit 
dhe ka konkluduar më tej se ky financim duhet të vijë nga konsumatorët në Kosovë të cilët janë 
përfituesit e Sigurisë së Furnizimit të cilën kishte për qëllim ta ofrojë prokurimi. 

3.7.2 Opsionet për vendosje 

Në pajtim me Nenin 5, paragrafi 6 i Ligjit për Energji Elektrike, ZRRE-ja duhet të demonstrojë se masa e 
vendosur është mënyra më së paku kufizuese për plotësimin e nevojës së përcaktuar. Prandaj, opsionet 
alternative duhet të merren parasysh. Opsionet dhe një vlerësim i nivelit të lartë të secilit prej tyre janë 
si në vijim: 

1. OSHP mbi konsumatorin me shumicë 

Në këtë opsion, konsumatori me shumicë i kontraktuar për të blerë energji dhe kapacitet nga 
gjeneratori i prokuruar do të ishte i obliguar që t’i paguante atij konsumatori kostot e nevojshme dhe do 
të mbulonte kostot e veta (ashtu siç kërkohet me vendosjen e një OSHP-je) duke  mbledhur taksë nga 
furnizuesit.  

Ky opsion është i mangët në këto mënyra: 

 Konsumatori me shumicë është i obliguar nga MBE-ja e tij me gjeneratorin që të blejë energjinë 
dhe kapacitetin dhe në këtë mënyrë nuk ka nevojë për një OSHP për të imponuar këtë. 

 Konsumatori me shumicë duhet të bëjë kontrata me furnizuesit për të paguar kostot e tij, por 
nuk ekziston asgjë në ligj që kërkon që furnizuesit të blejnë energjinë nga një konsumatorë i 
caktuar me shumicë, e lërë më të blejnë kapacitetin. 

 Kushtet për blerjen e energjisë dhe kapacitetit nga furnizuesit do të duhej të përcaktoheshin në 
marrëveshjet për blerje të energjisë, të cilat do të duhej të pasqyronin kushtet e blerjeve të 
konsumatorëve me shumicë nga gjeneratori dhe të drejtat dhe obligimet e furnizuesve do të 
duhej të ishin në proporcion me shitjet e tyre tek konsumatorët fundor. Kjo do të kërkonte 
intervenim të detajuar në kushtet e MBE-ve që ata do të kishin me konsumatorin me shumicë, 



 

 

që do të ishte në kundërshtim me nevojën për konkurrencë të hapur dhe për të siguruar të hyra 
të mjaftueshme për konsumatorin me shumicë, do të mbyllte tregun për pjesëmarresit e ri, si 
dhe do të shtrembëronte konkurrencën në treg. 

ZRRE-ja ka ardhur në përfundim se ky opsion nuk është i dëshirueshëm. 

2. Obligimi i kontratës OSHP tek furnizuesit 

Në këtë opsion, secili furnizues do të ishte i obliguar të bëjë kontratë me konsumatorin me shumicë për 
blerje të kapacitetit dhe energjisë. Kjo adreson mungesën në Opsionin 1 që furnizuesit nuk janë të 
obliguar që të kenë kontratë me konsumatorin përkatës me shumicë por ende kërkon intervenim të 
detajuar dhe kufizues në kontrata me një rrezik të lartë për mbyllje të tregut. 

ZRRE-ja ka ardhur në përfundim se ky opsion nuk është i dëshirueshëm. 

 

3. Obligimi i taksës OSHP tek furnizuesit 

Në këtë opsion, furnizuesit janë të obliguar që të mbledhin një taksë të përcaktuar nga konsumatorët në 
Kosovë dhe të paguajnë atë tek furnizuesi me shumicë për të mbuluar kostot e veta në blerjen nga 
gjeneratorët. Si një taksë e përcaktuar për kWh të furnizuar kjo është jodiskriminuese dhe jo shumë e 
shtrembëruar. Plotëson kushtet e mëposhtme të Nenit 5 të Ligjit për Energji Elektrike: 

 Paragrafi 3: “transparente, jodiskriminuese, të verifikueshme, dhe … garantojnë barazinë e 
qasjes për ndërmarrjet e energjisë elektrike te konsumatorët vendorë.” Mundët të “bëhet në 
[mënyrë] transparente dhe jodiskriminuese, dhe nuk duhet të pengoj hapjen e tregut.” 

 Paragrafi 6: i masave të marra parasysh është “më së paku kufizuese, dhe … masa është 
proporcionale dhe e domosdoshme për sigurimin e ofrimit të shërbimit publik.” 

 Paragrafi 7: nuk “shkakton diskriminim ndërmjet ndërmarrjeve në Komunitetin e Energjisë”. 

 Paragrafi 9: siguron “ndarjen e kostove… në mes të konsumatorëve fundor në mënyrë 
jodiskriminuese dhe transparente.” 

Në përfundim, opsioni i propozuar është, sipas mendimit të arsyeshëm të Rregullatorit, mënyra më së 
paku kufizuese për arritjen e objektivave që një OSHP duhet të arrijë. 

ZRRE-ja ka ardhur në përfundim që ky opsion është i dëshirueshëm. 

3.7.3 Transparenca 

Në pajtim me Nenin 5 të Ligjit për Energjinë Elektrike, paragrafët 3, 4 dhe 9, transparenca është një 
atribut i rëndësishëm. Në veçanti, paragrafi 4 thotë: “Për të përmbushur kriterin e transparencës, 
Rregullatori miraton masat e veçanta për vendosjen e obligimeve të shërbimit publik”. Kjo përmbushet 
nga Rregulla e propozuar që ZRRE-ja synon ta nxjerrë, kushtet e të cilës janë të përcaktuara në 
Seksionin 4 të këtij raporti.  

Seksioni 4 përcakton saktësisht se si, në përputhje me paragrafin 9 të Nenit 5, “ndarja e shpenzimeve për 
obligimet e shërbimit publik të vendosura sipas këtij neni tek konsumatorët fundor, në mënyrë 
jodiskriminuese dhe transparente. Kompensimi për këto shpenzime nuk mund të tejkalojë shpenzimet e 
bëra në ushtrimin e interesit publik, minus të ardhurat e fituara nga ofrimi i shërbimit.” 



 

 

3.7.4 Mosdiskriminimi  

Neni 5, paragrafët 3 dhe 7, referojnë mos-diskriminimin. Duke vendosur një taksë uniforme në të gjithë 
kWh e furnizuar tek konsumatorët fundor në Kosovë (përfshirë vetë-furnizuesit) asnjë konsumator nuk 
është i diskriminuar dhe asnjë furnizues, qoftë i bazuar në Kosovë apo diku tjetër në Komunitetin e 
Energjisë, nuk është diskriminuar në qasjen tek konsumatorët fundor. 

3.7.5 Ndikimi në konkurrencë 

Neni 5, paragrafët 3 dhe 12, referojnë konkurrencën ose hapjen e tregut. OSHP-ja e propozuar imponon 
një kosto për konsumatorët fundor por nuk paragjykon qasjen e tyre tek furnizuesit alternativë dhe 
burimet alternative të energjisë. Prandaj, efekti i kësaj takse në konkurrencë është zero në nivelin 
shtetëror dhe ndërkombëtar. 

Për më tepër, kërkesa që konsumatori me shumicë të shes energjinë që merr nga gjeneratori me çmimin 
më të mirë që mund ta arrijë, do të thotë se energjia shitet në treg në mënyrën më së paku të 
shtrembëruar, e cila nuk paragjykon padrejtësisht konkurrencën në gjenerim në rajon. 

3.7.6 Kompensimi i kostos 

Neni 5, paragrafi trajton ndarjen e kostove. Rregulla e lartpërmendur e ZRRE-së do të sigurojë që kostot 
e konsumatorit me shumicë llogariten në mënyrë jodiskriminuese dhe transparente dhe lejojnë 
kompensimin e kostos. Meqenëse taksa e propozuar për furnizuesit për t’u kompensuar nga 
konsumatorët fundor përfaqëson një kosto të pastër të bartshme, alokimi i kostove sipas OSHP-s nuk 
është problem për palët mbi të cilat është vendosur OSHP-ja. 

Paragrafi 9 gjithashtu kërkon që kompensimi të jetë në përputhje me rregullat e Komunitetit të Energjisë 
për Ndihmën Shtetërore. Kjo nuk kërkon që shpërblimi i gjeneratorit të jetë në përputhje me ato 
rregulla; që është vendosur ndaras. Kjo lidhet me kompensimin e furnizuesve për pagesën e taksës dhe 
kompensimin e konsumatorit me shumicë sa i përket asaj që duhet të mbulojë taksa. Në të gjitha rastet, 
kjo është një çështje e kostove kaluese, ku kostot e konsumatorëve me shumicë janë të rregulluara. 
Prandaj, çështja e Ndihmës Shtetërore nuk duhet të ngritet. 

3.7.7 Proporcionaliteti 

Neni 5, paragrafi 6 i Ligjit për Energjinë Elektrike kërkon që ZRRE-ja të demonstrojë propocionalitetin në 
masë. Duhet të theksohet se kjo nuk ka të bëjë me propocionalitetin e masës së bërë sipas Nenit 44 të 
Ligjit për Rregullatorin e Energjisë për të prokuruar një gjenerator për të përmirësuar sigurinë e 
furnizimit; ajo është përcaktuar ndaras para se të prokurohet gjeneratori. Prandaj, ky nen lidhet vetëm 
me propocionalitetin e vendosjes së OSHP-së mbi furnizuesit për të mbledhur një taksë të përcaktuar 
dhe ta paguajnë atë tek konsumatori i caktuar me shumicë. 

Në kontekstin e OSHP-së, do të ishte joproporcionale nëse kostoja administrative e llogaritjes dhe 
mbledhjes së taksës do të ishte e tepërt ose nëse proceset e imponuara ndaj konsumatorëve fundor do 
të ishin veçanërisht të vështira. Për këtë, është e arsyeshme të merren parasysh: 

 Kostot administrative të taksës. Metoda e llogaritjes së normës së taksës imponon vetëm 
procese të arsyeshme dhe të matura si në konsumatorin e caktuar me shumicë ashtu edhe në 
Rregullatorin. Asnjë nga ngarkesat administrative këtu nuk tejkalojnë në masë të madhe ato që 
tashmë kërkohen në kuadër të MBE-së në mes të konsumatorit me shumicë dhe gjeneratorit. 
Ekziston një barrë në konsumatorin me shumicë që ka nevojë të faturojë furnizuesit dhe të 



 

 

menaxhoj mbulimin e kreditit nga ata por kjo nuk mund të konsiderohet asgjë më shumë se e 
matur dhe do të ishte një barrë më e madhe nëse do menaxhohej përmes një MBE-së me ata 
furnizues. 

 Kostot administrative të shitjes së energjisë. Ekziston një kërkesë për konsumatorin me 
shumicë që të përfshihet në tregtinë me energji për të optimizuar të hyrat nga energjia e marrë 
nga gjeneratori. Megjithatë, kjo nuk është asgjë më shumë se sa pritet normalisht nga një palë 
me licencë të konsumatorit me shumicë. 

 Kostoja administrative e furnizuesve. Mbulimi i taksës nga konsumatorët mund të inkorporohet 
në ciklet normale të faturimit dhe kërkon informata shtesë të papërfillshme. Marrëveshjet e 
mbulimit të kreditit nuk janë ndryshe nga ato që kërkohen sipas Rregullave të Tregut për 
zgjidhjen e imbalancit dhe ndoshta janë më pak të vështira për t’u llogaritur. 

 Barra mbi konsumatorët fundor. Përveç vetë taksës, barra mbi konsumatorët është e 
papërfillshme. Duke u siguruar që konsumatori me shumicë optimizon të hyrat nga shitja e 
energjisë dhe i përdorë ato të hyra për të zbutur normën e taksës, barra nuk është më shumë se 
sa që është e nevojshme për të financuar kostot jashtë-tregut të gjeneratorit të prokuruar për të 
ju ofruar atyre konsumatorëve fundor sigurinë e furnizimit. 

Në përfundim, proporcionaliteti duket se është demonstruar në lidhje me këtë OSHP. 

 

3.8 Vendosja e Obligimit të Shërbimit Publik tek Furnizuesit 

Prandaj, Rregullatori ka përcaktuar se kushtet për vendosjen e OSHP-së mbi të gjithë furnizuesit e 
konsumatorëve fundor në Kosovë janë përmbushur si në vijim: 

 Siguria e Furnizimit është një interes publik i cili nuk është përmbushur dhe kështu dispozitat për 
përmbushjen e tij janë vendosur në përputhje me Ligjin. 

 Dispozitat e vendosura përfshijnë caktimin e një konsumatori specifik me shumicë për të blerë 
dhe paguar për kapacitetet e një gjeneratori të ri të prokuruar, zotimet e bëra në atë 
konsumator me shumicë tejkalojnë mundësin e tij për të mbuluar kostot përmes shitjes së 
energjisë në treg, andaj të hyra shtesë duhet të realizohen. 

 Është përcaktuar që përfituesit e sigurisë së shtuar të furnizimit - konsumatorët fundor të 
energjisë elektrike në Kosovë - duhet të paguajnë kostot e tepërta të konsumatorit të caktuar 
me shumicë. 

 Pasi që furnizuesit janë ndërmarrje të licencuara të energjisë me marrëveshje komerciale me 
konsumatorët fundor dhe me mundësinë e faturimit sipas zakonit të atyre konsumatorëve është 
e përshtatshme dhe efikase që ata të mbledhin taksën nga konsumatorët.  

 Prandaj, OSHP-ja vendoset mbi furnizuesit e licencuar në përputhje me Ligjin për Energjinë 
Elektrike që të njoftohen për nivelin e taksës për sigurinë e furnizimit dhe shumën me të cilën 
duhet të faturojnë konsumatorët final për këtë taksë, për të kaluar të gjitha të hyrat që rrjedhin 
tek NKEC në përputhje me Rregullën e prezantuar në këtë dokument, dhe t’i binden urdhrave të 
tjerë të tillë ashtu siç kërkohet me Rregull. 



 

 

 Kjo vendosje e OSHP-së është jodiskriminuese pasi që vendoset mbi të gjithë furnizuesit e 
licencuar (përfshirë vetë-furnizuesit) dhe taksa do të llogaritet në proporcion me vlerën e 
energjisë së furnizuar nga secili furnizues në të njëjtën normë monetare për kWh të furnizuar. 
Asnjë furnizues i konsumatorëve fundor të Kosovës nuk do të dëmtohet në raport  me 
furnizuesit tjerë nga kjo vendosje. OSHP-ja nuk diskriminon ndërmarrjet e energjisë elektrike të 
vendosura jashtë Kosovës sepse nuk i pengon ato të kenë qasje tek konsumatorët në Kosovë 
dhe nuk ngarkon ndonjë barrë për konsumatorët jashtë Kosovës. 

 OSHP-ja është e nevojshme pasi që përndryshe NKEC nuk ka mundësi të funksionoj dhe siguria e 
kërkuar e furnizimit nuk do të prokurohet. 

 OSHP-ja është proporcionale sepse është metoda me koston më minimale për t’u siguruar se 
përfituesit e sigurisë së furnizimit paguajnë për të. 

 Asnjë metodë tjetër nuk mund të krijohet ku përfituesit e sigurisë së furnizimit paguajnë një 
pjesë të drejtë të përfitimit. 



 

 

4 RREGULLA E ZRRE-SË PËR TAKSËN PËR SIGURINË E FURNIZIMIT DHE 
VENDOSJEN E OSHP-SË MBI FURNIZUESIT 

Nëse një OSHP do të vendosej mbi të gjithë furnizuesit fundor të konsumatorëve në Kosovë për të 
mbledhur një taksë të sigurisë së furnizimit dhe të kalojnë të ardhurat e fituara tek konsumatori i 
caktuar relevant me shumicë, kërkohet një metodologji e detajuar, e cila përcaktohet përmes Rregullës 
që do të përpilohet nga Rregullatori. Kërkesat e detajuara të asaj Rregulle janë përcaktuar këtu. 

4.1 OSHP për furnizuesit  

Në përputhje me kërkesat e një OSHP-je siç përcaktohet me Ligjin për Energjinë Elektrike, Rregullatori 
do të bëjë një vlerësim periodik për nevojën e vazhdueshme për OSHP në furnizuesit për të ngarkuar 
taksën për sigurinë e furnizimit tek konsumatorët fundor të Kosovës dhe të paguajnë të hyrat tek 
konsumatori i caktuar me shumicë.  

Obligimi i secilit furnizues “A” do të jetë respektimi i kushteve të kësaj Rregulle dhe në veçanti të: 

 Pranoj njoftimin nga Rregullatori për çdo konsumator të caktuar me shumicë “W” i cili ka të 
drejtë të ngarkoj Taksën për Sigurinë e Furnizimit (OSHPSW). 

 Pranoj njoftimin nga konsumatori i caktuar me shumicë “W” për: 
o normën e miratuar për kWh të Taksës për Sigurinë e Furnizimit (OSHPSWy) të 

aplikueshme në vitin “y” dhe pjesën e vlerësuar (SRSAy) të totalit të furnizimit tek 
konsumatorët fundor të Kosovës që furnizuesi “A” do të ketë për vitin“y”; 

o mbulimi minimal i sigurisë mujore (XAWm) që furnizuesi duhet të postoj. 

 Postimi i një mbulimi të tillë minimal të sigurisë mujore (XAWm) ashtu siç është njoftuar dhe në 
formën e lejuar sipas kësaj Rregulle. 

 Mbledh Taksën e njoftuar për Sigurinë e Furnizimit (OSHPSW) për çdo kWh të furnizuar tek 
konsumatorët final. 

 Pranojë dhe menjëherë paguaj faturat e dorëzuara siç duhet nga secili konsumator i caktuar 
“W”. 

 Dëmshpërblejë secilin konsumator me shumicë “W” ndaj mos-pagesës ose pagesës me vonesë 
nga furnizuesit tjerë për faturat e dorëzuara siç duhet në përputhje me udhëzimet e dhëna nga 
Rregullatori. 

 

4.2 Caktimi i konsumatorit me shumicë për të blerë kapacitetin dhe energjinë për 
Sigurinë e Furnizimit 

Rregullatori do të caktojë një konsumator me shumicë i cili ka marrë përsipër të blejë kapacitetin dhe 
energjinë nga një gjenerator (GenCog) të prokuruar sipas kushteve të Nenit 44 të Ligjit për Rregullatorin 
e Energjisë. Megjithëse asgjë nuk e pengon Rregullatorin për të caktuar konsumatorë shtesë me 
shumicë në lidhje me prokurimet e ardhshme sipas Nenit 44, aktualisht nuk ka plane për të bërë këtë. 

Kompania e Re Kosovare e Energjisë Elektrike (NKEC) është kompani në pronësi të qeverisë që ka për 
detyrë të blejë të gjithë prodhimin e termocentralit të ri që do të ndërtohet nga ContourGlobal Terra 
(CG). Për këtë qëllim, një numër kontratash të ndryshme duke përfshirë Marrëveshjen për Blerjen e 



 

 

Energjisë (MBE) janë nënshkruar në mes të Qeverisë së Kosovës (në emër të NKEC) dhe ContourGlobal. 
Roli i NKEC është që të blejë të gjithë kapacitetin dhe energjinë nga CG sipas MBE-së, dhe të ngarkojë 
për atë kapacitet konsumatorët final të Kosovës dhe të shes energjinë. Si e tillë, NKEC do të jetë 
konsumator me shumicë siç përcaktohet në Ligjin për Energji Elektrike. 

Rregullatori ka marrë parasysh rrethanat e obligimit që ka marrë NKEC me MBE-në e nënshkruar me CG 
dhe ka përcaktuar se NKEC duhet të caktohet si i autorizuar për të ngarkuar Taksën për Sigurinë e 
Furnizimit tek furnizuesit e konsumatorëve fundor të Kosovës. 

 

4.3 Parashikimi i kostove vjetore dhe llogaritja e Taksës për Sigurinë e Furnizimit 

Çdo vit, deri në fund të nëntorit, konsumatori i caktuar me shumicë “W” duhet të njoftoj Rregullatorin 
për parashikimet e tij të arsyeshme në lidhje me marrëdhëniet e tij me GenCo “g” për vitin paraprak 
kalendarik “y”: 

 Pagesat e pritshme në lidhje me: 
o Pagesat e Disponueshmërisë, (CAgy), in €; 
o Pagesat e Energjisë, (CQgy), në €, Vëllimet e Blerjes së Energjisë, (Qgy) në MWh, dhe 

çmimi i paguar për MWh (Pgy) i blerë, në €/MWh; 
o Pagesat plotësuese, (CSUPgy), në € që do të përfshijnë pagesat e specifikuara në MBE-në 

e tij me GenCo ”g” si: 
 Interesi i pagueshëm; 
 Çdo shumë e faturueshme veçmas; 
 Pagesat merr-ose-paguaj; 
 Bonuset që lidhen me faktorin e disponueshmërisë; dhe 
 Kostot e vlerësuara të imbalancës të shfaqura nga GenCo; 

 Kostot operative, (COgy), në €; 

 Të hyrat e pritshme të pranuara nga Furnizuesit në lidhje me vitin “y-1”,  
(CETgy-1) dhe të hyrat e pritshme të parashikuara (CET0

gy-1) të bëra nga Rregullatori para fillimit të 
vitit “y-1”;  

 Çmimi mesatar  i matur i vlerësuar (PEgy) i energjisë (Qgy) së shitur në treg, në €/MWh; dhe 

 Vlerësimi i kostos së huamarrjes (CFgy) për të siguruar kapitalin qarkullues për të mbuluar 
variacionet sezonale në të hyrat e pranuara dhe kostot e shkaktuara. 

Rregullatori do të verifikoj, përshtatë dhe miratoj këto parashikime dhe, bazuar në parashikimet, 
Rregullatori deri me 15 dhjetor të vitit y-1, do të llogarisë parashikimin e pritshëm të të hyrave neto 
(CETgy) nga Taksa për Sigurinë e Furnizimit duke përdorur formulën: 

 

𝐶𝐸𝑇𝑔𝑦 = 𝐶𝐴𝑔𝑦 + 𝐶𝑄𝑔𝑦 − 𝑄𝑔𝑦 × 𝑃𝐸𝑔𝑦 + 𝐶𝑆𝑈𝑃𝑔𝑦 + 𝐶𝑂𝑔𝑦 + 𝐶𝐹𝑔𝑦 − 𝐶𝐸𝑇𝑔𝑦−1 + 𝐶𝐸𝑇𝑔𝑦−1
0  

 

Bazuar në informatat që i janë dhënë nga OT dhe burime të tilla tjera të informatave parashikuese që 
janë në dispozicion të tij, Rregullatori do të llogarisë vëllimin e parashikuar të energjisë (QESy) i cili do të 
furnizohet tek konsumatorët fundor në Kosovë në vitin “y” dhe do të llogarisë Taksën e Sigurisë së 



 

 

Furnizimit (OSHPSgy) për vitin “y” në €c për kWh në lidhje me konsumatorin me shumicë “W” kur të 
blihet nga GenCo “g” duke përdorur formulën: 

𝑃𝑆𝑂𝑆𝑔𝑦 =
𝐶𝐸𝑇𝑔𝑦 × 100

𝑄𝐸𝑆𝑦 × 1000
 

Dihet se do të ketë variacione në të hyrat e pranuara nga konsumatori me shumicë në lidhje me kostot e 
tij kryesisht për shkak se pagesat e disponueshmërisë së gjeneratorit do të jenë konstante përgjatë vitit 
por të hyrat nga taksa për sigurinë e furnizimit do të ndryshojnë sipas nivelit të konsumit dhe në këtë 
mënyrë do të jenë më të ulëta gjatë muajve të verës. Konsiderohet se kostoja e financimit të 
variacioneve në këto të arkëtueshme mund të mbulohet me huamarrje afatshkurtër dhe se konsumatori 
me shumicë do të jetë më mirë i vendosur se sa furnizuesi për të marrë hua me kosto të vogël 
veçanërisht nëse konsumatori me shumicë ka qasje në garancione qeveritare dhe është, në çdo rast, i 
lejuar nga Rregullatori që të mbulojë plotësisht kostot e arsyeshme të shkaktuara përmes llogaritjes së 
taksës së sigurisë së furnizimit. 

Rregullatori do të publikojë taksat e Sigurisë së Furnizimit të zbatuara për çdo GenCo “g” dhe Furnizuesit 
do të jenë përgjegjës për të ngarkuar shumën e një takse të tillë të aplikueshme për të gjithë GenCos “g” 
për secilin kWh të furnizuar te konsumatorët fundor. 

 

4.4 Obligimi i OT për të llogaritur dhe ofruar pjesën e kostove të furnizuesit 

Në pajtim me Rregullat e Tregut, OT llogarit, para fillimit të secilit muaj kalendarik “m”, Pjesën e BRE-ve 
të Furnizuesit (SRSAm) për secilin Furnizues “A” për qëllime të alokimit të energjisë së gjeneruar nga 
gjeneratorët e ripërtëritshëm tek furnizuesit. Kjo llogaritje e njëjtë e alokimit të aksioneve është po aq e 
vlefshme për aksionet e furnizuesit të pagesës së Taksës së Sigurisë së Furnizimit dhe kështu OT do ta 
njoftojë këtë vlerë për qëllime të kësaj Rregulle mbi Taksën për Sigurinë e Furnizimit. OT do të njoftojë 
secilin konsumator të caktuar me shumicë “W” dhe furnizuesin relevant “A” për këtë pjesë posa të 
llogaritet. 

OT do të sigurojë për Rregullatorin dhe për secilin konsumator të caktuar me shumicë “W” deri në të 10-
tën ditë pune pas përfundimit të muajit “m”, vëllimin e energjisë (QESm) së furnizuar tek konsumatori 
final në Kosovë në muajin “m” dhe vëllimin e energjisë (QESAm) së matur si të liferuar tek secili furnizues 
“A”.  

 

4.5 Marrëveshjet për mbulimin e kredisë dhe obligimi i furnizuesit 

Secili furnizues “A” është i obliguar dhe do të jetë i lidhur me një kontratë dypalëshe me secilin 
konsumator të caktuar me shumicë “W” që mbulon: 

 Marrëveshjet për kreditim 

 Pagesën e Taksës për Sigurinë e Furnizimit 

 Marrëveshje 

 



 

 

Secili furnizues “A” duhet të postoj një Letër Krediti në një institucion të pranueshëm financiar dhe të 
drejtuar tek konsumatori me shumicë “W” dhe/ose para të gatshme në një llogari ruajtjeje të qasshme 
nga konsumatori me shumicë “W”. Është pranuar që pagesat në lidhje me muajin “m” të planifikuara që 
ti bëhen konsumatorit me shumicë “W” brenda 15 ditë pune në fund të muajit “m”. Prandaj, shuma 
minimale e kreditit, “XAm”, e postuar në çdo muaj “m” në lidhje me Taksën për Sigurinë e Furnizimit do 
të llogaritet si: 

𝑋𝐴𝑔𝑚 = 𝑆𝑅𝑆𝐴𝑚 × 𝑄𝐸𝑆𝑚−1 × 𝑃𝑆𝑂𝑆𝑔𝑦  

Nëse një furnizues nuk siguron instrumente të mjaftueshme për mbulim të kreditit, konsumatori me 
shumicë ka të drejtën e dorëzimit të një raporti tek Rregullatori, duke njoftuar furnizuesin për këtë 
dorëzim dhe duke këshilluar furnizuesin se mund të jetë në kundërshtim me licencën. 

Dihet se konsumatori me shumicë nuk ka asnjë mjet tjetër kundër furnizuesit specifik për shkelje të  
marrëveshjeve të mbulesës së kreditit por kjo është e dëmshpërblyeshme nga furnizuesit tjerë kundrejt 
dështimit për të paguar. 

 

4.6 Pagesa mujore e Sigurisë së Furnizimit të Konsumatorit me Shumicë 

Pas përfundimit të çdo muaji, “m”, secili konsumator me shumicë “W” do të njoftojë Rregullatorin për: 

 Pagesat e faturuara për GenCo “g” në lidhje me: 
o Pagesat e Disponueshmërisë, (CAgm), në €; 
o Pagesat e Energjisë, (CQgm), në €, Vëllimet e Blerjes së Energjisë, (Qgm) në MWh, dhe 

çmimi i paguar për MWh (Pgm) i blerë, në €/MWh; 
o Pagesat plotësuese, (CSUPgm), në € që do të përfshijnë pagesat e specifikuara në MBE-në 

e tij me GenCo si: 
 Pagesat shtesë që duhet të paguhen në lidhje me muajin m-1; 
 Interesi i pagueshëm; 
 Çdo shumë e faturueshme veçmas; 
 Pagesat merr-ose-paguaj; 
 Bonuset që lidhen me faktorin e disponueshmërisë; dhe 
 Kostot e imbalancës të shfaqura nga GenCo; 

 Kostot operative, (COgm), në € siç janë miratuar nga Rregullatori; 

 Të hyrat e pranuara nga Furnizuesi në lidhje me muajin m-1, (CETgm-1) në €; 

 Të hyrat e pritshme të pranuara më parë nga Furnizuesit në lidhje me muajin “m-1”, (CET0
gm-1) 

në €;  

 Çmimi mesatar (PSgm) dhe vlera e energjisë (Qgm x PSgm) e shitur nga Konsumatori me Shumicë 
“W” në lidhje me GenCo “g”, në muajin “m” në €; dhe 

 Kosto e huamarrjes (CFgm) për të siguruar kapitalin qarkullues për të mbuluar variacionet 
sezonale në të hyrat e pranuara dhe kostot e shkaktuara. 

Rregullatori do të përdorë këto informata për të monitoruar performancën e konsumatorit me shumicë 
dhe ka të drejtë të përdorë informatat për të bërë një përshtatje të jashtëzakonshme në nivelin e 
Pagesës së Sigurisë së Furnizimit (OSHPSgy) atëherë kur përcakton në mënyrë të arsyeshme se të hyrat 
vjetore neto të konsumatorit me shumicë në lidhje me GenCo “g” do të jenë më të mëdha se ose më të 
vogla se [20%] e të hyrave të parashikuara (CETgy) të përcaktuara para fillimit të vitit “y”. Kur Rregullatori 



 

 

ka përcaktuar se duhet të bëhet një përshtatje e jashtëzakonshme e Pagesës së Sigurisë së Furnizimit, 
ajo përshtatje do të sigurojë se Pagesa e rishikuar e Sigurisë së Furnizimit nuk do të tejkalojë ose nuk do 
të jetë më pak se Pagesa e Sigurisë së Furnizimit e vendosur para fillimit të vitit me më shumë se [20%]. 

Konsumatori me shumicë “W” do të llogarisë pagesën e Sigurisë së Furnizimit (CETgm) në € në lidhje me 
kostot që i atribuohen blerjeve nga GenCo “g” duke përdorur formulën: 

𝐶𝐸𝑇𝑔𝑚 = 𝑄𝐸𝑆𝑚 × 𝑃𝑆𝑂𝑆𝑔𝑦−𝐶𝐸𝑇𝑔𝑚−1 + 𝐶𝐸𝑇𝑔𝑚−1
0 − 𝐶𝐿𝑔𝑚  

ku CLgm është çdo e hyrë e pranuar nga konsumatori me shumicë si rezultat i pagesës së vonuar nga 
ndonjë furnizues në çdo muaj paraprak përfshirë çdo të hyrë të pranuar si rezultat i procedurave 
gjyqësore ose nga një pranues si rezultat i procedurave të falimentimit. 

Dihet që në lidhje me dështimin e furnizuesit për të paguar faturat me kohë ose për të paguar faturat, 
konsumatori me shumicë ka të drejtë të: mbështetet në dëmshpërblimin e ofruar nga furnizuesit tjerë 
dhe se mungesat në pagesa në lidhje me çdo muaj “m-1” relative me pranimet e pritshme (CET0

gm-1) do 
të rezultojë në kosto shtesë që do të mbulohen në muajin “m” të tilla që të gjithë furnizuesit 
dëmshpërblejnë konsumatorët e caktuar me shumicë ndaj dështimit për të paguar nga ndonjë furnizues 
tjetër. Konsumatori me shumicë merr përsipër të përdorë përpjekjet e arsyeshme për të kthyer çdo para 
që është borxh nga çdo furnizues sa më shpejtë që të jetë e mundur duke përdorur mënyra të tilla 
ligjore që i ka në dispozicion. 

 

4.7 Faturimi dhe pagesat 

Pas pranimit nga OT të vëllimit të energjisë së matur ashtu siç është liferuar tek konsumatorët fundor në 
Kosovë (e cila, për të shmangur dyshimin, duhet të jetë 10 ditë pune pas përfundimit të secilit muaj), 
secili konsumator i caktuar me shumicë “W” në lidhje me secilin GenCo “g” do të dorëzoj menjëherë 
Faturat tek secili Furnizues, “A”, duke detajuar informatat e tilla ashtu siç është e nevojshme për 
Furnizuesin për të verifikuar totalin e Faturës. Totali i Faturës do të llogaritet si: 

 

𝐶𝐸𝑇𝑔𝑚 ×
𝑄𝐸𝑆𝐴𝑚

𝑄𝐸𝑆𝑚
 

 

Furnizuesi duhet të paguaj shumën e Faturuar brenda 5 ditë pune nga pranimit i faturës. Procedurat e 
kontesteve të zbatueshme në Rregullat e Tregut, do të zbatohen edhe këtu.   

 


