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FJALA HYRËSE 

Të dashur lexues,  

Para jush e keni Raportin Vjetor 2011 të Zyrës për Rregullatorin e Energjisë i strukturuar në pajtim 
me nenin 9 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë,  për t’iu paraqitur Kuvendit të Republikës së 
Kosovës për informim, shqyrtim e miratim. 

Raporti paraqet një pasqyrë të aktiviteteve të zhvilluara dhe arritjeve kryesore të ZRRE-së dhe të 
sektorit të energjisë gjatë vitit kalendarik 2011. Raporti përmban informacione për ngjarjet më të 
rëndësishme për tregun e energjisë, shqyrtimin e tarifave të energjisë, raportin financiar të ZRRE-së, 
si dhe të dhëna për aktivitetet e rregulluara në sektorin e energjisë në Republikën e Kosovës. 

ZRRE gjatë vitit 2011 ka bërë harmonizimin e legjislacionit sekondar me Ligjet e amandamentuara të 
sektorit të energjisë të cilat janë në fuqi nga 1 dhjetori 2010. I tërë ky proces është zhvilluar në 
konsultim me palët e treta dhe publikun. Rregullat e harmonizuara dhe të finalizuara janë aprovuar 
nga Bordi i ZRRE-së në seanca publike. 

Nevoja për investime në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë, dhe pamjaftueshmëria e 
kapaciteteve gjeneruese ekzistuese për të plotësuar nevojat e furnizimit, kërkon inicimin e një 
ristrukturimi të sektorit të energjisë përmes liberalizimit të tregut dhe rritjes së konkurrencës në 
tregun e energjisë elektrike. Për të arritur këto objektiva nё proces e sipër ёshtё krijimi i Modelit tё ri 
tё tregut. Modeli i tregut ёshtё para finalizimit dhe së shpejti pritet aprovimi nga ZRRE. 

Qeveria e Kosovës ёshtё nё proces të finalizimit të projektit për ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese “TC Kosova e Re” dhe tё privatizimit të distribucionit dhe furnizimit të cilat aktualisht janë 
në kuadër të KEK-ut. Shpallja e ofertës për privatizim të distribucionit dhe furnizimit është bërë në 
fund të nëntorit 2011.  

Në sistemin e transmisionit  janë kryer investime të rëndësishme  që kanë rezultuar me zvogëlimin e 
fyteve të ngushta, me përmirësimin e cilësisë së furnizimit dhe me zvogëlim të humbjeve teknike në 
transmision. Gjendja e rrjetit të shpërndarjes për shkak të investimeve jo të mjaftueshme mbetet jo 
e mirë, me humbje të mëdha teknike të energjisë dhe mos mundësi të sigurojë furnizim cilësor dhe 
të sigurt të konsumatorëve me energji elektrike. 

Energjia elektrike e prodhuar nga gjeneratorët vendorë nuk ka qenë e  mjaftueshme për t’i plotësuar 
kërkesat e konsumit. Një pjesë e energjisë së munguar është importuar nga tregu rajonal me çmime 
relativisht të larta.  

ZRRE ka vazhduar me procesin e monitorimit të të licencuarve dhe të mbikëqyrjes së zbatimit të 
ligjeve dhe rregullave në fuqi, me qëllim të ngritjes së nivelit të cilësisë së furnizimit dhe shërbimit të 
konsumatorëve. 

Karakteristikë e sezonit 2010/2011 të sektorit të ngrohjes qendrore ishte përgjithësisht furnizim i 
çrregulluar dhe me ndërprerje të shpeshta në periudha kohore disaditëshe, dhe përfundimisht me 
ndërprerjen e furnizimit afërsisht dy muaj para përfundimit të sezonit të ngrohjes.  

ZRRE ka marrë pjesë aktive në të gjitha aktivitetet dhe në grupet punuese në Traktatin e Komunitetit 
të Energjisë së Evropës Juglindore (KEJL), si dhe në Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë 
(ECRB) . 

Me respekt, 

Bordi i ZRRE-sё 
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SHKURTESAT 

ARRE Asociacioni i Rregullatorëve Rajonalë për Energji 

BRE Burimet e Ripërtërishme të Energjisë 

BRR Bordi Rregullativ 

DLL Departamenti Ligjor dhe i Licencimit 

DMK Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve 

EC Euopean Commision (Komisioni Evropian) 

EJL Evropa Juglindore 

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

GPG Grupi Punues për Gaz 

GWh Gigavatorë 

HC Hidrocentral  

ICC Illinois Commerce Commission (Komisioni i Tregtisë i Illinoisit) 

ITC Inter TSO Compensation (Kompensimi ndërmjet OST-ve) 

KE Komuniteti i Energjisë 

KEEJL Komuniteti i Energjisë në Evropën Juglindore 

KEK Korporata Energjetike e Kosovës 

KESH Korporata Energjetike e Shqipërisë 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Banka kreditore për rindërtim) 

km Kilometër 

KM Kёshilli i Ministrave  

KOSTT  Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut 

kV Kilovolt 

kW Kilovat 

MPKK Mesatarja e Ponderuar e Kostos sё Kapitalit 

MVA Megavoltamper 

MW Megavat 

MWt Megavat termik 

MWh Megavatorë 

NARUC National Association of Regulatory Utility Commissioners (Asociacioni Nacional i 
Komisionerëve të ndërmarrjeve Rregullative) 
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NS Nënstacioni 
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OSSH Operator i Sistemit të Shpërndarjes  

OST Operator i Sistemit të Transmisionit 

OT Operator Tregu 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition (Kontrolli Mbikëqyrës dhe Pranimi i të 
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1 NJOHURI TË PËRGJITHSHME PËR ZYRËN E RREGULLATORIT PËR ENERGJI 

1.1 Mandati i  Zyrës së Rregullatorit për Energji   

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, ku përfshihen: krijimi dhe funksionimi efikas, 
transparent dhe jo-diskriminues i tregut të energjisë; përcaktimi i kritereve dhe kushteve për 
dhënien e licencave për kryerjen e aktiviteteve në fushën e energjisë; përcaktimi i kritereve dhe 
kushteve për dhënien e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja; monitorimi dhe 
përkujdesja për përmirësimin e sigurisë së furnizimit me energji; vendosja e tarifave për aktivitetet e 
energjisë në mënyrë të arsyeshme dhe në bazë të metodologjisë tarifore; monitorimi dhe 
parandalimi i krijimit të pozitës dominuese dhe praktikave jo-konkurruese nga ndërmarrjet e 
energjisë, si dhe zgjidhja e ankesave dhe kontesteve në sektorin e energjisë.  

1.2 Struktura organizative e ZRRE-së 

ZRRE udhëhiqet nga Bordi, dhe në përbërjen e saj ka katër (4) departamente dhe administratën. 

1.2.1 Bordi  

Bordi i ZRRE-së përbëhet nga pesë (5) anëtarë, përfshirë kryesuesin e Bordit.  Anëtarët e Bordit, 
përfshirë kryesuesin propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 
Gjatë vitit 2011, Bordi i ZRRE-së kryesisht ka funksionuar me tre (3) anëtarë.  

Kryesuesi i Bordit të ZRRE-së, i raporton Kuvendit të Kosovës dhe komisioneve funksionale të tij, 
sipas kërkesës sё 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.  

Bordi i ZRRE-së i përmbush detyrat e tij në përputhje me përgjegjësitë që i janë dhënë me Ligjin për 
Rregullatorin e Energjisë; organizon dhe mbikëqyrë aktivitetet e ZRRE-së, miraton politikat 
rregullative dhe operacionale, mbikëqyrë përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit dhe menaxhimin 
financiar të ZRRE-së, miraton nivelin e kompensimit dhe kushtet e punësimit, emëron dhe 
mbikëqyrë  punën e personelit.  

Bordi 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. 

1.2.2 Departamenti ligjor dhe i licencimit  

Departamenti ligjor dhe i licencimit është përgjegjës për hartimin e legjislacionit dytësor dhe akteve 
nënligjore, vlerësimin e aplikacioneve për licencim të ndërmarrjeve të energjisë, vlerësimin e 
aplikacioneve për dhënien e autorizimeve për ndërtim të kapaciteteve të reja. DLL gjithashtu bënë 
mbikëqyrjen dhe monitorimin e aktiviteteve të të licencuarve.  
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1.2.3 Departamenti i tregut të energjisë  

Departamenti i tregut të energjisë është përgjegjës për strukturën e tregut, monitorimin e palëve të 
tregut, vlerësimin dhe analizën e të dhënave në sektorin e energjisë. Departamenti gjithashtu 
monitoron konkurrencën dhe sjelljen e pjesëmarrësve në treg në principet e objektivitetit, 
transparencës dhe jo-diskriminimit.  

1.2.4 Departamenti i tarifave dhe çmimeve  

Departamenti i tarifave dhe çmimeve vlerëson aplikacionet tarifore të ndërmarrjeve të licencuara 
dhe i prezanton ato te bordi për aprovim; monitoron realizimin e shpenzimeve operative dhe 
kapitale përmes Shqyrtimeve Tarifore; ndërmerr të gjitha masat që tarifat të jenë të arsyeshme, jo-
diskriminuese, të bazuara në kritere objektive, si dhe të vendosura në mënyrë transparente duke 
marrë në konsideratë që përcaktimi i tarifave të mos dëmtojë konsumatorët.  

1.2.5 Departamenti për mbrojtjen e konsumatorëve  

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 
së detyrave dhe përgjegjësive, ky departament bashkëpunon me të gjitha institucionet dhe 
organizatat të cilat në mënyrë legjitime i përfaqësojnë konsumatorët. 

1.2.6 Ekspertët teknik 

Ekspertët teknik janë profesionistë të sektorit të energjisë që kanë për detyrë ofrimin e këshillave 
Bordit dhe Departamenteve të ZRRE-së në përmbushjen e funksioneve të tyre.  

1.2.7 Zyra administrative  

Zyra administrative është përgjegjëse për ofrimin e përkrahjes administrative Bordit dhe 
Departamenteve të ZRRE-së.  

Bordi i Zyrës për Rregullatorin e 
Energjisë

Këshilltar i lartë i Bordit
Ekspert(et) teknik të 

Bordit   
Zyrtar për MP &  
Asistent i Bordit

DTE

Departamenti i 
Tregut të 
Energjisë

DÇT

Departamenti i 
Çmimeve dhe 

Tarifave

DLL

Departamenti 
Ligjor dhe i 
Licencimit

DMK

Departamenti 
për Mbrojtjen e 
Konsumatorëve

ZA

Zyra e 
Administratës

 

Fig.1.1  Struktura organizative e ZRRE-së 
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1.3 Projektet e asistencës teknike  

ZRRE me qëllim të zhvillimit dhe kompletimit të mëtejmë të legjislacionit dytësor, në zbatimin efikas 
të procedurave rregullative dhe në përmbushjen e kërkesave që rrjedhin nga ligjet e sektorit të 
energjisë së Kosovës, si dhe nga obligimet e TKE të EJL është përkrahur me projektin “Asistencë Zyrës 
së Rregullatorit për Energji”, financuar dhe administruar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian. 
Projekti ka vazhduar gjatë vitit 2010 dhe 2011, dhe është implementuar nga konsorciumi i 
kompanive konsulente ndërkombëtare LDK1 Consultants - ECA-Planet. 

1.4 Transparenca dhe informimi i  publikut  

Gjatë vitit 2011, për të gjitha aktivitetet e saj, ZRRE ka informuar në mënyrë të rregullt dhe 
transparente të gjitha palët e interesit, mediat dhe publikun e gjerë.  

Faqja zyrtare elektronike e ZRRE-së ka vazhduar të mbetet burim i informatave, për çështjet e 
rregullimit të energjisë në Kosovë, për palët e interesuara duke përfshirë edhe mediat. Në 
vazhdimësi është bërë përditësimi i të dhënave dhe informatave me publikimin e njoftimeve për 
takimet e Bordit, vendimet e marra nga Bordi, rregullat e aprovuara, udhëzimet dhe procedurat që 
rregullojnë sektorin e energjisë, tarifat e energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore, licencat e 
lëshuara ndërmarrjeve të energjisë, raportet mujore dhe vjetore që paraqesin të gjitha aktivitetet e 
ZRRE-së etj.  

ZRRE gjatë vitit 2011 ka bërë harmonizimin e legjislacionit sekondar me Ligjet e amandamentuara të 
sektorit të energjisë. I tërë ky proces është zhvilluar në konsultim me palët e treta dhe publikun. Të 
gjitha draftet e rregullave paraprakisht janë vendosur në faqen elektronike zyrtare, për konsultim 
publik. 

Po ashtu rëndësi të posaçme, ZRRE, i ka kushtuar përfshirjes së publikut gjatë shqyrtimit të tarifave 
të energjisë elektrike. Procesi ka qenë i hapur dhe palët e interesit janë ftuar të komentojnë në 
vlerësimet e ZRRE-së para marrjes së vendimit përfundimtar.    

ZRRE ka përcjellë me kujdes të gjitha raportimet e mediave për sektorin e energjisë, si dhe është 
përgjigjur në pyetjet dhe interesimet e gazetarëve për çështje të ndryshme nga rregullimi i sektorit 
të energjisë.  

Nga monitorimi i përditshëm i mediave, është vërejtur se në përgjithësi mediat i kanë kushtuar 
hapësirë të konsiderueshme sektorit të energjisë, e po ashtu edhe aktiviteteve të ZRRE-së. Sa i 
përket informimit për aktivitetet e ZRRE-së raportimet e mediave kanë qenë kryesisht korrekte dhe 
të paanshëm. 

                                                
1
 Kompani Konsulente 
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2 RAPORTI FINANCIAR 

Zyra e Rregullatorit për Energji financohet nga të hyrat vetjake, 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.  

2.1 Të hyrat  

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 2011, ZRRE ka realizuar të hyra në shumë prej 508,689.74 €. Duke u bazuar në Ligjin për 
Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011, ZRRE nga të hyrat e pashpenzuara të vitit 2010, ka 
bartur në vitin 2011 shumën prej 205,212.78 €. Shuma totale e të hyrave të realizuara dhe të bartura 
për vitin 2011 është 713,902.52 €, gjegjësisht 38,446.52 € më shumë se sa buxheti i ZRRE-së për vitin 
2011.  

Tab.2.1 Të hyrat 

Përshkrimi Të hyrat

Të hyrat vetjake 2011 508,689.74

Të hyrat vetjake të bartura nga viti 2010 205,212.78

Gjithsej të hyrat 713,902.52  

Të hyrat e realizuara gjatë vitit 2011 janë të mbledhura nga kompanitë e prezantuara në tabelën në 
vazhdim sipas vëllimit të prodhimit apo importit të realizuar apo taksat fillestare. 

Tab. 2.2 Të hyrat sipas kompanive të licencuara. 

Emri i  të l icencuarit Shuma 

KEK-Gjenerimi i  Energjisë Elektrike-Kosova A 147,359.50

KEK-Gjenerimi i  Energjisë Elektrike-Kosova B 265,065.02

Energy Financing Team AG - (EFT) 51,579.99

N.P IBËR LEPENC - HC Ujmani 7,932.76

Kelkos Energy Sh.P.K. 7,310.77

GEN-I Tirana, Përfaqësia në Kosovë 20,186.10

RUDNAP GROUP AD 1,813.40

ENERGY FINANCING GROUP AD - Branch 2,000.00

HSE Balkan Energy d.o.o 2,000.00

REPOWER TRADING CESKA REPUBLIKA S.R.O. 442.20

EUROKOS JH SH.P.K & LORETO CONSULT AG 3,000.00

Gjithsej 508,689.74  

Me qëllim të harmonizimit të Të Hyrave me Buxhetin, Bordi i ZRRE-së në seancën e mbajtur më 28 
prill 2011, ka marrë vendim që, për periudhën kohore mars- tetor 2011, të licencuarit të lirohen nga 
obligimi i pagesës së taksës vjetore për shërbimet e ZRRE-së, me shumë totale prej 812,856.44 €. 
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Kjo shumë e mjeteve do të reflektohet në tarifat e konsumatorëve të rregulluar gjatë 
bashkërenditjes dhe përcaktimit të Të Hyrave maksimale të Lejuara  për ndërmarrjet e energjisë për 
vitin 2012.  

2.2 Buxheti  

Kuvendi i Kosovës me ligjin Nr. 04/L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2011, miratoi 

buxhetin e ZRRE-së në shumë prej 675,456 €, i ndarë në kategoritë kryesore ekonomike si në vijim: 

Tab.2.3 Buxheti i aprovuar 

Përshkrimi Shuma

Paga dhe mëditje 372,456.00

Mallra dhe shërbime 250,000.00

Shpenzime komunale 12,000.00

Shpenzime kapitale 41,000.00

Gjithsej 675,456.00  

Me  vendim të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 04/26  të datës 27.07.2011, për reduktimin e 

alokimeve të kategorisë së mallrave dhe shërbimeve te të gjitha Organizatat Buxhetore të nivelit 

qendror për 6%, buxheti i alokuar i ZRRE-së është shkurtuar për 15,000.00 €.  

Tab.2.4  Buxheti i alokuar 

Përshkrimi Shuma

Paga dhe mëditje 372,456.00

Mallra dhe shërbime 235,000.00

Shpenzime komunale 12,000.00

Shpenzime kapitale 41,000.00

Gjithsej 660,456.00  

2.2.1 Shpenzimet buxhetore 

Për financimin e aktiviteteve të zhvilluara në vitin 2011, ZRRE ka shpenzuar 604,623.52 €. 

Realizimi i buxhetit në raport me buxhetin e aprovuar për vitin fiskal 2011 është 89.51 %, ndërsa në 
raport me buxhetin e alokuar është 91.54 %  

Shkalla e realizimit të buxhetit sipas kategorive ekonomike, e shprehur në përqindje, është e 
paraqitur në tabelën 2.5. 

Tab. 2.5 Realizimi i buxhetit i shprehur në përqindje 

Përshkrimi Të buxhetuara Të realizuara Ndryshimi Realizimi në %

Paga dhe mëditje 372,456.00 368,082 4,374.24 98.83

Mallra dhe shërbime 250,000.00 187,776 62,224.32 75.11

Shpenzime komunale 12,000.00 8,747 3,252.65 72.89

Shpenzime kapitale 41,000.00 40,019 981.27 97.61

Gjithsej 675,456.00 604,624 70,832.48 89.51  

Në tabelat në vijim pasqyrohen shpenzimet sipas nënkategorive kryesore ekonomike. 
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Tab.2.6 Pagat dhe mëditjet 

Pagat dhe Mëditjet Shuma

Pagat neto 306,784.03

Tatimi i ndalur në të ardhura personale 26,242.21

Kontributet pensionale të punëdhënësit 17,527.76

Kontributet pensionale të të punësuarve 17,527.76

Gjithsej pagat dhe mëditjet 368,081.76  

Tab.2.7 Mallrat dhe shërbimet 

Mallrat dhe shërbimet Shuma

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jasht vendit 10,503.18

Mëditje për udhëtim zyrtar jasht vendit 17,597.83

Akomodimi për udhëtime zyrtare jasht vendit 6,038.00

Shpenzime tjera për udhtime zyrtare jasht vendit 3,081.22

Shpenzime për Internet 2,714.40

Shpenzimet e telefonisë mobile 10,205.14

Shpenzimet postare 331.85

Shërbimet arsimit dhe trajnimit 3,375.00

Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës 2,893.02

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse 7,597.86

Shërbime shtypjeje 4,686.70

Shpenzimet për anëtarsim 3,210.00

Mobilje 3,896.03

Pajisje të tjera 985.00

Furnizime për zyrë 5,708.98

Furnizim me ushqim dhe pije 3,579.67

Naftë për ngrohje qendrore 10,517.77

Karburant për vetura 2,124.77

Provizion Bankar (Raiffeisen Bank) 4.95

Regjistrimi i  automjeteve 460.00

Sigurimi i  automjeteve 2,025.29

Taksë komunale e rexhistrimit të automjeteve 40.00

Sigurimi i  ndërtesave 9,900.60

Mirëmbajtja dhe riparimi i  automjeteve 1,501.62

Mirëmbajtja e ndërtesave 8,640.00

Mirmbajtja e teknologjisë informative 4,677.70

Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 534.20

Qiraja për ndërtesa 57,216.00

Reklamat dhe konkurset 1,090.40

Drekat zyrtare 2,638.50

Gjithsej mallra dhe shërbime 187,775.68  
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Tab.2.8 Shpenzimet komunale 

Shpenzimet komunale Shuma

Rryma 6,713.06

Uji 607.46

Shpenzimet e telefonit fiks 1,426.83

Gjithsej shpenzime komunale 8,747.35  

Tab.2.9 Shpenzimet kapitale 

Shpenzimet kapitale Shuma

Pajisje të teknologjisë informative 17,654.13

Softuer 20,412.60

Kompjuter 1,952.00

Gjithsej shpenzime kapitale 40,018.73  

Bazuar në të dhënat e mësipërme shihet se në vitin 2011, ZRRE ka arkëtuar të hyra në shumë prej 
713,902.52 €, ndërsa vlera e shpenzimeve buxhetore të realizuara është 604,623.52 €. Ndryshimi 
mes të hyrave dhe shpenzimeve në vlerë prej 109,279.00 €, paraqet fondet suficitare që ZRRE ka 
mbledhur gjatë këtij viti të cilat, në pajtim me nenin 6 të Ligjit për Buxhetin e Republikës së Kosovës 
për vitin 2012 dhe nenit 64 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, do të 
barten në vitin 2012.  

Tab.2.10 Të hyrat vetjake të bartura 

Të hyrat e bartura Shuma

Të hyrat e bartura nga viti 2010 205,212.78

Të hyrat e pranuara gjatë vitit 2011 508,689.74

Gjithsej të hyrat 2011 713,902.52

Shpenzimet për paga dhe mëditje -368,081.76

Shpenzimet për mallra dhe shërbime -187,775.68

Shpenzimet komunale -8,747.35

Shpenzimet kapitale -40,018.73

Gjithsej shpenzimet 2011 -604,623.52

Të hyrat vetjake të bartura në v. 2012 109,279.00  
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3 KOMPLETIMI I KORNIZËS LIGJORE DHE RREGULLATIVE 

Me hyrjen në fuqi me 1 dhjetor 2010, të legjislacionit primar të amandamentuar për sektorin e 
energjisë, përkatësisht të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-185, Ligjit për Energjinë Nr. 
03/L-184 dhe Ligjit për Energjinë Elektrike Nr. 03/L-201, ZRRE ka qenë e obliguar që brenda nëntë (9) 
muajsh të harmonizojë të gjithë legjislacionin sekondar në përputhje me kërkesat e legjislacionit 
primar. 

Procesi i harmonizimit të legjislacionit sekondar (rregullat) të ZRRE-së është zhvilluar në konsultim 
me palët e treta dhe publikun. Rregullat e harmonizuara dhe të finalizuara janë aprovuar nga Bordi i 
ZRRE-së në seanca publike  

Rregullat e harmonizuara dhe tё miratuara nga ZRRE janë: 

 Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji; 

 Rregulla për Licencimin e Aktivitete të Energjisë në Kosovë; 

 Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut; 

 Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes;  

 Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Gjenerimit;  

 Rregulla për Vendosjen e Çmimeve të Furnizimit Publik të Energjisë Elektrike; 

 Rregulla e Procedurës së Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të reja; 

 Rregulla për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë; 

 Rregulla për Shkyçjen dhe Rikyçjen  e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë; 

 Rregulla për Masat Administrative dhe Gjobat; 

 Rregulla për Informatat Konfidenciale; 

 Rregulla për Taksat; 

 Rregulla për Organizimin dhe Funksionimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji; 

 Kodi i Etikës Profesionale, dhe 

 Rregulla për Përdorimin e Automjeteve Zyrtare të Zyrës së Rregullatorit për Energji. 

Rregullat e harmonizuara dhe të finalizuara janë aprovuar nga Bordi i ZRRE-së në seanca publike. 

3.1 Procesi i  dhënies së autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja  

Bazuar në Nenin 38 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe Rregullës për procedurën e autorizimit 
për ndërtimin e kapaciteteve të reja, ZRRE bën lëshimin e Autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve 
të reja.  

ZRRE edhe gjatë këtij viti ka pranuar aplikacione/kërkesa nga investitorë potencialë për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja gjeneruese, kryesisht nga burimet e ripërtritshme të energjisë. 
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3.1.1 Lëshimi i vendimit mbi njoftimin për autorizimin preliminar  

ZRRE ka pranuar aplikacione/kërkesa për marrjen e Autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese dhe pas një procesi të vlerësimit të aplikacioneve ka lëshuar vendimin mbi njoftimin për 
autorizimin preliminar, të paraqitur në tabelën në vazhdim. 

Tab.3.1 Ndërmarrja të cilës i është lëshuar Njoftimi për Autorizim Preliminar 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i  aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni Data e lëshimit

1 Kelkos-Energy sh.p.k.
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
57.8 MW

Lumi Peja (HPP Kuqishtë, Drelaj 1, 

Drelaj 2, Shtupeq, EGU Rugova),KK Pejë, 

Republika e Kosovës

V_365_2011  

17 prill  2011
 

Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar nuk i jep të drejtë poseduesit që të fillojë 
ndërtimin e stabilimentit të ri para se t’i plotësojë të gjitha kushtet dhe kërkesat e përcaktuara me 
legjislacionin në fuqi. Poseduesi obligohet që të kompletoj dokumentacionin e nevojshëm brenda 
periudhës dy (2) vjeçare për lëshimin e Autorizimit Përfundimtar. 

3.1.2 Lëshimi i autorizimit 

Gjatë vitit 2011 ZRRE nuk ka pranuar kërkesa për autorizimin përfundimtar për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja gjeneruese.  

3.1.3 Përfundimi dhe ndërprerja e shqyrtimit të aplikacionit për autorizim  

ZRRE gjithashtu ka shqyrtuar edhe kërkesat për pezullimin e procedimit të aplikacionit për 

shndërrimin e vendimit mbi Njoftimin e Autorizimit Preliminiar në Autorizim përfundimtar. Në 

vazhdim është paraqitur ndërmarrja të cilës i ka  përfunduar afati i vlefshmërisë së Vendimit mbi 

Njoftimin për Autorizimin Preliminar dhe i është ndërprerë procedura e shqyrtimit të aplikacionit  

bazuar në kërkesën e aplikuesit. 

Tab.3.2 Ndërmarrja së cilës i është përfunduar/ndërprerë Autorizimi preliminar 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni Data e ndërprerjes

1 AIR-ENERGY  Sh.p.k

Përfundimi dhe ndërprerja e Autorizimit 

për ndërtimin e gjeneratorit për 

prodhimin e energjisë elektrike nga era

26 MW
Poliqkë, KK Kamenica, Republika e 

Kosovës

V_387_2011   

20 dhjetor 2011

 

3.1.4 Aplikacionet që janë në proces të shqyrtimit në ZRRE  

ZRRE edhe gjatë këtij viti ka pranuar aplikacione/kërkesa për marrjen e autorizimit për ndërtimin e 

kapaciteteve të reja gjeneruese, të cilat janë në proces të vlerësimit, shih Tab. 3.3. 

Tab.3.3 Ndërmarrjet që janë në proces të vlerësimit për marrjen e vendimit mbi Njoftimin për Autorizim 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i  aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni Data e aplikimit

1
United Albanian Energy 

L.L.C

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
7.5 MW

Lumi Brod dhe Restelica, KK Dragash, 

Republika e Kosovës
12.07.2011

2
United Albanian Energy 

L.L.C

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
6.4 MW

Lumi Brod dhe Plava, KK Dragash, 

Republika e Kosovës
29.07.2011

3 EuroKos J.H. sh.p.k.
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
9.33 MW

Lumi  Brod dhe Restelica, KK Dragash, 

Republika e Kosovës
29.09.2011
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3.2 Licencat  

Një ndër aktivitetet kyçe të Zyrës së Rregullatorit për Energji është edhe licencimi i ndërmarrjeve të 
energjisë. Licencimi i ndërmarrjeve të energjisë bëhet ngaZRRE, në pajtim me Nenin 27 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë dhe Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.  

Aktivitetet e licencuara nga ZRRE janё: 

 Prodhimi i energjisë elektrike; 

 Operimi i Sistemit të Transmisionit; 

 Operimi i Sistemit të Shpërndarjes së energjisë elektrike;  

 Operimi i Tregut; 

 Furnizimi publik me energji elektrike; 

 Furnizim/Tregti me energji elektrike; 

 Prodhimi i ngrohjes qendrore; 

 Shpërndarja e ngrohjes qendrore; 

 Furnizimi publik me ngrohje qendrore. 

Gjatë vitit 2011 ZRRE ka pranuar aplikacione për licencimin e aktivitetit të tregtisë (import/eksport) 
së energjisë elektrike, dhe ka lëshuar vendime për licenca si më poshtë:  

Tab.3.4 Licencat e lëshuara nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2011 

Nr. Emri i  ndërmarrjes së Licencuar Përshkrimi i  aktivitetit të l icencuar Numri i  l icencës Vlefshmëria e l icencës

1 HSE Balkan Energy d.o.o Furnizim/tregti me energji elektrike ZRRE/Li_36/10 30.03.2011 - 30.03.2013

2
ENERGY FINANCING GROUP AD-

Branch office in Kosovo
Furnizim/tregti me energji elektrike ZRRE/Li_37/11 28.01.2011 - 28.01.2013

 

3.2.1 Vazhdimi i licencave 

ZRRE mund të vazhdojë licencën në rast se i licencuari ka parashtruar një kërkesë me shkrim para 
ZRRE-së jo më vonë se gjashtë muaj para skadimit të afatit të licencës dhe nëse janë përmbushur 
kërkesat sipas ligjeve në fuqi dhe rregullës për licencim. Ndërmarrjet të cilave ZRRE gjatë vitit 2011 u 
ka vazhduar kohëzgjatjen e licencës janë paraqitur më poshtë:  

Tab.3.5 Licencat e vazhduara nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2011 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i aktivitetit të licencuar Numri i  l icencës Vlefshmëria e licencës

1

Korporata Energjetike e Kosovës-

Divizioni i  Gjenerimit (KEK Sh.A) -

TC Kosova A 

Gjenerim të energjisë elektrike ERO/Li_05/06_A
04.10.2011 - 04.10.2012

Vazhdim licence

2 RUDNAP GROUP A.D Furnizim/tregti me energji elektrike ERO/Li_23/07
23.05.2011 - 23.05.2013 

Vazhdim licence  

3.2.2 Modifikimi i licencave 

Bazuar në harmonizimin e legjislacionit sekondar, ZRRE gjatë vitit 2011 ka filluar modifikimin 
(ndryshimin) e licencave tё tё licencuarve ZRRE ka publikuar në ueb faqen e saj zyrtare të gjithë 
draft-licencat e modifikuara për të cilat palëve u është dhënë mundësia të japin komentet e tyre. Pas 
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pranimit të komenteve nga palët dhe vlerësimit të tyre, ZRRE, procesin e filluar të modifikimit të 
licencave pritet t’a përfundoj në vitin vijues.  

3.2.3 Monitorimi i ndërmarrjeve të energjisë 

ZRRE në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë dhe Ligjin për Energjinë elektrike bënë 
monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara për aktivitete të energjisë. Në kuadër të përmbushjes së 
detyrave dhe përgjegjësive të saj, ZRRE gjatë vitit 2011 ka bërë monitorimin e këtyre ndërmarrjeve 
të licencuara për energji në Kosovë.  

Gjatë procesit të monitorimit është bërë mbikëqyrja e zbatimit të ligjeve dhe rregullave në fuqi siç 
janë: pajtueshmëria me kushtet e licencave, rregullat e nxjerra nga ZRRE, Rregullat e Tregut, Kodet 
teknike, si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit tjetër në fuqi që rregullon sektorin e energjisë 
në Kosovë.  

Veçmas ZRRE ka monitoruar implementimin e tarifave dhe imputeve të tarifave, humbjet e energjisë 
elektrike, standardet e sigurisë së operimit, rrjedhat e energjisë, indikatorët teknik të përformancës, 
importin dhe eksportin e energjisë, shthurjen e llogarive kontabël për aktivitetet e licencuara, 
faturimin, arkëtimin, skemën ABC të reduktimeve, ankesat e konsumatorëve, etj.  

Vlen të theksohet se përveç këtij monitorimi, ZRRE në vazhdimësi ka bërë monitorimin e 
ndërmarrjeve të energjisë, në pajtim me dokumentin “Doracaku i Raportimit”, sipas të cilit, 
ndërmarrjet e energjisë janë të obliguara që çdo tre muaj të raportojnë në ZRRE mbi pajtueshmërinë 
me kushtet e licencës.  

Në pamundësi të zbatimit së disa dispozitave të licencave dhe kodeve, disa ndërmarrje të energjisë 
kanë kërkuar nga ZRRE derogim (shtyrje afati të përmbushjes së dispozitave) për periudhë të caktuar 
kohore. ZRRE duke marrë parasysh rrethanat, ka lejuar ose ka refuzuar derogimet e kërkuara. Të 
gjitha derogimet janë publikuar në ueb faqen e ZRRE-së.  

3.2.4 Dokumentet e aprovuara nga Bordi i ZRRE-së 

Në seancat e rregullta të cilat Bordi i ZRRE-së i ka mbajtur gjatë vitit 2011 ndër të tjera janë 
shqyrtuar dhe aprovuar një seri dokumentesh. 

Dokumentet të cilat janë hartuar nga ZRRE,  shqyrtuar dhe aprovuar nga Bordi i ZRRE-së janë:   

 Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, që janë zbatuar nga 
KEK-SH.A. nga data 01 prill 2011.  

 Tarifat dhe ngarkesat e transmisionit, që janë zbatuar nga Operatori i Sistemit, 
Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) SH.A. nga data 1 prill 2011.  

 Tarifat nxitëse Feed-in për prodhimin e energjisë elektrike të prodhuar nga Burimet e 
Ripërtritshme të Energjisë (era, uji, biogazi/biomasa); 

 Kriteret për vlerësimin e konkurrencës në furnizim me energji elektrike; 

 Ekzistimi i Konkurrencës Efektive në Tregun e Energjisë; 

 Përcaktimi i vlerës indikative të Mesatares së Ponderuar të Kostos së Kapitalit; 

 Caqet indikative të Humbjeve në  Sistemin e Shpërndarjes; 

 Tarifat e ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Termokos SH.A. për sezonin e 
ngrohjes 2011/2012, dhe 
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 Tarifat e ngrohjes qendrore për Ngrohtoren e Qytetit (NQ) Gjakova SH.A. për sezonin e 
ngrohjes 2011/2012. 

Dokumentet të cilat janë hartuar nga të licencuarit dhe të cilat janë shqyrtuar dhe aprovuar nga 
Bordi i ZRRE-së janë:  

 Amandamentet e Standardeve të Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Transmisionit dhe 
Standardeve të Sigurisë së Operimit; 

 Procedura e leximit të matësve të energjisë termike/evidencimit të sipërfaqeve të ngrohjes  
dhe faturimit të konsumatorëve  tariforë për  NQ Termokos SH.A; 

 Procedura e leximit të matësve të energjisë termike/evidencimit të sipërfaqeve të ngrohjes 
dhe faturimit të konsumatorëve tariforë për NQ Gjakova SH.A;  

 Plani Zhvillimor i KEK-Shpërndarjes 2010 – 2014; 

 Plani Zhvillimor i Transmisionit 2012 – 2021. 
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4 SEKTORI I ENERGJISË ELEKTRIKE  

Zhvillimi i sektorit të energjisë është bazë për një zhvillim ekonomik të përgjithshëm. Viteve të fundit 
janë intensifikuar aktivitetet e Qeverisё sё Kosovёs në nxitjen e investimeve në kapacitete të reja 
gjeneruese dhe në privatizimin e pjesëve të caktuara të sektorit të energjisë elektrike.  

Komisioni Evropian ka ndërmarrë iniciativa për mbështetjen e vendeve të rajonit të Evropës 
Juglindore për themelimin e një tregu të përbashkët të energjisë elektrike, duke nxitur  harmonizimin 
e politikave të tyre nacionale të energjisë dhe zhvillimin e një kornize të përbashkët rregullative me 
qëllim që të tërheq dhe ndihmoj investimet në sektorin e energjisë elektrike, si dhe të përmirësoj 
sigurinë e furnizimit dhe përkrahë rritjen ekonomike në rajon. 

Pamjaftueshmëria e kapaciteteve gjeneruese ekzistuese për të plotësuar nevojat e furnizimit dhe 
nevoja për investime në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë, kёrkon inicimin e një ristrukturimi 
të sektorit përmes liberalizimit të tregut dhe rritjes së konkurrencës në tregun e energjisë elektrike. 
Për të arritur këto objektiva nё proces e sipër ёshtё krijimi i Modelit tё ri tё tregut. Modeli i 
propozuar integron çështjet kyçe të cilat do të formojnë bazën e një dizajni të një tregu më afatgjatë 
dhe masat e nevojshme të cilat akomodojnë marrëveshjet komerciale për të tërhequr investimet e 
nevojshme për të zhvilluar sektorin e energjisë elektrike në Kosovë.  

Grupi punues gjatë vitit 2011 ka mbajtur disa takime pune pёr zhvillimin e modelit tё tregut, nё tё 
cilat palët pjesёmarrёse kanë dhënë kontributin e tyre përmes komenteve, gjatë përpilimit të 
modelit tё tregut dhe të cilat janë marrë parasysh. Nё modelin e tregut janë dhënё komente edhe 
nga Sekretariati i Komunitetit tё Energjisё tё cilat janë nё shqyrtim. Modeli i tregut ёshtё para 
finalizimit dhe sё shpejti pritet aprovimi nga ZRRE. 

Gjatë vitit 2011 nuk ka pasur zhvillime për paket projektin Kosova e Re. Draft dokumentet e hartuara 
për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese sipas këtij projekti janë finalizuar në gusht të vitit 
2010. ZRRE ka qenë pjesëmarrëse në komitetin drejtues dhe në grupin punues pёr përgatitjen e 
dokumenteve të pakos tenderuese.  

Qeveria e Kosovёs ёshtё nё proces tё privatizimit të distribucionit dhe furnizimit të cilat aktualisht 
janë në kuadër të KEK-ut. Shpallja e ofertës për privatizim të distribucionit dhe furnizimit është bërë 
në fund të nëntorit 2011. Kompanitë e para-kualifikuara pritet t’i dorëzojnë ofertat deri në fund të 
marsit 2012.  

Kujdes i veçantë i është kushtuar burimeve të ripërtritshme të energjisë. Caqet indikative të caktuara 
nga Ministria favorizojnë prodhimin e energjisë nga këto burime, e bazuar në këtë, ZRRE ka 
përcaktuar çmimet nxitëse për këto lloje të energjisë së ripërtritshme. Në këtë aspekt së shpejti 
priten  investime nga investitor privat në ndërtimin e kapaciteteve të vogla gjeneruese nga burime të 
ripërtritshme, posaçërisht në hidroenergji dhe stacione gjeneruese me erë për të cilat ka interesim 
më të madh dhe pёr disa janë lëshuar nga ZRRE autorizime preliminare për konstruktim.  

Sektorin e energjisë elektrike në Kosovë, edhe gjatë vitit 2011, e ka përcjellë prodhim i pa 
mjaftueshëm i energjisë elektrike, furnizim jo i rregullt i konsumatorëve dhe humbje të larta teknike 
e komerciale.  

4.1 Rrjeti  i  transmisionit  

Kosova është e lidhur me rrjet interkonektiv me sistemin elektroenergjetik të rajonit dhe Evropës 
përmes linjave 400 kV dhe 220 kV. Me vendet fqinjë ekzistojnë lidhje interkonektive 400 kV përveç 
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me Shqipërinë, me tё cilёn ekziston linja 220 kV. Pritet që në vitin 2014 të realizohet linja 
interkonektive 400 kV - NS Kosovë B – NS Kashar (Tiranë). 

Rrjeti i transmisionit është kryesisht në gjendje të mirë falë investimeve të bëra viteve të fundit. 
Natyrisht nevojitet vazhdim i investimeve në pjesë të caktuara të sistemit, si në kapacitete të reja e 
po ashtu edhe në mirëmbajtjen dhe modernizimin e kapaciteteve ekzistuese. 

 

Fig.4.1 Pamje nga NS Peja 3 

Edhe gjatë vitit 2011 janё bёrё investime tё rёndёsishme në ngritjen dhe pёrmirёsimin e 
kapaciteteve tё rrjetit tё transmisionit. Mё poshtё janё paraqitur projektet kapitale tё realizuara apo 
nё realizim nё sistemin e transmisionit: 

1. Projektet e filluara në vitet e mëparshme e që kanë përfunduar në vitin 2011: 

 Paket projekti NS 400/110 kV Peja 3 me punët përcjellёse në NS 110/10(20) kV Skenderaj; 

 Paket Projekti NS 400/110 kV Ferizaj 2; 

 Rehabilitimi i pajisjeve në NS 400/220 kV Kosova B në anën e tensionit 220 kV; 

 Instalimi i sistemit të mbikëqyrjes, komandimit dhe mbledhjes së të dhënave (SCADA/EMS 
& rrjetit të telekomunikacionit). 

2. Projektet e filluara në vitet e mëparshme që kanë vazhduar në vitin 2011 dhe më tutje: 

 Ndërtimi i linjës interkonektive 400 kV Kosovë – Shqipëri; 

 Rregullimi Sekondar (LFC) Kosovë – Shqipëri; 

3. Projektet e filluara në vitin 2011 dhe që vazhdojnë më tutje: 

 Revitalizimi i pajisjeve të tensionit të lartë nё NS 220/110 kV Prizreni 2, dhe instalimi i 
transformatorit tё tretё 150 MVA;  

 Sistemi i teknologjisë informative (TI) për Operatorin e Tregut; 

 Rialokimi i linjës LP 1806 - 110 kV nga  NS Gjakova 2 nё NS Gjakova 1 dhe ndërrimi i 
pajisjeve të TL 110 kV në NS Gjakova 1; 
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 Kyçja e NS 110 kV Lipjani në linjën LP 112; 

 Ndërrimi i përçuesve, izolatorëve dhe pajisjeve lidhëse në linjat 110kV, LP 125/2 dhe LP 
125/3; 

 Rehabilitimi i linjave 110 kV, LP 126/4 (pjesa e vjetër ) dhe LP 1801; 

 Ndërrimi i mbrojtjeve rele në NS Prishtina 2 dhe NS Prishtina 3. 

Në tabelat e mëposhtme janë paraqitur kapacitetet transformuese dhe linjat e rrjetit të 
transmisionit, sipas nivelit të tensionit: 

Tab.4.1 Të dhënat bazë për nënstacionet në rrjetin e transmisionit 

Transformimi

(kV/kV)
Pronari Nr. i  NS Nr. i  TR

Fuqia

 (MVA)

400/220 KOSTT 1 3 1,200

400/110 KOSTT 2 2 600

220/110 KOSTT 3 8 1,200

220/35 Alferon 1 2 320  

Tab.4.2 Të dhënat bazë për linjat në rrjetin e transmisionit 

Tensioni (kV) Pronari Gjatësia (km)

400 KOSTT 188.49

220 KOSTT 231.83

110 KOSTT 764.95  

4.1.1 Rrjedhat e energjisë elektrike dhe konsumi i përgjithshëm 

Si edhe vitet e mëparshme, rajoni nё pёrgjithёsi karakterizohet me mungesë tё energjisё elektrike, e 
posaçёrisht pjesa jugore, andaj energjia kryesisht rrjedhë nga veriu nё drejtim tё jugut. Kosova 
gjendet në pozitë të volitshme si nyje rajonale nëpër rrjetin transmetues tё sё cilës ka rrjedha të 
konsiderueshme të energjisë elektrike. Këto rrjedha janë paraqitur në figurën e mëposhtme për 
secilën linjë interkonektive (ndërlidhëse) të Kosovës, në të dyja drejtimet. 

Ndonëse, Kosova ka transit të lartë të energjisë elektrike krahasuar me konsumin, humbjet e 
shkaktuara nga transiti mbulohen përmes tarifave tё rregulluara nga konsumatorët. 

Kosova nuk është përfshirë në mekanizmin rajonal pёr kompensimin ndërkufitar (ITC mekanizmi) si 
dhe nuk bënё alokimin e kapaciteteve të linjave interkonektive për shkak të problemeve me Serbinë.  

Nё kontestin e ngritur mё herët nga KOSTT nё Sekretariatin e komunitetit tё energjisё lidhur me këto 
çështje, Sekretariati ka dhёnё opinionin e vet i cili dokumenton shkeljet e bëra nga EMS (Serbia) tё 
nenit 3 dhe nenit 6 tё rregullores (EC) 1228/2003 e cila ka tё bёj me Kushtet e qasjes nё rrjet pёr 
shkëmbimet ndërkufitare tё energjisё elektrike.  

 



 RAPORTI VJETOR 2011 

21 

 

Fig.4.2 Rrjedhat e energjisë nëpër linjat ndërlidhëse 

4.1.2 Ngarkesa dhe konsumi i përgjithshëm 

Deri para disa vitesh rrjeti i transmisionit në pjesë të ndryshme ka pasë mbingarkime të theksuara, 
sidomos në sezonin e dimrit. Ngarkimi i rrjetit të transmisionit vlerësohet duke analizuar rrjedhat e 
energjisë nëpër rrjet si dhe vlerat maksimale të konsumit. Prandaj pёr këtё ështё e rёndёsishme tё 
merren pesë (5) vlerat e pikut (ngarkesave maksimale) të realizuara në javë të ndryshme të vitit, që 
pёr vitin 2011 janë paraqitur nё tabelën e mëposhtme. Nё kuadër tё pikut në tabelë janë paraqitur 
vlerat e përgjithshme tё konsumit dhe konsumi nё nivelin 220 kV pёrkatёsisht Ferronikeli si pjesë 
përbërëse e vlerës së përgjithshme.  

Tab.4.3 Pesë vlerat e pikut në javë të ndryshme të vitit 2011 

Piku
Ngarkimi 

(MWh/h)
Ora Dita Data Java Ferronikeli

 I 1,126 19 E shtunë 31.12.2011 53 68

 II 1,112 19 E martë 04.01.2011 2 86

 III 1,091 19 E shtunë 29.01.2011 5 79

 IV 1,071 18 E premtë 23.12.2011 52 77

 V 1,059 18 E diel 02.01.2011 1 64  

Ngarkesa më e lartë nё Sistemin  elektroenergjetik tё Kosovёs, 1126 MWh/h, është regjistruar me 31 
dhjetor 2011. Vlerat maksimale të regjistruara nuk janë gjithherë të sakta për shkak të reduktimeve 
të cilat janë zakonisht ndodhin më shumë në kohën e pikut. 
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Konsumi pёson ndryshim sipas tarifave dhe sezonave. Ёshtё me rёndёsi edhe analiza e diagramit 
ditor tё konsumit, tё paraqitur pёr çdo orё  brenda ditës. Pёr tё krijuar njё pasqyrё mё tё qartё pёr 
ndryshimin e konsumit gjatë tёrё vitit, duhet të krijohet diagrami me kumulativet vjetore pёr secilёn 
orё qё ёshtё pasqyruar nё figurёn e mëposhtme. Nё diagram, pёrveç konsumit ёshtё paraqitur edhe 
prodhimi, shkëmbimi dhe reduktimet. 
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Fig.4.3 Diagrami ditor i nxjerrë si mesatare për 24 orë për vitin 2011 

Ndryshimi në mes mesatares së maksimumeve dhe minimumeve ditore të konsumit gjatë muajve të 
vitit 2011 ёshtё paraqitur nё figurёn e mёposhtme, ku shihet se ekziston njё dallim i theksuar nё 
mes tё maksimumeve dhe minimumeve tё konsumit. dallimet e tilla paraqesin një pengesë serioze 
për përcjelljen e diagramit të konsumit dhe mbajtjen e devijimit të sistemit në kufijtë e lejuar,  e 
sidomos kur kemi parasysh jofleksibilitetin e njësive gjeneruese nga linjiti. Po ashtu dallim mjaft i 
lartё vërehet edhe ndërmjet sezonёs sё lartё dhe tё ultё. 
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Fig.4.4 Mesatarja mujore e ngarkesave maksimale dhe minimale ditore 

Pёr tё pasur njё pasqyrё mё tё mirё tё luhatjeve ditore tё prodhimit, konsumit, shkëmbimit 
(importit/eksportit) dhe reduktimeve të energjisë elektrike shёrbejnё diagramet orë për orë brenda 
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muajit. Në vazhdim janë paraqitur diagramet me këto të dhëna për dy muaj karakteristik (janar dhe 
korrik, sipas ENTSO-E). 
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Fig.4.5 Diagrami mujor i prodhimit, konsumit, shkëmbimit dhe reduktimeve për muajin janar 2011 

Në këto diagrame ndër tё tjera, vërehet funksionimi i sistemit, duke pёrfshirё ndikimet e rënieve tё 
njësive gjeneruese nё sasinё e importit. Shpesh nё rast tё pamundёsisё sё përcjelljes sё konsumit 
nga prodhimi dhe importi, paraqitet nevoja pёr reduktime tё konsumatorëve. 

Gjatё muajit janar tё vitit 2011, lakorja e prodhimit ka pasё variacione stabile pёrveç nё ditёn e 7 
dhe ditët 26 deri 28. Mungesa e prodhimit nё kёto ditё ёshtё kompensuar kryesisht me rritje tё 
importit dhe pjesërisht me shtim tё reduktimeve tё konsumit. Vёllimi i importit nё disa orё tё këtyre 
ditёve ka arritur deri nё 500 MWh/h. 
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Fig.4.6 Diagrami mujor i prodhimit, konsumit, shkëmbimit dhe reduktimeve për muajin korrik 2011 

Nё muajin korrik furnizimi i konsumatorëve me energji elektrike ka qenё stabil me përjashtim tё dy -
tri rasteve kur po ashtu ka pasё rёnie tё njësive gjeneruese. Kjo vërehet edhe nё diagram nё tё cilin 
shihet periudha e rёnieve tё njësive gjeneruese nё ditёn e tretё, të dymbёdhjetё dhe të 
trembёdhjetё tё muajit. Pёrderisa gjatё muajit janar ka pasё reduktime tё vazhdueshme tё konsumit, 
nё muajin korrik, reduktime ka pasur vetëm nё kohёn e rënieve tё njësive prodhuese.  
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4.1.3 Humbjet e energjisë elektrike në transmision 

Trendi i zvogëlimit tё humbjeve tё energjisë elektrike në transmision ka vazhduar edhe në vitin 2011. 
Gjatё këtij viti humbjet kanё qenё 115 GWh, apo shprehur nё përqindje 2.06 % ndaj konsumit të 
përgjithshëm, pёrderisa në vitin 2010 kёto humbje kanё qenё 131 GWh ose 2.38 %. Në kuadër tё 
humbjeve nё transmision janë përfshirë edhe humbjet e shkaktuara nga transiti. 

Tab.4.4 Humbjet në transmision, të realizuara dhe sipas balancës në vitin 2011 

Bruto kërkesa
Bruto kërkesa

 nga balanca

Realizim/Bal

ancë

MWh MWh % MWh %

Janar 633,627 595,749 106.36 15,603 2.46

Shkurt 542,887 549,013 98.88 12,991 2.39

Mars 544,874 550,770 98.93 11,796 2.16

Prill 419,975 441,764 95.07 8,324 1.98

Maj 409,085 406,266 100.69 8,318 2.03

Qershor 341,559 388,976 87.81 7,304 2.14

Korrik 374,606 377,020 99.36 8,057 2.15

Gusht 384,125 365,095 105.21 8,251 2.15

Shtator 354,766 369,567 95.99 5,903 1.66

Tetor 454,202 431,853 105.18 6,826 1.50

Nëntor 524,134 492,906 106.34 9,417 1.80

Dhjetor 600,531 582,591 103.08 12,524 2.09

Gjithsej 5,584,370 5,551,570 100.59 115,315 2.06

2011

Humbjet e realizuara në 

transmision

 

Në tabelën nё vazhdim janë paraqitur humbjet në transmision pёr tri vitet e fundit ku vërehet 
zvogëlim i vazhdueshëm i tyre . 

Tab.4.5 Humbjet në transmision 2009-2011 

Konsumi bruto

MWh MWh %

2009 5,275,108 174,573 3.31

2010 5,505,716 131,043 2.38

2011 5,584,370 115,315 2.06

Viti
Humbjet në transmision

 

4.2 Rrjeti  i  shpërndarjes  

Rrjeti i Shpërndarjes ka pasur investime në vitet e fundit, por të cilat nuk kanë mjaftuar të sigurojnë 
funrnizm cilësor dhe të sigurtë të konsumatorëve me energji elektrike.  

Rrjetin e shpërndarjes e përbëjnë nënstacionet 110/x kV e më poshtë, si dhe linjat e niveleve të 
tensionit 35 kV e më poshtë.  

Kapacitetet transformuese dhe linjat nё sistemin e shpërndarjes janë përforcuar dhe zgjeruar nga viti 
nё vit si kërkesë e rritjes sё konsumit, dhe investimeve qё përcjellin kёtё rritje tё konsumit. Vlerat me 
tё dhënat bazë të nënstacioneve dhe të linjave sipas niveleve të tensionit dhe gjatësisë, në sistemin e 
shpërndarjes, janë paraqitur në tabelat e mëposhtme. 
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Tab.4.6 Nënstacionet sipas nivelit të tensionit në OSSH 

Transformimi 

(kV/kV)
Pronari Nr. i  NS Nr. i  TR Fuqia (MVA)

220/35/10(20) KEK 1 1 40.00

220/10(20) KEK - 1 40.00

110/35/10(20) KEK 6 10 312.00

110/35 KEK 6 13 438.00

110/10(20) KEK 2 4 143.00

110/10 KEK 10 15 512.50

110/35/6.3 Trepça 1 2 63.00

110/35 Trepça - 2 126.00

110/6.3 Sharri 1 2 40.00

110/35 Ujmani 1 1 20.00

35/10 KEK 48 100 640.80

35/06 Birra Peja 1 1 4.00

35/0.4 KEK 1 1 0.63

(10)20/0.4 KEK/privat 1,675 1,718 603.35

10/0.4 KEK/privat 5,225 5,353 1,520.24

6/0.4 KEK 37 37 7.13  

Tab.4.7 Të dhënat bazë të linjave të OSSH-së 

Tensioni (kV) Pronari Rrjeti ajror (km) Rrjeti kabllor (km) Gjatësia (km)

35 KEK 648.42 26.38 674.80

10(20) KEK 441.80 167.47 609.27

10 KEK 5,046.12 709.72 5,755.84

6 KEK 44.14 1.58 45.72

0.4 KEK 10,724.83 546.53 11,271.36  

Më poshtë janë paraqitur projektet kapitale qё janë realizuar gjatë vitit 2011 apo janë nё realizim e 

sipër në rrjetin e shpërndarjes:  

 Zgjerimi i TS 110/35 kV, Palaj   2011-2012 

 TS 110/10(20) kV Gjilani 5  2011-2012 

 TS 110/10(20) kV Prishtina 7 2011-2012 

 TS 35(110)/10(20) kV Parku i Biznesit, Drenas 2011-2012 

 TS 35/10(20) kV Dumosh 2011-2012 

 Transformatori 1 x 31.5 MVA nё TS Skenderaj, 110/10(20) kV, 2011-2012 

 Transformatori 1 x 63 MVA në TS Prishtina 1110/35/10(20) kV, 2011 

 Transformatori 1 x 40 MVA në TS Peja 1, 110/35 kV  2011 

 Transformatori 1 x 40 MVA në TS Prishtina 3, 110/35 kV 2011 

 Zëvendësimi i grupeve matëse te konsumatorët e mëdhenj komercial 
me grupe matëse multifunksionale 5 A, klasa e saktësisë 0.5 me lexim 
nga distanca, 1900 copë 

2011 
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 Montimi i grupeve matëse multifunksionale 5 A klasa e saktësisë 0.5 
me lexim nga distanca në TS 10/0.4 kV, 6100 copë, në të gjitha 
distriktet  

2011 

 Vendosja e njësive matëse te konsumatorët shtëpiak (familjar), 
10.000 copë 

2011 

4.3 Standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji  elekt rike 

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. 

Standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike monitorohen sipas: 

 Kontinuitetit të furnizimit; 

 Cilësisë së tensionit; dhe 

 Cilësisë komerciale. 

4.3.1 Kontinuiteti i furnizimit 

Kontinuiteti i furnizimit është i ndërlidhur me disponueshmërinë e energjisë elektrike, dhe matet me 
anë të indekseve:  

 SAIDI - Indeksi mesatar i kohëzgjatjes së ndërprerjeve në sistem; 

 SAIFI - Indeksi mesatar i frekuencës së ndërprerjeve në sistem; dhe  

 ENS - Energjia e pafurnizuar.  

Standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike të cilat sipas vendimit të ZRRE-
së, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes  është dashur t’i përmbush gjatë vitit 2011, janë:   

 SAIDI – të mos tejkalojë njëzetë (20) orë ndërprerje të planifikuara dhe tridhjetë (30) orë 
ndërprerje të paplanifikuara për konsumator;  

 SAIFI – të mos i tejkalojë pesë (5) ndërprerje të planifikuara dhe tetë (8) ndërprerje të 
paplanifikuara për konsumator; ndërsa 

 ENS – të mos tejkalojë tetëmbëdhjetë (18) GWh 

Indekset vjetore gjatë këtij viti raportues kanë qenë: 

 SAIDI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 6.1 orë; 

 SAIDI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 98.81 orë;  

 SAIFI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 1.6; 

 SAIFI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 49.74; dhe 

 ENS - në sistemin e shpërndarjes ka qenë 155.2 GWh. 
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Më poshtë në figurë janë paraqitur vlerat e indekseve të realizuar të SAIDI-it dhe SAIFI-it gjatë vitit 

2011. 
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Fig. 4.7 SAIDI dhe SAIFI gjatë vitit 2011 

4.3.2 Cilёsia e tensionit  

Standardet e cilësisë së tensionit janë të përcaktuara në Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të 
Furnizimit me Energji, në Kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes së Shpërndarjes. 

Cilësia e tensionit është e ndërlidhur me aspektin teknik të energjisë elektrike dhe monitorohet 
përmes regjistrimit të ankesave të konsumatorëve lidhur me cilësinë e tensionit.  

Gjatë këtij viti raportues numri i ankesave të konsumatorëve të cilët kanë parashtruar ankesë në KEK 

lidhur me cilësinë e tensionit ka qenë 200 ankesa, prej të cilave janë zgjidhur 104 dhe pa u zgjidhur 

kanë mbetur edhe 96. 

4.3.3 Cilësia komerciale 

Cilësia komerciale përcakton shpejtësinë dhe saktësinë e zgjidhjes së ankesave dhe kërkesave të 
konsumatorëve. Rregullimi i cilësisë komerciale merr parasysh marrëdhëniet e ndërsjella ndërmjet 
konsumatorëve dhe ndërmarrjes së energjisë 

Standardet e cilësisë komerciale janë të përfshira në Rregullën për Kushtet e Përgjithshme të 
Furnizimit me Energji, Rregullën për Shkyçje dhe Rikyçje të konsumatorëve në sektorin e energjisë 
dhe Rregullën mbi Procedurën e zgjidhjes së kontesteve në sektorin e energjisë në Kosovë.  

ZRRE ka filluar përgatitjen e dokumentit mbi monitorimin e përformancës së të licencuarve kundrejt 
përmbushjes së këtyre standardeve. Përmes këtij dokumenti, do të monitorohet përmbushja e 
standardeve nga të licencuarit.  

4.4 Prodhimi  

4.4.1 Prodhimi dhe konsumi i linjitit 

Fillimi i eksploatimit tё Sibovcit Jugperëndimor ka stabilizuar furnizimin me linjit tё termocentraleve 
ekzistuese. Pёr nxjerrjen e thëngjillit, ёshtё i nevojshёm paraprakisht edhe evitimi i djerrinës. Kёshtu, 
pёr prodhimin e sasisё prej rreth 8 milion tonelata thëngjill qё ёshtё realizuar nё vitin 2011, ёshtё 
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dashtë tё evitohen 10.5 milion tonelata djerrinё. Tabela nё vijim paraqet prodhimin dhe konsumin e 
linjitit si dhe sasinë e djerrinës sё evituar gjatё muajve pёr vitin 2011. 

Tab.4.8 Prodhimi dhe konsumi i linjitit  

2011 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

Prodhimi i  l injitit (t*1000) 691 796 935 628 430 535 639 671 708 659 711 810 8,212

Djerrina (t*1000) 459 630 820 1,078 1,181 1,086 903 775 850 820 991 931 10,524

Konsumi i Linjiti (t*1000) 884 756 821 555 585 686 789 640 517 553 662 839 8,287  

4.4.2 Prodhimi i energjisë elektrike 

Prodhimi i energjisё elektrike kryesisht ёshtё i bazuar nё linjit dhe pёrbёn rreth 97% tё kapaciteteve 
të gjithmbarshme të instaluara. Pjesa tjetër mbulohet nga kapacitetet e burimeve të ripërtritshme. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kapacitetet e instaluara gjeneruese sipas llojit dhe vitit të 
futjes në operim. 

Tab.4.9 Kapacitetet gjeneruese 

 

Instaluar Neto 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

HC Ujmani 35.00 32.00 1983

HC Lumbardhi 8.08 8.00 1957 (2006)

HC Dikanci 1.00 0.94 1957 (2010)

HC Radavci 0.90 0.84 1934 (2010)

HC Burimi 0.86 0.80 1948 (2011)

Total HC 45.84 42.58

Wind Power 1.35 1.35 2010

Total 1,525.19 1,214.93

Futja në operim
Kapaciteti i  njësive  (MW)

Njësitë prodhuese

 

Në saje të mirëmbajtjes më të mirë të njësive gjeneruese dhe mundësisë së prodhimit të 
mjaftueshëm të thëngjillit, prodhimi i energjisë elektrike nga viti në vit ka pasur rritje. 
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Fig. 4.8 Pamje nga TC Kosova B 

Prodhimi i pёrgjithshёm i energjisë elektrike nё vitin 2011 ka qenё 5,167 GWh qё krahasuar me vitin 
2010, kur prodhimi ka qenë 5,037 GWh, ka rritje prej 2.6 %. Nё kёtё kanё kontribuar TC Kosova A me 
1,922 GWh, TC Kosova B me 3,140 GWh, Ujmani me 74 GWh, dhe HC Distributive me 31 GWh. 
Pjesëmarrja e gjeneruesve nё prodhimin e përgjithshëm nё vitin 2011 ёshtё paraqitur nё grafikun e 
mёposhtёm.  
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Fig.4.9 Pjesëmarrja e gjeneruesve në prodhimin e pёrgjithshёm nё vitin 2011 

Termocentralet gjatё prodhimit përcillen me shpenzime vetanake tё energjisë elektrike, pjesë kjo e 
cila pёrbёnë rreth 10 % tё prodhimit tё pёrgjithshёm. Një pjesë e shpenzimeve vetanake të TC 
Kosova A dhe TC Kosova B realizohen drejtpërsëdrejti, ndërsa pjesa tjetër përmes linjave 
transmetuese. Nё shpenzimet vetanake tё TC Kosova A janë pёrfshirё edhe shpenzimet e njёsisё A1 
e cila ka qenë jashtë prodhimit mirëpo ka pasur shpenzime për mirëmbajtje. Prodhimi i detajuar nё 
baza mujore, pёrfshirё edhe shpenzimet vetanake ёshtё paraqitur nё tabelën vijuese.  
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Tab.4.10 Prodhimi i energjisë elektrike gjatë muajve të vitit 2011 

Njes i të prodhuese  2011                    

(MWh)
Janar Shkurt Mars Pri l l Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gji thsej

A3 94,952 78,372 52,669 80,200 0 57,579 86,389 58,293 47,870 30,417 55,566 74,279 716,588

A4 52,688 73,188 64,913 13,962 103,914 99,950 72,243 50,583 86,898 85,441 98,334 78,706 880,820

A5 44,493 22,086 72,046 86,312 23,432 0 25,007 15,265 56,575 69,878 104,227 85,971 605,293

Shp. vetanake - TC A 24,971 23,468 25,451 23,241 17,054 18,534 22,654 17,344 23,673 24,046 30,684 29,967 281,088

TC Kosova A 167,163 150,178 164,177 157,234 110,292 138,995 160,985 106,798 167,671 161,689 227,443 208,989 1,921,613

B1 195,487 171,904 186,494 4,229 141,008 168,869 190,809 169,236 103,800 180,904 165,498 192,721 1,870,959

B2 197,114 181,526 200,308 194,284 147,131 164,959 179,466 173,500 49,293 0 0 135,193 1,622,774

Shp. vetanake - TC B 39,406 35,010 38,430 20,682 29,508 33,674 36,373 34,482 17,113 17,947 17,511 33,495 353,630

TC Kosova B 353,195 318,420 348,371 177,831 258,631 300,155 333,902 308,254 135,981 162,957 147,987 294,419 3,140,102

HC Ujmani 9,885 3,356 3,719 5,993 16,069 6,144 5,190 4,654 4,787 3,945 4,549 6,097 74,387

HC dis tributive 2,943 1,592 2,444 4,045 6,636 4,503 2,217 1,054 1,111 1,588 993 1,394 30,520

Gjtisej hidro 12,828 4,948 6,163 10,038 22,705 10,646 7,407 5,708 5,898 5,533 5,542 7,491 104,907

Gji thsej prodhimi 533,185 473,546 518,711 345,103 391,627 449,796 502,294 420,759 309,549 330,179 380,972 510,899 5,166,622  

Gjatë vitit 2011 TC Kosova B ka prodhuar energji elektrike mё pak se parashikimi me balancёn 
energjetike si dhe krahasuar me prodhimin në vitin paraprak. Nё kёtё kryesisht ka ndikuar ndalja pёr 
riparim kapital të njёsisё B2 nga muaji shtator deri nё dhjetor.   

Njësia B1 e TC Kosova B gjatё këtij viti ka pasur 39 ndalesa prej tё cilave 14 rёnie dhe 25 shkyçje tё 
planifikuara. Ndёrsa njёsia B2 ka pasur 28 ndalesa prej tё cilave 14 rёnie dhe 14 shkyçje të 
planifikuara. 

TC Kosova A ka pasё prodhim mё tё lartё se planifikimi nё balancёn energjetike si dhe krahasuar me 
prodhimin në vitin paraprak. Numri i daljeve nga sistemi dhe rënieve nga operimi tё njësive tё TC 
Kosova A ёshtё mё i ultё se e njësive tё TC Kosova B. Njёsia A3 ka pasur 13 ndalesa prej tё cilave 4 
rёnie dhe 9 shkyçje tё planifikuara, njësia A4 ka pasur 12 ndalesa prej tё cilave 2 rёnie dhe 10 shkyçje 
si dhe njësia A5 ka pasur 13 ndalesa, 3 rёnie dhe 10 shkyçje. 

Prodhimi nё HC Ujmani dhe hidrocentralet e vogla distributive nё vitin 2011 ka qenё mё i ultё se nё 
vitin paraprak. 

Nё vitin 2011 nuk ka pasur prodhim të energjisë elektrike nga centralet me erё.  

Pjesëmarrja në përqindje e njësive gjeneruese në prodhimin e përgjithshëm sipas muajve për vitin 
2011 ёshtё paraqitur nё figurё.  
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Fig.4.10 Pjesëmarrja në prodhim e njësive gjeneruese sipas muajve në vitin 2011 

Në grafikun e mёposhtёm është paraqitur prodhimi i gjithmbarshëm për tri vitet e fundit. 
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Fig.4.11 Prodhimi i energjisë elektrike 2009-2011 

4.5 Konsumi i  energjisë elektrike  

Konsumi i energjisë elektrike ka pasur njё rritje tё vazhdueshme gjatё viteve. Njё trend i tillё por me 
njё rritje mё tё vogёl ka vazhduar edhe në vitin 2011, ku konsumi i pёrgjithshёm  i energjisё elektrike 
ka qenё 5,584 GWh dhe paraqet një rritje të kërkesës prej 1.4 %  krahasuar me vitin 2010. Krahasuar 
me balancёn elektroenergjetike 2011 konsumi është për 0.6 % më i lartë se vlera e planifikuar nё 
balancё prej 5,552 GWh. Duhet theksuar se ulja e trendit tё rritjes sё konsumit me vitet paraprake 
ёshtё pasojë e nivelit më të lartë të reduktimeve nё vitin 2011;  nga 205 GWh sa kanё qenё nё vitin 
2010, reduktimet nё vitin 2011 kanё arritur nё 330 GWh.  

Nё tabelën mё poshtё ёshtё dhёnё konsumi i përgjithshëm i energjisë elektrike për vitin 2011 sipas 
kategorive të konsumatorëve, pёrfshirё humbjet dhe shpenzimet vetanake tё TC nga transmisioni.  

Tab.4.11 Konsumi i përgjithshëm nё vitin 2011 

Konsumi sipas kategorive 2011 Totali (MWh)

Konsumi në amvisëri 2,007,522

Konsumi komercial 624,706

Konsumi industrial 244,433

Ndriçimi publik 12,876

Minierat + Distr. shpez. vetanak 113,853

Konsumatorët e kyçur në transmison 679,488

Humbjet komerciale 1,000,461

Humbjet teknike 785,716

Humbjet në transmision 115,315

Konsumi gjithsej 5,584,370

Shpenzime vetanake të TC nga transmisioni 172,914

Konsumi gjithsej + Shp. vetanake të TC 5,757,284  

Në figurën nё vijim është paraqitur në formë grafike konsumi sipas kategorive dhe humbjet në 
transmision dhe shpërndarje.  
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Fig.4.12 Pjesëmarrja e kategorive të ndryshme në konsumin e përgjithshëm 2011 

Humbjet komerciale janë mё tё larta nё sezonin dimëror që vërehet edhe nga grafiku, periudhё kjo 
kur energjia elektrike shfrytëzohet pёr ngrohje. Nё kategoritë tjera tё konsumit dhe humbjeve, 
ndryshimi sipas sezonave ёshtё mё pak i theksuar. 

Konsumi i pёrgjitshёm i energjisё elektrike ka pasë njё rritje tё vazhdueshme gjatё viteve paraprake 
dhe kjo rritje pёr tri vitet e fundit është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. 
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Fig.4.13 Konsumi i përgjithshëm 2009-2011 

4.5.1 Konsumi në shpërndarje 

Konsumi i energjisё elektrike në shpërndarje në vitin 2011 ka qenë 4,682 GWh, ndërsa në vitin 2010 
ka qenë 4,559 GWh, me një rritje prej 2.7 %.  

Konsumi kategorizohet me ndryshime tё theksuara ndërmjet sezonave dhe tarifave. Kёtё e përcjellin 
edhe reduktimet e energjisë. Ky ndryshim mund tё vërehet përmes figurës sё mëposhtme. 
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Fig.4.14 Konsumi sipas sezonit dhe tarifës 2011 

Konsumi i energjisё elektrike në shpërndarje mund tё analizohet edhe sipas distrikteve. Konsumi më 
i lartë është realizuar në distriktin e Prishtinës 30.79 % ndaj konsumit të përgjithshëm në 
shpërndarje, ndërsa konsumi më i ulët është në distriktin e Gjilanit me 8.70 %.  

Pjesëmarrja e konsumit nё amvisёri edhe më tutje ёshtё dominuese ndaj konsumit të përgjithshëm 
të faturuar dhe pёrbёn 54.51 %.  

Në figurën 4.13. është paraqitur pjesëmarrja në përqindje e kategorive të konsumatorëve në 
konsumin e përgjithshëm. 
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Fig.4.15 Pjesëmarrja e kategorive të konsumit të përgjithshëm 2011 

4.5.2 Humbjet në shpërndarje 

Me gjithë zvogëlimin e vazhdueshëm tё humbjeve gjatё viteve tё fundit, humbjet e përgjithshme të 
energjisë elektrike në shpërndarje mbesin ende mjaftë të larta.  

Në vitin 2011 humbjet e përgjithshme kanë qenë 1,786 GWh apo 38.15 % ndaj energjisё sё futur nё 
shpёrndarje, ndërsa në vitin 2010 humbjet kanë qenë 1,879 GWh apo 41.22 %.  
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Tab.4.12 Humbjet në shpërndarje sipas muajve për vitin 2011 

Hyrjet në KEK 

shpërndarje

Energjia e 

faturuar

MWh MWh MWh % MWh % MWh %

1 550,593 275,959 100,419 18.24 173,732 31.55 274,151 49.79

2 468,619 260,654 81,102 17.31 126,242 26.94 207,344 44.25

3 460,816 270,821 78,419 17.02 110,982 24.08 189,401 41.10

4 347,193 232,483 55,532 15.99 58,656 16.89 114,188 32.89

5 330,015 212,034 52,282 15.84 64,824 19.64 117,106 35.49

6 283,020 215,782 44,082 15.58 22,861 8.08 66,942 23.65

7 307,495 219,287 48,416 15.75 38,920 12.66 87,336 28.40

8 311,196 229,940 49,705 15.97 30,155 9.69 79,860 25.66

9 285,443 219,340 45,293 15.87 20,579 7.21 65,873 23.08

10 376,838 233,569 62,846 16.68 81,554 21.64 144,400 38.32

11 440,575 256,443 74,993 17.02 107,994 24.51 182,986 41.53

12 520,448 263,859 92,168 17.71 163,786 31.47 255,954 49.18

Gjithsej 4,682,250 2,890,172 785,716 16.78 1,000,461 21.37 1,786,177 38.15

2011
Humbjet teknike Humbjet komerciale Humbjet gjithsej

 

Humbjet teknike në vitin 2011 kanë qenë 786 GWh apo 16.78 %, ndërsa humbjet komerciale kanë 
qenë 1,000 GWh apo 21.37 % të konsumit në shpërndarje.  

Humbjet ndryshojnë sipas distrikteve ku humbjet mё tё ulta janë regjistruar nё distriktin e Gjilanit 
23.39 %, ndërsa ato mё tё larta nё distriktin e Mitrovicёs 62.47 %. Duhet tё theksohet se kёtu ёshtё 
pёrfshirё edhe energjia elektrike e dërguar nё Veriun e Mitrovicёs e cila e tёra konsiderohet si 
humbje komerciale meqenëse nuk faturohet. Kjo energji nё hyrje ёshtё 214 GWh që përbën rreth 
4.57 % të energjisë sё futur në shpërndarje. 

Tab.4.13 Humbjet në shpërndarje sipas distrikteve për vitin 2011 

Hyrjet në KEK 

shpërndarje

Shpenz. 

vet. i  KEK

En. e ofruar 

për  shitje

MWh MWh MWh MWh % MWh % MWh %

Prishtinë 1,441,698 5,557 1,197,350 238,791 16.56 261,456 18.14 500,247 34.70

Prizren 651,824 1,276 526,398 124,150 19.05 93,938 14.41 218,088 33.46

Pejë 511,296 791 423,722 86,784 16.97 114,267 22.35 201,051 39.32

Ferizaj 581,765 495 475,192 106,077 18.23 95,111 16.35 201,188 34.58

Gjilan 407,254 833 340,114 66,307 16.28 28,969 7.11 95,276 23.39

Mitrovicë 645,616 549 565,746 79,321 12.29 324,016 50.19 403,337 62.47

Gjakovë 442,797 645 358,743 83,409 18.84 82,704 18.68 166,113 37.51

Gjithsej 4,682,250 10,145 3,887,266 785,716 16.78 1,000,461 21.37 1,786,178 38.15

Distriktet

 2011

Humbjet teknike Humbjet komerciale Humbjet gjithsej

 

Humbjet e energjisё elektrike nё shpërndarje janë nё rёnie gjatё viteve. Njё rёnie mё e theksuar 
vërehet te humbjet komerciale, përderisa te ato teknike kjo rёnie ёshtё e njё niveli më tё ultё. Kjo 
mund tё vërehet nё tabelën e mëposhtme ku paraqiten tё dhënat pёr tri vitet e fundit. 

Tab.4.14 Humbjet në shpërndarje për vitet 2009-2011 

Ngarkimi Realizimi

MWh MWh MWh % MWh % MWh %

2009 4,428,053 2,532,626 799,137 18.05 1,096,290 24.76 1,895,427 42.80

2010 4,559,037 2,679,713 784,188 17.20 1,095,135 24.02 1,879,324 41.22

2011 4,682,250 2,890,172 785,716 16.78 1,000,461 21.37 1,786,177 38.15

Viti
Humbjet teknike Humbjet komerciale Humbjet gjithsej
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4.6 Faturimi dhe arkëtimi  

Nё vitin 2011 ёshtё shënuar rritje e faturimit dhe arkëtimit tё energjisё elektrike. Energjia e faturuar 
e shprehur nё tё holla ёshtё 221 mil€, ndërsa arkëtimi 201 mil€. Nga këto, 32.5 mil€ është vlerё e 
energjisё sё faturuar dhe arkëtuar nga konsumatorёt e kyçur në transmision. Në këto vlera 
përfshihet edhe TVSH. 

Niveli i arkëtimit ndaj faturimit në shpërndarje për vitin 2011 ka qenë 89.68 %, ndërsa nё total ka 
qenё 91.08 %. 

Tab.4.15 Faturimi dhe arkëtimi në vitin 2011 

Ngarkimi Faturimi Arkëtimi
Arkëtim/

Faturim
MWh (000) € (000) € %

Shpërndarja 4,682,250 188,399 168,952 89.68

Konsumatorët e kyçur në trans. 679,488 32,742 32,468 99.16

Gjithsej 5,361,738 221,141 201,420 91.08

2011

 

Nё disa muaj gjatё vitit 2011, raporti nё mes energjisё elektrike tё faturuar dhe asaj tё arkëtuar ka 
diferencё duke pasur parasysh arkëtimin pёr periudhat paraprake dhe kjo në rastin konkret vërehet 
nё muajt prill dhe maj kur faturimi ёshtё mё i ultё ndërsa pagesa bёhet pёr muajt paraprak kur 
konsumi dhe faturimi ka qenë dukshёm mё i lartё. 

Tab.4.16 Faturimi dhe arkëtimi sipas muajve 

Ngarkimi Realizimi Faturimi Arkëtimi
Arkëtim/Fa

turim

MWh MWh (000) € (000) € %

Janar 550,593 275,959 20,789 14,550 69.99

Shkurt 468,619 260,654 19,538 16,715 85.55

Mars 460,816 270,821 20,264 16,981 83.80

Prill 347,193 232,483 12,284 16,601 135.14

Maj 330,015 212,034 11,184 12,552 112.24

Qershor 283,020 215,782 11,510 11,138 96.76

Korrik 307,495 219,287 11,677 10,854 92.95

Gusht 311,196 229,940 12,327 12,075 97.95

Shtator 285,443 219,340 11,804 12,401 105.06

Tetor 376,838 233,569 17,550 11,940 68.03

Nëntor 440,575 256,443 19,521 15,714 80.50

Dhjetor 520,448 263,859 19,996 17,433 87.18

Gjithsej 4,682,250 2,890,172 188,399 168,952 89.68

Shpërndarja 

2011

 

Analiza e tё dhёnave për faturimin dhe arkёtimin e energjisё elektrike sipas disktrikteve ёshtё 
paraqitur nё tabelёn e mёposhtme. Nga kjo mund tё vёrehet se pёrqindja e energjisё elektrike tё 
faturuar ёshtё mё e madhe nё distriktin e Gjilanit, ndёrsa pёrqindja më e lartë e arkёtimit ёshtё 
realizuar nё distriktin e Prishtinёs. 
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Tab.4.17 Faturimi dhe arkëtimi sipas distrikteve 

Hyrjet në KEK 

shpërndarje

En. e ofruar 

për  shitje
Arkëtimi

Faturim/En. 

per shitje 

Arkëtim/Fat

urim

MWh MWh MWh € (000) € (000) % %

Prishtinë 1,441,698 1,197,350 938,626 63,951 60,728 78.39 94.96

Prizren 651,824 526,398 432,460 27,556 25,536 82.15 92.67

Pejë 511,296 423,722 309,455 20,538 18,436 73.03 89.76

Ferizaj 581,765 475,192 380,081 24,384 20,943 79.98 85.89

Gjilan 407,254 340,114 311,781 19,212 16,967 91.67 88.32

Mitrovicë 645,616 565,746 241,730 15,347 10,986 42.73 71.59

Gjakovë 442,797 358,743 276,039 17,411 15,356 76.95 88.20

Gjithsej 4,682,250 3,887,266 2,890,172 188,399 168,952 74.35 89.68

Distriktet

 2011

Faturimi 

 

Energjia elektrike e faturuar dhe arkëtuar nё tri vitet e fundit ёshtё paraqitur nё tabelën e 
mëposhtme. 

Tab.4.18 Faturimi dhe arkëtimi në shpërndarje 2009 - 2011 

Ngarkimi En. faturuar Faturimi Arkëtimi
Arkëtim/F

aturim

MWh MWh (000) € (000) € %

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

Vitet

 

4.7 Tregu i  energjisë elektrike  

Sektori i energjisë elektrike ёshtё nё fazё tё ristrukturimit, nё kuadër tё sё cilёs kërkohen ndryshime 
edhe në modelin e tregut. Modeli i ri i tregut duhet të jetë në përputhje me ligjet e reja tё sektorit tё 
energjisë, me Strategjinë e energjisë, dhe kërkesat e Traktatit të Komunitetit të Energjisë të Evropës 
Juglindore për krijimin e një Tregu Rajonal të Energjisë Elektrike. 

4.7.1 Rrjedhat e energjisë elektrike  

Si edhe në vitet paraprake, Kosova në vitin 2011 ka qenë neto importuese e energjisë elektrike, me 
sasi prej 445 GWh. Balanca e energjisë elektrike ndërmjet subjekteve është paraqitur në figurën e 
mëposhtme e cila përfshin gjenerimin, importin, eksportin, transmisionin, shpërndarjen, konsumin 
sipas konsumatorëve, si dhe transitin. Rrjedhat e energjisë elektrike në figurë janë dhënë me njësi 
fizike në GWh.  
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Fig.4.16 Rrjedhat e energjisë elektrike në SEE tё Kosovёs pёr vitin 2011 

4.7.2 Importi dhe eksporti i energjisë elektrike 

Me gjithё rritjen e prodhimit nё vitet e fundit, prodhimi vendor nuk mjafton pёr përmbushjen e 
kёrkesave nё rritje tё konsumatorëve. Andaj një pjesë e konsumit të energjisë elektrike në Kosovë 
mbulohet nga importi. Mirëpo nё periudha tё caktuara e posaqёrisht nё tarifën e ultё (kryesisht 
natën) paraqiten teprica tё energjisё elektrike. Kёto teprica eksportohen dhe kryesisht janë gjatё 
sezonit veror kur konsumi ёshtё dukshёm mё i ultё. 

Nё vitin 2011 Kosova ka qenë neto importuese e energjisë elektrike. Neto importi ka pjesëmarrje 
prej 7.96 % në konsumin e përgjithshëm (bruto), ku pjesëmarrja e importit (kontrata + shkëmbim) 
është 14.61 %, ndërsa pjesëmarrja e eksportit  (kontrata + shkëmbim) është  6.64 %. 

Energjia elektrike e importuar me kontrata gjatë vitit 2011 ka qenë 784,849 MWh me vlerë prej 
54,677,311 €, me çmim mesatar prej 69.66 €/MWh, ndërsa energjia elektrike e importuar në vitin 
2010 ka qenë 684,948 MWh, me çmim mesatar 57.91 €/MWh. Sasia e energjisë elektrike e 
importuar është rritur për 14.59 %, përderisa çmimi mesatar ёshtё rritur për 20.31 %, në krahasim 
me vitin paraprak.  

Po ashtu KEK-u ka importuar energji elektrike edhe në formë shkëmbimi. Sasia prej 31,350 MWh 
është marrë me koeficient kthimi 1:1 në të njëjtën periudhë dhe tarifë dhe e tёra është realizuar me 
KESH-in (Shqipëri). Nëse e krahasojmë me vitin 2010, atëherë sasia e importuar në formë shkëmbimi 
ёshtё mjaftё e ultё me njё zvogёlim prej 76.51 %. 
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Fig.4.17 Importi i energjisë elektrike dhe çmimi në vitin 2011 

Tepricat e energjisё elektrike paraqiten kryesisht në tarifën e ultë kur edhe në rajon ka energji të 
mjaftueshme, andaj çmimet e eksportit janë dukshëm më të ulta se sa çmimet e importit. 

Sasia totale e energjisë elektrike të cilën e ka eksportuar KEK-u me kontrata gjatë këtij viti është 
278,313 MWh, me çmim mesatar prej 45.05 €/MWh. Kjo sasi e eksportit KEK-ut i ka sjell të ardhura 
prej 12,537,319 €. Nëse këtë e krahasojmë me vitin 2010 del se eksporti është rritur për 42.56 %, 
ndërsa çmimi mesatar është rritur për 70.39 %. 
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Fig.4.18 Eksporti i energjisë elektrike dhe çmimi në vitin 2010 

Tabela e mëposhtme paraqet tё dhënat e detajuara pёr importin dhe çmimin e importit, eksportin 
dhe çmimin e eksportit, shkëmbimin -dhënie dhe marrje tё energjisё, tё realizuar sipas muajve gjatё 
vitit 2011. Nga tabela shihet se raporti i shkëmbimit, marrje – dhënie ёshtё nё favor tё dhënies qё 
kryesisht ёshtё kthim i borxhit nga viti paraprak. 
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Tab.4.19 Importi, eksporti dhe shkëmbimi i energjisë elektrike për vitin 2011 

Sasia 

MWh

Çmimi 

€/MWh

Vlera

 €

Sasia 

MWh

Çmimi 

€/MWh

Vlera 

€

Marrje 

MWh

Dhënie 

MWh

Ndrysh. 

MWh

Marrje 

MWh

Dhënie 

MWh

Ndrysh. 

MWh

1 102,500 63.60 6,518,764 0 0 0 5,636 5,636 102,500 5,636 -96,864

2 74,950 64.23 4,813,889 0 0 0 3,880 3,880 74,950 3,880 -71,070

3 47,210 61.45 2,901,152 1,580 35.73 56,453 0 15,891 15,891 47,210 17,471 -29,739

4 77,490 58.33 4,519,857 5,938 36.06 214,097 0 1,008 1,008 77,490 6,946 -70,544

5 56,090 70.28 3,942,017 13,117 38.90 510,224 0 6,176 6,176 56,090 19,293 -36,797

6 4,350 83.68 364,008 94,728 47.49 4,498,831 0 16,790 16,790 4,350 111,518 107,168

7 1,780 68.79 122,454 118,565 46.44 5,506,084 0 18,580 18,580 1,780 137,145 135,365

8 19,405 75.98 1,474,373 36,885 39.66 1,462,804 650 13,190 12,540 20,055 50,075 30,020

9 57,445 74.98 4,307,300 4,800 39.60 190,086 390 7,790 7,400 57,835 12,590 -45,245

10 115,005 71.65 8,240,197 2,700 36.57 98,739 0 3,560 3,560 115,005 6,260 -108,745

11 146,612 80.54 11,807,530 0 0 8,550 350 -8,200 155,162 350 -154,812

12 82,012 69.04 5,662,471 0 0 21,760 0 -21,760 103,772 0 -103,772

Gjithsej 784,849 69.66 54,674,011 278,313 45.05 12,537,319 31,350 92,851 61,501 816,199 371,164 -445,035

2011

Import Eksport Shkëmbim Gjithsej

 

Gjatë viteve të fundit vërehet një luhajtje e çmimeve të energjisë elektrike. Nga viti 2005 ka rritje tё 
çmimit tё importit deri në vitin 2008, ndërsa në vitet vijuese ka një rënie të ndjeshme të çmimit. 
Vitin e fundit ka filluar sërish njё rritje e çmimit tё importit dhe eksportit tё energjisё elektrike. Vlen 
tё theksohet se çmimi mesatar i eksportit nё kёtё vit ka qenё mё i larti ndёr vite. 
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Fig.4.19  Importi, eksporti dhe çmimet në vitet 2005 – 2011 

4.7.3 Krahasimi i çmimeve të importit me vendet e rajonit  

Çmimet e importit të energjisë elektrike tё realizuara nga KEK-u gjatë vitit 2011 kanë qenë tё 
parafёrta me çmimet e rajonit dhe lakorja e çmimeve tё KEK-ut e përcjell lakoren e çmimeve të 
rajonit. Nga figura vërehet se çmimet nё tregun DESMIE (Greqi) kanё ndikim mё tё theksuar nё 
çmimet e tregut kosovar. 

Raporti i çmimit të energjisë elektrike të importeve të KEK-ut në vitin 2011 krahasuar me importet 
në rajon ёshtё paraqitur nё figurёn nё vijim. 
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Fig. 4.20 Diagrami i çmimit në rajon dhe importit të KEK-ut gjatë vitit 2011 

Energjia e importuar e KEK-ut është e një karakteri tjetër nga ajo e rajonit, ngase krahasimi i 
çmimeve është bërë me çmimet e tregtisë si: një-ditë-para (“day ahead”), çmimet brenda ditës 
(“intraday”-EEX) dhe të tregtisë bilaterale të disa tregjeve evropiane, ndërsa çmimet e KEK-ut janë 
çmime me kontrata për energji të moduluar, energji të pikut, një ditë para dhe atë emergjente.   
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5 TARIFAT E ENERGJISË  

Zyra e Rregullatorit për Energji përcakton tarifat e energjisë sipas metodologjive tarifore.  Tarifat e 
përcaktuara bazohen në shpenzime të arsyeshme, të cilat mundësojnë investime në sistem, të kenë 
parasysh mbrojtjen e konsumatorëve dhe të mjedisit, si dhe të eliminojnë ndër-subvencionimet në 
mes të kategorive të ndryshme të konsumatorëve. 

5.1 Harmonizimi i  Rregullave për vendosjen e Çmimeve 

ZRRE, bazuar në ndryshimet në legjislacionin primar ka harmonizuar legjislacionin sekondar përkatës. 

Ndryshimet me ndikim më të madh janë përmbledhur në vijim: 

 Përcaktimi i të hyrave maksimale të lejuara njeh edhe vlerën e aseteve para vitit 2006 në 
Bazën e Aseteve të Rregulluara2. 

 Ndër-subvencionet ndërmjet kategorive të ndryshme të konsumatorëve duhet të 
eliminohen deri më 31 dhjetor 2014. 

 U lejohet subjekteve të rregulluara që të rikthejnë një shumë të arsyeshme të borxheve të 
këqija3, dhe 

 Përcaktimi i çmimeve bëhet për periudhën rregullative 5 vjeçare, përveç gjenerimit që 
bëhet për periudhën 4 vjeçare.  

Në kuadër të harmonizimit të legjislacionit janë zhvilluar rregullat pёr vendosjen e çmimeve për 
energji elektrike, e të cilat e kanë zëvendësuar Metodologjinë Tarifore: 

 Rregulla për vendosjen e çmimeve të Gjenerimit;  

 Rregulla për vendosjen e çmimeve të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut;  

 Rregulla për vendosjen e çmimeve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, dhe 

 Rregulla për vendosjen e çmimeve të Furnizuesit Publik të Energjisë Elektrike. 

Rregullat e çmimeve janë bazë për vlerësimin e të hyrave të lejuara maksimale për të licencuarit që 
mund të përfitojë në një vit relevant tarifor, në mënyrë që të mbulojnë kostot e arsyeshme të 
zhvillimit, operimit dhe mirëmbajtjes, në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë. Rregullat 
definojnë procesin sipas të cilit të hyrat e lejuara maksimale do të shqyrtohen dhe do të rivlerësohen 
periodikisht, si dhe procesin sipas të cilit caktohen ngarkesat për energji dhe ngarkesat për kapacitet 
të gjenerimit, ngarkesat për shfrytëzimin e rrjetit të shpërndarjes (DUOS), ngarkesat për shfrytëzimin 
e rrjetit të transmisionit (TUOS), ngarkesat e operimit të sistemit të transmisionit, ngarkesat e 
operimit të tregut dhe tarifat me pakicë që ngarkohen nga furnizuesi publik i energjisë elektrike. 

5.2 Shqyrtimi i  pestë i  tarifave të energjisë elektrike (SHTE5)  

Në përmbushje të mandatit ligjor të dhënë në Nenin 14 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE 
gjatë vitit 2011 për herë të pestë me radhë ka përcaktuar tarifat e energjisë elektrike. Shqyrtimi i 
tarifave është proces interaktiv në mes të ZRRE-së, të licencuarve, dhe palëve të tjera të interesit, që 
ka për qëllim përcaktimin e të Hyrave të Lejuara që shërbejnë si bazë për përllogaritjen dhe 

                                                
2 Sipas Rregullave të Çmimeve, Baza e Aseteve të Rregulluara paraqet shumën e aseteve të përdorura dhe të përdorshme të subjektit të 
rregulluar. 
3 Deri në SHTE5, ZRRE nuk u lejonte kompanive të rikthejnë kostot e borxheve të këqija. 
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vendosjen e tarifave të energjisë elektrike. Këtu përfshihen tarifat e rregulluara për konsumatorët 
me pakicë dhe ngarkesat për KOSTT.  

Me qëllim të promovimit të transparencës, propozimet e ZRRE-së përmblidhen në Raportet 
Konsultative, ku së bashku me komentet e palëve të interesit, publikohen në ueb-faqen zyrtare të 
ZRRE-së. 

Në aplikacionin e tyre për tarifa, KEK-u dhe KOSTT-i kanë kërkuar të Hyra të Lejuara prej 202 mil€ që 
do të paraqiste rritje prej 3.8 % të tarifës mesatare të rregulluar. Pas analizës dhe vlerësimit të 
aplikacionit, dhe konsultimit të rregullt me palët e interesit, dhe duke pasur parasysh subvencionin 
qeveritar për import të energjisë elektrike, ZRRE ka ardhur në përfundim se tarifat në fuqi të mbesin 
të pandryshuara, ngase sigurojnë të Hyrat Maksimale të lejuara, që janë të mjaftueshme për 
afarizmin e qëndrueshëm të të licencuarve. 

Në tabelën në vazhdim paraqiten komponentët kryesore për përcaktimin e të Hyrave Maksimale të 
Lejuara, sipas aktiviteteve të licencuara të KEK-ut dhe KOSTT-it.  

Tab.5.1 Përmbledhje e të Hyrave të Lejuara në SHTE5 

Minierat Gjenerimi Shpërndarja Furnizimi Gjithsej KEK

Shpenzimet Operative €000s 42,244 30,802 16,714 19,217 108,976 5,339 114,315

Zhvlerësimi €000s 8,899 4,912 1,143 439 15,392 2,059 17,451

Kthimi I Lejuar €000s 22,152 6,663 3,308 1,421 33,544 1,302 34,846

Importi €000s 50,114 50,114 50,114

Blerjet jashtë KEK-ut €000s 3,971 3,971 3,971

Shërbimet Ndihmëse €000s 0 0 0

Kostot e alokuara të AQ €000s 5,551 2,639 1,945 1,926 12,061 12,061

Gjithsej kostot e lejuara €000s 78,846 45,016 23,110 77,086 224,058 8,699 232,758

Shitjet ndaj konsumatorëve të kualifikuar €000s 0 0 0

Eksporti €000s -4,467 -4,467 -4,467

Të Hyrat tjera operative €000s -1,500 0 -1,500 -1,500

Subvencionet €000s -27,350 -27,350 -27,350

Bashkërenditjet €000s -1,861 -2,074 -1,809 -13,345 -19,088 -25 -19,113

Gjithsej të Hyrat e Lejuara €000s 75,485 42,942.35 21,301 31,924.96 171,653 8,674.45 180,328

Tarifa  e tanishme €c/kWh 5.6

Tarifa  e kërkuar €c/kWh 5.8

3.8%

GJITHSEJTË HYRAT E LEJUARA

Kërkesa për rritjen e tarifës

KEK
KOSTT

 
 

Bllok-tarifat përdoren për të nxitur konsumin efikas të energjisë elektrike. Njëkohësisht, këto tarifa 
mund të përdoren për raste sociale kur rregullatori, mbi bazë të dëshmive në dispozicion, nuk është i 
kënaqur me nivelin e mbulueshmërisë së konsumatorëve në nevojë nga mekanizmat e tjerë 
subvencionues. 

Tarifa e rregulluar me pakicë ndryshon për të reflektuar koston sezonale dhe tarifat ditë-natë për të 
nxitur konsumin efikas të energjisë elektrike. 

ZRRE ka përcaktuar për herë të parë në SHTE5 tarifën e rregulluar për konsumatorët që furnizohen 
në nivelin e tensionit 220 kV, meqenëse më parë nuk ka pasur konsumatorë me tarifë të rregulluar 
në këtë nivel të tensionit.  

Tarifat për konsumatorët fundorë të miratuara nga Bordi i ZRRE-së janë dhënë në tabelën më poshtë. 

 

 



 RAPORTI VJETOR 2011 

43 

Tab.5.2 Struktura e tarifave të rregulluara me pakicë e energjisë elektrike, e  zbatuar nga data 1 prill 2011. 

Sezona e 

lartë

Sezona e 

ulët

1 tetor - 

31 mars

1 pril l  - 31 

shtator

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 5.59 5.59

€c/kWh Tarifë e Lartë 6.49 1.92

€c/kWh Tarifë e Ulët 2.70 1.58

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.00 0.00

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar €/kW 5.81 5.81

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 6.79 2.94

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.59 2.65

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.66 0.66

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar €/kW 5.01 5.01

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 7.61 3.39

€c/kWh Tarifë e Ulët 4.10 3.09

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.66 0.66

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar €/kW 2.91 2.91

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 8.45 4.69

€c/kWh Tarifë e Ulët 5.33 4.43

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.66 0.66

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 2.92

Energjia aktive (P) €c/kWh Tarifë e vetme 10.41 6.73

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 12.53 8.21

€c/kWh Tarifë e Ulët 6.26 4.10

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Energjia aktive (P) për konsum:

<200kWh/muaj (Blloku i parë): €c/kWh Tarifë e Lartë 4.64 3.33

€c/kWh Tarifë e Ulët 2.33 1.66

200-600kWh/muaj (Blloku i dytë) €c/kWh Tarifë e Lartë 6.43 4.60

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.22 2.31

>600 kWh/muaj (Blloku i Tretë): €c/kWh Tarifë e Lartë 9.33 6.68

€c/kWh Tarifë e Ulët 4.66 3.35

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Energjia aktive (P) për konsum:

<200kWh/muaj (Blloku i parë): €c/kWh Tarifë e vetme 4.14 2.96

200-600kWh/muaj (Blloku i dytë): €c/kWh Tarifë e vetme 5.73 4.10

>600 kWh/muaj (Blloku i Tretë): €c/kWh Tarifë e vetme 8.31 5.96

Konsumi i  vlerësuar:

<200 kWh/muaj €/konsumator/muaj 21.50

200-600 kWh/muaj €/konsumator/muaj 38.92

>600 kWh/muaj €/konsumator/muaj 65.58

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 2.92

Energjia aktive (P) për konsum: €c/kWh Tarifë e vetme 8.42 8.42

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

2.08

2.08

83.83

11.08

167.67

13.26

2.05

4.58

Njësia
Koha gjatë 

ditës 

Të miratuara

8 Ndriçim publik

4

3

0.4kV matësi 2 

tarifor (2-vlerësh, 

shtëpiak)

5
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6
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7
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mëdhenj të energjisë 

reaktive)
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0 110kV
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Tarifor
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Në vijim janë paraqitur tarifat mesatare të vendeve të Evropës Juglindore duke përfshirë edhe 
Kosovën, marrë nga Asociacioni i Rregullatorëve Rajonalë për Energji. 
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Fig. 5.1 Tarifat mesatare të energjisë elektrike nё rajon pёr periudhën janar – qershor 2011 

5.3  Komponentët e kostove për tarif ën e rregulluar me pakicë  

Kostot e ndërlidhura me furnizimin e energjisë elektrike të konsumatorëve të rregulluar ndahen në 

komponentet e paraqitura më poshtë.  

Fig. 5.2 Komponenentët e kostove të tarifave të rregulluara 
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ZRRE gjatë vitit 2011 përmes konsultimit publik ka përcaktuar dokumentin për caqet indikative për 
mesataren e ponderuar të kostos së kapitalit (MPKK) dhe të reduktimit të humbjeve në Shpërndarje. 

Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit (MPKK) llogaritet duke marrë parasysh koston e ekuitetit 
të kompanive të krahasueshme komerciale dhe koston aktuale të financimit të borxhit, të peshuar 
sipas raportit në mes borxhit dhe totalit të ekuitetit (levarazh).   

Humbjet e lejuara janë vendosur duke përdorur cakun e përcaktuar nga ZRRE. Ky cak do të jetë 
indikativ dhe merr parasysh nivelin e realizuar të humbjeve në vitin 2011, reduktimin e humbjeve 
për 3 % (pikë përqindjeje) në 3 vitet e para dhe për 2.5 % (pikë përqindjeje) në 3 vitet vijuese. 

5.4 Përcaktimi i  kritereve për konkurrencën efektive  

Sipas legjislacionit në fuqi konsumatorët e kualifikuar duhet tё furnizohen me energji elektrike me 
çmime të parregulluara, përveç në rastet kur ZRRE nuk është e kënaqur me efektshmërinë e 
konkurrencës në furnizimin me energji elektrike.  

ZRRE ka përcaktuar kriteret për konkurrencë efektive përmes procesit të konsultimit publik. Në bazë 
të këtyre kritereve ka ardhur në përfundim se në Kosovë ende nuk ka konkurrencë efektive në 
furnizim me energji elektrike. Për këtë arsye është vendosur që konsumatorëve të kualifikuar t’u 
mundësohet furnizimi me energji elektrike me tarifë të rregulluar. 
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6 SEKTORI I NGROHJES QENDRORE 

6.1 Pasqyrë e sektorit të ngrohjes qendrore  

Sektori i Ngrohjes Qendrore përbëhet nga katër sisteme të cilat furnizojnë me ngrohje zonat urbane 
të komunave: Prishtinë, Gjakovë, Mitrovicë dhe Zveçan. Ky sektor plotëson rreth 5 % të kërkesës së 
përgjithshme për ngrohje në Kosovë.  

Më poshtë paraqitet shtrirja e sistemeve të ngrohjes qendrore dhe ndërmarrjet rrespektive. 

 

Fig.6.1 Shtrirja e sistemeve të ngrohjes qendrore në Kosovë 

Zhvillim premtues në drejtim të përmirësimit të furnizimit me energji termike/ngrohje, është 

nënshkrimi i Marrëveshjes financiare për implementimin e projektit: Përmirësimi i ngrohjes 

qendrore, në mes të NQ Termokos, Komunës së Prishtinës, Ministrisë së Financave, Komisionit 

Evropian dhe Bankës Gjermane për Zhvillim (KfW). Ky projekt si komponent kryesor ka ko-gjenerimin 

e energjisë termike nga TC Kosova B për furnizimin e sistemit të ngrohjes qendrore të Prishtinës. Me 

këtë  parashihet një kapacitet gjenerues i energjisë termike prej 2x90 MWt, me të cilin do të arrihej 

furnizim më i qëndrueshëm dhe kualitativ me ngrohje, zvogëlim i kostos së karburantit e 

rrjedhimisht dhe kostove operative të NQ Termokos. Marrëveshja për financim gjithashtu përfshin 

edhe komponentin tjetër – rehabilitimin dhe zgjerimin e sistemit të ngrohjes në kryeqytet. 

Planifikohet që projekti të filloj në gjysmën e parë të vitit 2012 dhe të përfundoj në fund të vitit 2013.  

6.1.1 Karakteristikat teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore  

Impiantet e gjenerimit 

Impiantet për gjenerimin e ngrohjes të NQ Termokos përbëhen nga ngrohtorja kryesore me 
kapacitet të përgjithshëm prej 121.62 MWt dhe ngrohtorja ndihmëse në Qendrën klinike universitare 
me kapacitet prej 14 MWt. 
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Ngrohtorja e qytetit Gjakova është e pajisur me dy kaldaja me mazut me kapacitet të përgjithshëm 
të instaluar prej 38.6 MWt – njëra me kapacitet gjenerues 20 MWt  dhe tjetra me kapacitet 18.6 MWt 
e cila momentalisht është jashtë funksionit.  

Kapacitetet gjeneruese të NjPNQ Termomit, Mitrovicë, përfshijnë: ngrohtoren kryesore të pajisur me 
vetëm një kaldajë funksionale me kapacitet nominal 9.3 MWt, dhe ngrohtoren në qendrën spitalore 
që posedon tri kaldaja të vogla me kapacitet të përgjithshëm 7.6 MWt.   

Në NNQ Zveçan gjenerimi i ngrohjes mundësohet nga ngrohtorja me kapacitet të përgjithshëm 1.6 
MWt – dy kaldaja me naftë (dizel) nga 800 kWt. 

Sistemet e Shpërndarjes 
 
Rrjeti primar i shpërndarjes të NQ Termokos ka një gjatësi prej rreth 31.5 km, me kapacitet rreth 300 
MWt. Pjesë integrale e rrjetit të shpërndarjes është edhe stacioni i pompimit dhe shkëmbyesve të 
nxehtësisë, dhe 267 nënstacione aktive të cilat janë pika ndarëse ndërmjet rrjetit primar dhe 
sekondar. 

Rrjeti primar i shpërndarjes i NQ Gjakova shtrihet në gjatësi prej rreth 23.5 km. Pjesë përbërëse e 
këtij rrjeti janë edhe rreth 260 nënstacione aktive.  

Sistemi i ngrohjes qendrore në Mitrovicë përmban dy rrjete të ndara të shpërndarjes. Pjesa kryesore 
e rrjetit primar është e lidhur me ngrohtoren kryesore, përderisa pjesa tjetër është e lidhur me 
ngrohtoren në qendrën regjionale spitalore. Gjatësia e përgjithshme e rrjetit primar të shpërndarjes 
është rreth 4.5 km me afërsisht 20 nën-stacione të furnizimit me ngrohje. 

Sistemi i ngrohjes qendrore në Zveçan ka një rrjet shpërndarjeje mjaft të vogël me gjatësi të 
përgjithshme prej 0.8 km. 

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.  

Një përmbledhje e karakteristikave teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore të NQ Termokos dhe 
NQ Gjakova, paraqitet në tabelën më poshtë. 

Tab.6.1 Të dhënat teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore 

Gjatësia e 

rrjetit [km]
Nr. i  nënst.

2 x 58 = 116 2 x 58 = 116

2 x 7 =  14 2 x 7 = 14 31.5 267

2 x 0,81 =  1.62 2 x 0,81= 1,62

 1 x 4 = 4 1 x 4 = 4

Nën-total 135.62 135.62 31.50 267

 1 x 20 = 20 1 x 20 = 20 23.5 260

1 x 18.6 = 18.60

Nën-total 38.60 20.00 23.5 260

Total 174.22 155.62 55.0 527

NQ GJAKOVA (Gjakovë)

Ndërmarrja 

(Qyteti)
Kapaciteti i  instaluar [MWt]

Kapaciteti operacional 

[MWt]

Rrjeti i  shpërndarjes

NQ TERMOKOS  

(Prishtinë)
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6.2 Performanca e ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore  

6.2.1 Konsumi i lëndës djegëse dhe çmimi 

Ngrohtoret e qyteteve janë të pajisura me kaldaja të cilat si lëndë djegëse përdorin naftën e rëndë 
për djegie (mazutin), që importohet me çmime referente të bursës plus “premiumi” për mbulimin e 
shpenzimeve të furnizuesit. Rrjedhimisht çmimi i blerjes së mazutit ndikohet mjaft nga lëvizjet e 
çmimit në tregjet (bursat) ndërkombëtare, lëvizje këto që kanë qenë mjaft të mëdha dhe 
drejtpërdrejt kanë ndikuar në koston e përgjithshme të lëndës djegëse e rrjedhimisht në koston e 
gjenerimit të ngrohjes qendrore. 

Më konkretisht çmimet e mazutit me përmbajtje të sulfurit gjer në 3.5 %, gjatë periudhës tetor 2010 
– prill 2011, kanë lëvizur nga 326 €/t deri në 437 €/t, përkatësisht çmimi mesatar i bursës për këtë 
periudhë ka qenë 398.50 €/t.  

Në figurën e mëposhtme është dhënë grafiku i çmimeve të mazutit sipas kontratave të tregtuara në 
bursën ndërkombëtare “Mediterranean Call Swap”, për periudhën tetor 2010 – prill 2011. 
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Fig.6.2 Çmimi i mazutit në Bursën ndërkom. “Mediterranean Cal Swap” për periudhën tetor 2010 –prill 2011 

Në sezonin 2010/2011 konsumi i mazutit ka qenë dukshëm më i vogël se sa konsumi i planifikuar dhe 
po ashtu më i vogël se konsumi i sezoneve paraprake; kjo kryesisht ka qenë pasoj e vështirësive 
financiare me të cilat janë përballuar ndërmarrjet e ngrohjes qendrore, që ka pamundësuar furnizim 
të qëndrueshëm me lëndë djegëse.  

Në tabelën vijuese është dhënë konsumi i lëndës djegëse për sezonin 2010/2011 dhe një paraqitje 
krahasuese me konsumin përkatës në sezonin paraprak. 

Tab.6.2 Konsumi i lëndës djegëse 

Sezoni 

2009/2010

Sezoni 

2010/2011

Ndryshimi 

(t)

Ndryshimi 

(%)

TERMOKOS - Prishtina 9,337 3,986 5,351 57.31

NQ GJAKOVA 1,903 1,760 143 7.51

Totali i  Sektorit të NQ 11,240 5,746 5,494 48.88

Konsumi i Mazutit (t) 

Kompania - Sistemi i NQ-së
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6.2.2 Gjenerimi, humbjet në sistem dhe furnizimi me ngrohje qendrore  

Gjenerimi 

Gjenerimi i ngrohjes në sezonin 2010/2011 ka qenë dukshëm më i vogël se parashikimet dhe 

gjithashtu dukshëm më i vogël se në sezonet e kaluara. Kjo veçanërisht ka qenë e shprehur te NQ 

Termokos, ku gjenerimi neto i ngrohjes ka qenë 69.44 % më i vogël nga sa ishte planifikuar. Ndërsa 

në rastin e NQ Gjakovës, gjenerimi neto i ngrohjes ka qenë 36.51 % më i vogël nga sa ishte 

planifikuar.     

Humbjet në sistem 

Humbjet në gjenerim përgjithësisht kanë shënuar të njëjtën nivel me sezonet e kaluara duke mos 

shënuar ndonjë përmirësim të dukshëm. Në sezonin 2010/2011, humbjet në gjenerim të NQ 

Termokos kanë qenë 12 %, ndërsa të NQ Gjakova 27 %. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes, gjithashtu 

mbesin të larta në krahasim me nivelin e zakonshëm të përcaktuar sipas praktikave ndërkombëtare. 

Humbjet e shpërndarjes së NQ Termokos në sezonin 2010/2011 kanë qenë 16.87 % ndërsa NQ 

Gjakova ka raportuar humbjet në shpërndarje në nivelin prej 17.68 %.    

Furnizimi me ngrohje     

Karakteristikë e sezonit 2010/2011 ishte përgjithësisht furnizim i çrregulluar dhe me ndërprerje të 
shpeshta në periudha kohore disaditëshe, dhe përfundimisht me ndërprerjen e furnizimit afërsisht 
dy muaj para përfundimit të sezonit të ngrohjes.  

Në sezonin 2010/2011, furnizimi i konsumatorëve me energji termike nga NQ Termokos ka qenë 
33,049 MWth, që është 72.53 % më i vogël nga furnizimi i planifikuar. Gjendje përafërsisht e njëjtë 
paraqitet edhe me furnizimin e konsumatorëve nga NQ Gjakova, ku furnizimi ka qenë 11,953 MWth, 
pra 40.61 % më i vogël se sa i planifikuar.  

Në vijim në mënyrë tabelare dhe grafike, janë dhënë të përmbledhura të dhënat e gjenerimit dhe 
furnizimit me ngrohje, si dhe humbjet përkatëse. 

Tab.6.3 Performanca energjetike e ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore 

Energjia e futur 

nga karburanti

Gjenerimi neto 

i ngrohjes 

Humbjet e 

gjenerimit

Efikasiteti 

ngrohtores
Furnizimi 

(MWth) (MWth) (MWth) (%) (MWth) (%) (MWth)

NQ Termokos 45,393 39,755 5,638 87.58 6,706 16.87 33,049

NQ Gjakova  19,892 14,520 5,372 72.99 2,567 17.68 11,953

Gjithsej 65,285 54,275 11,010 83.14 9,273 17.09 45,002

Humbjet e Shpërndarjes 
Kompania 
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Fig.6.3 Pёrformanca energjetike e ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore 

6.2.3 Sipërfaqja e furnizuar me ngrohje  

Sipërfaqja e përgjithshme e furnizuar nga NQ Termokos në sezonin 2010/2011 ka qenë 1,103,200 m2, 
që paraqet një rritje prej 31,523 m2 nga sezoni i kaluar. Në këtë sipërfaqe totale grupi i 
konsumatorëve shtëpiak merr pjesë me 58.74 %, ndërsa konsumatorët komercial e institucional me 
41.26 %. 

NQ Gjakova ka pasur sipërfaqen e përgjithshme të furnizuar me ngrohje prej 191,088 m2, që paraqet 
një rritje të dukshme prej 46,379 m2 në krahasim me sezonin e kaluar. Pjesëmarrja e grupit të 
konsumatorëve shtëpiak në sipërfaqen totale është 52.96 %, ndërsa grupi i konsumatorëve 
komercial e institucional merr pjesë me 47.04 %. 

6.2.4 Faturimi dhe arkëtimi 

Faturimi i konsumatorëve kryesisht është i bazuar në sipërfaqen e para-vlerësuar ngrohëse (për 
metër katror), për shkak të mos-implementimit të matjes së sasisë së ngrohjes së furnizuar. Sa i 
përket faturimit, përsëri edhe këtë vit nuk është arritur niveli i planifikuar i faturimit për arsye të:  

 zbritjes në faturim për shkak të kualitetit të furnizimit me ngrohje;  

 zbritjes në fatura për shkak të ditëve pa ngrohje (kryesisht për shkak të furnizimit jo të 
rregullt me ngrohje – siç u tha më lartë, karakteristikë e sezonit 2010/2011 ishin 
ndërprerjet e shpeshta të furnizimit). 

Të dhënat e raportuara nga ndërmarrjet e ngrohjes qendrore tregojnë se në sezonin e ngrohjes 

2010/2011 ka një përkeqësim në arkëtimin e pagesave nga konsumatorët, kryesisht te grupi i 

konsumatorëve shtëpiak. Siç mund të shihet nga të dhënat e paraqitura në tabelën e mëposhtme 

shkalla mesatare e arkëtimit për tërë sektorin e ngrohjes qendrore është rreth 42.83 % që paraqet 

zvogëlim prej rreth 15 % nga sezoni i kaluar. 
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Tab.6.4 Sipërfaqet e ngrohjes, faturimi dhe arkëtimi 2010/2011 

Sezoni i  ngrohjes 

2010/2011

 Sip. ngrohëse 

[m2]
Tarifa *€/m2]

Faturimi 

(përf. TVSH) *€+
Arkëtimi *€+

Shkalla e 

arkëtimit [%]

Amvisëri 647,977 0.84 1,468,299 182,283 12.41

Komercial e Institut. 455,223 1.00 1,127,417 748,949 66.43

Gjithsej 1,103,200 - 2,595,716 931,232 35.88

Amvisëri 101,191 0.90 500,045 250,023 50.00

Komercial e Institut. 89,897 1.28 306,614 275,952 90.00

Gjithsej 191,088 - 806,659 525,975 65.20

Gjithsej NQ 3,402,375 1,457,207 42.83

 NQ Termokos Prishtina

NQ Gjakova

 

6.3 Tarifat e ngrohjes qendrore për sezonin 2011/2012  

ZRRE përcakton tarifat e ngrohjes qendrore sipas Metodologjisë tarifore, e hartuar në përputhje me 

dispozitat e Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. 

Metodologjia Tarifore 

Për formulimin/llogaritjen e tarifave dhe çmimeve të ngrohjes qendrore ZRRE ka përzgjedhur dhe 
zbatuar metodologjinë e Normës së kthimit (RoR) ose të ashtuquajturën kosto plus.  

Skematikisht, metodologjia RoR është paraqitur më poshtë: 

 

 * ΔWC: Ndryshimi në kapitalin punues  

Fig.6.4 Skema e llogaritjes së të ardhurave të lejuara sipas metodologjisë RoR 

Bazuar në Metodologjinë RoR, për përcaktimin e tarifave të ngrohjes qendrore, ZRRE cakton të 
Ardhurat e Lejuara të cilat ndërmarrja e ngrohjes qendrore duhet t’i 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).   

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur tarifat e aprovuara të ngrohjes qendrore për sezonin 
2011/2012. 

  
                                      Investimet   
  RAB Fillestarë             -        Zhvlerësimi             +             e reja                   =          RAB Përfund.   
                                                                                      +  Δ  WC *                            
  
  
  
  
                                                                                        WACC                         Profiti i    
           RAB                 +            (RoR)               =          Lejuar    
  
    
  
    
    Kostot                                          Profiti i  Lejuar                        Të Ardhurat    

    Operacionale      +           Zhvlersimi        +         (Kthimi në Invest.)      =          e Lejuara   
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Tab.6.5 Përmbledhje e tarifave të ngrohjes qendrore për sezonin 2011/2012 

A.TARIFAT E NGROHJES PËR KONSUMATORËT PA MATJE

KOMPANITË NQ Komponentët e tarifave

Konsumatorët 

shtëpiakë

 *€/m² për muaj+

Konsumatorët komercialë 

e institucionalë

*€/m² për muaj+

Kapaciteti i  ngrohjes i  kontraktuar (komp. fikse) 0.06 0.08

Ngrohja e furnizuar  (komp. variabël) 0.78 0.92

Kapaciteti i  ngrohjes i  kontraktuar (komp. fikse) 0.09 0.12

Ngrohja e furnizuar  (komp. variabël) 0.88 1.27

B.TARIFAT E NGROHJES PËR KONSUMATORËT ME MATJE

KOMPANITË NQ Komponentët e tarifave Njësia matëse Çmimi

Kapaciteti i  ngrohjes i  kontraktuar (komp. fikse) € / kW për muaj 0.70

Ngrohja e furnizuar (komp. variabël) € / MWh 45.50

Kapaciteti i  ngrohjes i  kontraktuar (komp. fikse) € / kW për muaj 0.91

Ngrohja e furnizuar     (komp. variabël) € / MWh 58.76
NQ GJAKOVA SHA

NQ TERMOKOS SHA

NQ GJAKOVA SHA

NQ TERMOKOS SHA

 

Shqyrtimi i tarifave të ngrohjes qendrore për sezonin 2011/2012 ka rezultuar me rritje të vogël të 
tarifave të NQ Gjakova. Ndërsa tarifat e NQ Termokos kanë mbetur të njëjta si në sezonin paraprak, 
për shkak se NQ Termokos nuk ka kërkuar rritje me arsyetimin e rikthimit të besimit të 
konsumatorëve të cenuar nga furnizimi jo i mjaftueshëm gjatë sezonit 2010/2011. 
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7 PËRKUJDESJA PËR KONSUMATORË  

ZRRE është përgjegjëse për monitorimin dhe zbatimin e legjislacionit, që përfshin mbrojtjen e 
konsumatorëve në sektorin e energjisë. Sipas nenit 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. Gjatë kryerjes së detyrave dhe përgjegjësive, ZRRE bashkëpunon me të 
gjitha organizatat të cilat në mënyrë legjitime i përfaqësojnë konsumatorët. 

Me ndryshimin e legjislacionit primar, ZRRE ka harmonizuar legjislacionin sekondar duke përfshirë 
rregullat që kanë të bëjnë me konsumatorët: Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në 
Sektorin e Energjisë dhe Rregullën për Shkyçjen dhe Rikyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e 
Energjisë. 

Me plotësimin e Ligjit për Energjinë Elektrike, përkatësisht futjen e nenit 39 dhe ndryshimin e 
Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, ankesat e cilësuara si 
shfrytëzim i paautorizuar i energjisë elektrike nga shtatori 2011 nuk shqyrtohen nga ZRRE, pasi që 
janë kompetencë e gjykatave. 

Gjatë këtij viti ZRRE është angazhuar edhe në ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e konsumatorëve, 
analizimin e të dhënave të siguruara nga KEK-u, pjesëmarrja në shqyrtimin e procedurave të KEK-ut, 
për të siguruar që procedurat e propozuara nuk janë diskriminuese në mënyrë që të gjithë 
konsumatorët të trajtohen të barabartë.  

7.1 Zgj idhja e Ankesave dhe Kontesteve  

Rregulla për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në sektorin e energjisë përcakton kushtet dhe 
procedurat për parashtrimin, shqyrtimin dhe zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve ndaj 
ndërmarrjeve energjetike si dhe zgjidhjen e kontesteve ndërmjet të licencuarve. 

Sipas dispozitave të rregullës së lartcekur, 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, 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.  

Gjatë vitit 2011 në ZRRE janë regjistruar 139 ankesa/konteste të konsumatorëve, prej të cilave janë 
zgjidhur 48, ndërsa ankesat e pazgjidhura të vitit raportues janë në procedurë të kompletimit të 
dokumentacionit dhe mbledhjes së dëshmive të nevojshme për zgjidhjen e tyre. Përveç ankesave të 
zgjidhura të vitit 2011, ZRRE ka zgjidhur edhe 157 ankesa të konsumatorëve të viteve paraprake, e 
që gjithsej gjatë këtij viti janë zgjidhur 205 ankesa. 

KOSTT SH.A në vitin 2011 ka ngritur kontestin kundër KEK SH.A të cilin ZRRE e ka shqyrtuar dhe 
zgjidhur. Kontesti i ngritur përfshin çështjet: 

 Refuzimin e pagesës për shërbimet e transmisionit dhe kthimin e faturave për muajin 
nëntor dhe dhjetor të vitit 2010;  

 Mos pagesën e faturave të bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009; dhe 

 Mos nënshkrimin e marrëveshjes për kyçje KOSTT – KEK. 



 RAPORTI VJETOR 2011 

54 

Ankesat e konsumatorëve të regjistruara në ZRRE kanë qenë të natyrave të ndryshme dhe janë 
paraqitur në tabelën e mëposhtme. 

Tab.7.1 Ankesat e konsumatorëve sipas natyrës së tyre gjatë vitit 2011 

Natyra e ankesave Nr. Përqindja [%]

Shfrytëzim i paautorizuar i  energjisë elektrike 115 82.73

Kontestim i faturës së energjisë elektrike 17 12.23

Kontestim i borxhit të energjisë elektrike 3 2.16

Shlyerje borxhi të energjisë elektrike 1 0.72

Ndërrim i grupit tarifor 1 0.72

Përmirësim i borxhit të energjisë elektrike 1 0.72

Kontest mes dy ndërmarrjeve energjetike 1 0.72

Gjithsej 139 100.00  

 

Nga tabela e mësipërme e ankesave të regjistruara shihet se numri më i madh i ankesave të 
konsumatorëve ka qenë shfrytëzimi i pa-autorizuar, ku pjesëmarrja e tyre në përqindje ka qenë rreth 
83 %.  

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur numri dhe përqindja e ankesave të regjistruara sipas 
kategorive të konsumatorëve. 

Tab.7.2 Ankesat e konsumatorëve sipas kategorive gjatë vitit 2011 

Ankesat e konsumatorëve 

sipas kategorive
Nr. Përqindja [%]

Konsumator shtëpiak 107 77.54

Konsumator komercial 31 22.46

Konsumator industrial 0 0.00

Gjithsej 138 100.00  

Numri më i madh i ankesave të konsumatorëve të regjistruar i përket kategorisë së konsumatorëve 
shtëpiak. 

Bazuar në Rregullën për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, ZRRE ka 
kthyer në rishqyrtim në Departamentin për Konsumator në KEK 74 ankesa të konsumatorëve, pasi që 
ka vlerësuar se nuk janë zbatuar rregullat dhe procedurat në fuqi. Përveç ankesave të regjistruara 
stafi i ZRRE-së gjatë këtij viti ka zhvilluar edhe 583 takime dhe 306 biseda telefonike me palët, të cilët 
janë drejtuar zyrës për çështje të ndryshme kontraktuale mes konsumatorit dhe ndërmarrjes sё 
energjisë. Gjatë komunikimit me palët, konsumatorët janë njoftuar dhe udhëzuar për rregullat, 
procedurat si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre lidhur me furnizimin me energji.   

Në grafikun e mëposhtëm është paraqitur numri i ankesave të konsumatorëve të regjistruar sipas 
viteve.   
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Fig.7.1 Ankesat e konsumatorëve sipas viteve 

Synim i ZRRE-së mbetet edhe me tutje informimi dhe ndërgjegjësimi i konsumatorëve mbi të drejtat 

dhe detyrimet e tyre kontraktuale në raport me ndërmarrjet e energjisë, duke bashkëpunuar me 

këto ndërmarrje në zhvillimin e programeve të ndryshme të cilat ndikojnë në informimin sa më të 

mirë të konsumatorëve.   
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8 ZHVILLIMI I SEKTORIT TË GAZIT NATYROR  

Sektori i gazit natyror në Kosovë nuk është i zhvilluar ngase nuk ekziston infrastruktura e gazit, 
përveç rrjetit të vjetër dhe të shkatërruar të gazit artificial nga linjiti, i cili përshkon trasenë me 
gjatësi të përgjithshme prej 254 km. 

Me qëllim të përmbushjes së obligimeve që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë të 
Evropës Juglindore (TKE EJL), Kosova ka filluar kompletimin e kornizës ligjore edhe për sektorin e 
gazit natyror duke miratuar Ligjin për Gazin Natyror Nr. 03/L-133. Ky ligj përcakton organizimin dhe 
funksionimin e sektorit të gazit natyror, qasjen ndaj tregut dhe kushtet e kriteret për kryerjen e 
veprimtarive të bartjes, deponimit, shpërndarjes dhe furnizimit të gazit natyror.  

Strategjia e Sektorit të Energjisë së Kosovës ka si objektiv lidhjen e Kosovës me gazsjellësit rajonal në 
të ardhmen e afërt.  

“Studimi i Gazifikimit të Evropës Juglindore” i punuar për nevoja të traktatit ka propozuar konceptin 
e ”Unazës së Gazit të Komunitetit të Energjisë”, e cila lidhë shtatë vende të Evropës juglindore, dhe 
në këtë kuadër ka shqyrtuar mundësinë ekonomike të hyrjes së gazit natyror në Kosovë, ku ka 
konkluduar se furnizimi i konsumit industrial dhe komercial do të ishte i realizueshëm. 

Për plotësimin e përgjegjësive ligjore për zhvillimin e kornizës rregullative dhe obligimeve karshi TKE 
EJL, ZRRE gjatë vitit 2011 ka përcjell zhvillimet rajonale lidhur me gazin natyror dhe ka marrë pjesë 
aktivisht në punën e Grupit Punues të Gazit në kuadër të Bordit Rregullativ të Komunitetit të 
Energjisë dhe të Forumit të Gazit. Në këtë aspekt, ndër tjera ZRRE ka kontribuar në përgatitjen dhe 
finalizimin e dokumenteve ndër të cilat veçojmë:  

 Studimin: “Rekomandimet për Financimin e Investimeve në Unazën e Gazit të Komunitetit 
të Energjisë”;  

 Dokumentin vlerësues: Unaza e Gazit e Komunitetit të Energjisë nga Teoria në Praktikë; 

 Dokumentin vlerësues: ”Modelet e Tregut të Gazit në Komunitetin e Energjisë – fokusuar 
në transparencë dhe ndëshkime - dhe Përputhshmëria e tyre me Rregulloren (EC) 
1775/2005”. 
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9 AKTIVITETETI NDËRKOMBËTAR I ZRRE-SË 

9.1 ZRRE-ja dhe Traktati  i  Komunitetit të Energjisë së E vropës Juglindore 

Komuniteti i Energjisë së Evropës Juglindore i themeluar me Traktatin e vitit 2006, edhe gjatë vitit 
2011 ka vazhduar aktivitetet drejt përmbushjes së synimeve të përbashkëta, e që dalin nga direktivat 
përkatëse të “acquis communautaire” në sektorin e energjisë elektrike, gazit, ngrohjes, burimeve të 
ripërtritshme dhe koogjenerimit si dhe sigurinë e furnizimit. Shtetet ratifikuese që vazhdojnë të jenë 
pjesë e traktatit janë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova,  Maqedonia, Mali i Zi, 
Serbia, Moldavia dhe Ukraina.  

 

Fig.9.1 Shtete anëtare të Komunitetit për Energji të Evropës Juglindore 

Në rajonin e 8të hyjnë: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, 
Serbia, Kosova, Bulgaria, Greqia, Hungaria, Rumania dhe Slovenia. Territori i Italisë është përfshirë 
në këtë rajon në varësi nga lidhjet interkonektive me shtetet tjera të TKE. 

Traktati i Komunitetit të Energjisë është një element kyç strategjik i Unionit Evropian (UE) për 
Evropën Jug-Lindore dhe një mjet efektiv i para-aderimit, që synon të zgjerojë përfitimet nga Tregu i 
Brendshëm për Energji para se vendet e rajonit mund të bëhen anëtarë të UE. 

Institucionet kryesore të Komunitetit për Energji janë: Këshilli i Ministrave (KM), Grupi i Lartë i 
Përhershëm (GLP), Sekretariati i TKE i vendosur në Vjenë, dhe Bordi Rregullativ (BRR), etj. 

Bordin Rregullativ të TKE të EJL e përbëjnë autoritetet rregullative të palëve kontraktuese, ndërsa në 
cilësinë e observuesve bëjnë pjesë përfaqësuesit nga: Austria, Bulgaria, Çekia, Qipro, Franca, 
Gjermania, Greqia, Hungaria, Italia, Holanda, Rumania, Sllovakia, Sllovenia dhe Britania e Madhe,  
ndërsa statusin e “vëzhguesit” e kanë:  Gjeorgjia, Norvegjia dhe Turqia.  

Bordi Rregullativ ka të themeluara grupet punuese për: gaz, energji elektrike, konsumatorë dhe 

grupin punues për Implementimin e Zyrës së Ankandit të Koordinuar për EJL. ZRRE-ja ka të emёruar 

http://www.energy-community.org/portal/pls/portal/%20/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation
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anëtarët e vet në BRR dhe në çdo grup punues që vepron në emër të Kosovës për çështje 
rregullative. BRR 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 për 

Implementimin SEE CAO
Grupi Punues për 

Konsumator
 

Fig.9.2 Struktura e Bordit Rregullativ 

Bazuar në dispozitat e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, BRR ka këto përgjegjësi: 

 Jep këshilla Këshillit Ministror si dhe Grupit të Lartë të Përhershëm, 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 BRR janë:  

 Zhvillimi i tregut nacional konkurrues në sektorin e gazit dhe të energjisë elektrike, 

 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. 

9.2 Aktivitetet e BRR gjatë vitit  2011  

9.2.1 Grupi Punues për Energji Elektrike me Nëngrupe (Task Force-TF) 

 TF-1  Menaxhimi i kongjestionit  

Merret me problematikën e menaxhimit të kongjestionit dhe alokimin e kapaciteteve 
transmetuese ndërkufitare, të bazuar në kërkesën e Rregullores 1228/2003 të Komisionit 
Evropian (KE).   

Rezultatet në 2011: Deri me tani, dokumentet për ZAK janë të përgatitura nga Operatorët e 
Transmisionit, dhe përgjegjësia e TF-1 për koordinimin e çështjeve të caktuara rregullative  
është në pritje. 
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 TF-2  Balancimi 

Merret me balancimin e rrjedhave të energjisë elektrike, që është me rëndësi thelbësore 
për funksionimin e sistemeve të transmetimit dhe zhvillimet e tyre si dhe integrimin rajonal 
të tregut të energjisë. 

Rezultatet në 2011: TF-2 ka përgatitur Raport për Mekanizmin Balancues në rajonin e EJL, i 
cili ka qenë i aprovuar nga BRR, si dhe ka përgatitur një pyetësor me pyetje të veçanta rreth 
tregut balancues. Në bazё të pyetësorit, Raporti i Mekanizmit Balancues është 
amandamentuar.  

 TF-3 Hapja e tregut dhe Rregullat kompatibile të tregut 

Merret me aktivitetet rreth hapjes së tregut me shumicë dhe pajtueshmërinë e rregullave 
të tregut rajonal.  

Rezultatet në 2011: Duke u bazuar në faktin se Komunitetit të Energjisë i është bashkuar 
Moldavia dhe Ukraina dhe studimi “Hapja e Tregut me Shumicë ne EJL” është zgjeruar 
edhe me pjesën për këto palë. 

TF-3 aktivisht ka bashkëpunuar me ENTSO-E grupin rajonal të EJL, në përgaditjen e Planit 
Akcional për hapjen e tregut me shumicë në EJL. Mbas aprovimit të Planit Akcional nga BRR, 
GPE ka filluar mbikëqyrjen në vazhdimësi të realizimit të planit akcional. 

 TF-4 Harmonizimi i licencave 

TF-4 merret me harmonizimin e licencave për tregti të energjisë elektrike. Puna e këtij 
nëngrupi është në pritje të zhvillimeve në UE rreth kësaj çështje.  

 TF-5 Bashkëpunimi ndërmjet rregullatorëve dhe investimet ndërkufitare 

Ky grup merret me bashkëpunimin ndërmjet rregullatorëve dhe rreth nxitjeve të 
investimeve ndërkufitare. 

Rezultatet në 2011:  Sekretariati i TKE ka përfunduar në vitin 2011 studimin për nxitjet 
rregullative të investimeve të mundshme. 

 TF-6 Monitorimi i tregut ne EJL 

TF-6 merret me monitorimin e Tregut në EJL filluar qysh në vitin 2006, dhe gjate vitit 2011 
ka vazhduar projektin “Monitorimi i Tregut në EJL” të financuar nga USAID.  

Rezultatet në 2011: Projekti “Monitorimi i Tregut në EJL”, i definon indikatorët dhe 
pasqyrat e monitorimit të aktiviteteve ndërkufitare. Të dhënat në fazën e punës “dry-run” 
plotësohen nga Operatorët e Transmisionit dhe Rregullatorët nacional.   

Duhet të theksohet që KOSTT në këtë projekt paraqitet jo në mënyrë të plotë, për shkak se 
alokimin e kapaciteteve tё linjave të Kosovës e bën EMS i Serbisë.  

9.2.2 Zyra e koordinuar e ankandit për EJL dhe grupi implementues  

Gjatë vitit 2011 nuk ka pas ndonjë përparim të dukshëm rreth funksionalizimit të “Zyrës sё 
koordinuar të ankandit të EJL” (ZAK EJL), që ka për qëllim alokimin e kapaciteteve rajonale 
dhe menaxhimin e kongjestionit nё mënyrë të koordinuar nё EJL.  
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9.2.3 Grupi Punues për Gaz (GPG)  

 TF-1 Aspekte Rregullative dhe Zhvillimet rreth Unazës së Gazit të Komunitet për Energji 

Grupi edhe gjatë vitit 2011 është përqendruar në vendosjen dhe harmonizimin e kornizës 
rregullative për të lehtësuar zhvillimin e “Unazës së Gazit të Komunitetit të Energjisë”.  

Rezultatet në 2011: Komuniteti për energji ka financuar studimin për “Rekomandimet për 
Financimin e Investimeve për Unazën për Gaz të Komunitetit pёr Energji”, filluar në vitin 
2011 dhe pritet të përfundojë nё vitin 2012.  

 TF-2 Modeli për Treg të Gazit  

Grupi TF-2 merret me modelin e tregut të gazit në Komunitetin e Energjisë 

Rezultatet në 2011: Punimi „Modeli i tregut të gazit në Komunitetin e Energjisë“ me fokus 
në transparencë dhe gjoba, pajtueshmëria e tyre me Rregulloren (EC) 1775/2005 është 
kryer gjatë vitit 2011.  

9.2.4 Grupi Punues për Konsumatorë 

Grupi punues për konsumatorë me nëngrupet e veta merret me aktivitetet që kanë të 
bëjnë me mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë, kualitetin e furnizimit me energji, etj.  

Rezultatet në 2011: Gjatë vitit, përveç aktiviteteve tjera janë organizuar dy punëtori me 
temën „Trajtimi i konsumatorëve në nevojë në komunitetin për Energji“ dhe është zhvilluar 
dokumenti „Një rishikimi i statusit të praktikave të marrjes me ankesa në Komunitetin e 
Energjisë”.  

Zyra e Rregullatorit për Energji ka vazhduar bashkëpunimin me Sekretariatin e TKE, si në takime të 
veçanta ashtu edhe duke plotësuar shumë pyetësorë në lidhje me sektorin e energjisë për Kosovën. 

Në vitin 2011 është nënshkruar Memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Sekretariatit të Komunitetit 
për Energji, Ministrisë për zhvillimin ekonomik dhe ZRRE-së.  

Përfaqësuesit e Sekretariatit të Komunitetit për Energji kanë pas vizita pune dhe kanë dhënë 
opinione edhe në çështje të rëndësishme si Dizajni i Tregut të Kosovës, etj. 

9.3 Asociacioni i  Rregullatorëve Rajonalë për Energji  

Përfaqësuesit e ZRRE-së gjatë vitit 2011 kanë marrë pjesë në takime dhe konferenca te organizuara 
nga Asociacioni i Rregullatorëve Rajonalë për Energji. ARRE i ka këto grupe/komitete punuese: 
Komiteti për licencim dhe konkurrencë, Komiteti për tarifa, Komiteti ligjor, Komiteti i kryetarëve dhe 
Komiteti për Gaz. ZRRE përfaqësohet në të gjitha këto grupe punuese të këtij asociacioni.  

9.4 Partneriteti  ndërmjet Zyrës së Rregullatorit për Energji  dhe 
Komisionit Komercial të shtetit I l l inois  

Partneriteti i nënshkruar gjatë vitit 2008 ndërmjet Agjencisë Rregullative të Illinois-it (Illinois 

Commerce Commission-ICC) të SHBA dhe ZRRE ka vazhduar edhe në vitin 2011, me vizita reciproke 

në SHBA dhe Kosovë. Partneriteti mbështetet financiarisht nga USAID-i, ndërsa aktivitetet udhëhiqen 

nga NARUC-u. 
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9.5 Trajnimet dhe punëtoritë  

Personeli i ZRRE-së gjatë vitit 2011 ka vijuar me trajnime dhe punëtori të ndryshme të cilat kanë 
ndihmuar në ngritjen profesionale të tyre. Këto trajnime dhe punëtori janë renditur më poshtë në 
mënyrë kronologjike: 

 28 shkurt – 4 mars 2011 - Kursi për Statistikat e Energjisë organizuar nga Agjencioni 
Ndërkombëtar për Energji (IEA), në Paris, Francë; 

 11 korrik - 15 korrik 2011 - Trajnim i mbajtur në shkollën verore në Budapest me temën: 
Hyrje në Rregullimin e Sektorit të Energjisë, organizuar nga Asociacioni Regjional i 
Rregullatorëve të Energjisë; 

 03 nëntor 2011 - Punëtoria për monitorimin e tregut të energjisë elektrike në Evropën 
Juglindore përfshirë Monitorimin e tregut të automatizuar në Evropën Juglindore 
(SEEAMMS), organizuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (ECS), dhe Agjencioni i 
Shteteve të Bashkuara për Zhvillim ndërkombëtar (USAID), në Vjenë, Austri; 

 16 nëntor 2011 - Punëtoria për Modelet e Tregut te Gazit Natyror, organizuar nga  
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (ECS), në Vjenë, Austri.  
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Adresat e ZRRE-së 

Zyra e Rregullatorit për Energji 
Rruga: Hamdi Mramori nr. 1 
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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