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FJALA HYRËSE 

Të nderuar,  

Para jush e keni Raportin Vjetor 2012 të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, të 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 2012. 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. 

Gjatë vitit 2012 janë harmonizuar të gjitha licencat ekzistuese për aktivitete të energjisë bazuar në 
harmonizimin e legjislacionit sekondar të ZRRE-së. I tërë ky proces është zhvilluar në konsultim me 
palët e treta dhe publikun. Licencat e harmonizuara dhe të finalizuara janë aprovuar nga Bordi i 
ZRRE-së në seanca publike. 

Pamjaftueshmëria e kapaciteteve gjeneruese ekzistuese për të plotësuar nevojat e furnizimit dhe 
nevoja për investime në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë,  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 të finalizimit ёshtё krijimi i Dizajnit tё 
Tregut i cili së shpejti pritet të aprovohet nga ZRRE. Qeveria e Kosovës ёshtё nё proces të finalizimit 
të projektit për privatizimin e shpërndarjes dhe furnizimit të cilat aktualisht janë në kuadër të KEK-ut. 
Investitori i ri bazuar në pakon tenderuese pritet të merr përgjegjësitë në shpërndarje dhe furnizim 
në fillim të Majit 2013. 

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 në 
transmision. Gjendja e rrjetit të shpërndarjes mbetet jo e mirë për shkak të investimeve jo të 
mjaftueshme, me humbje të mëdha teknike e komerciale të energjisë dhe me pa mundësi të 
sigurimit të furnizimit cilësor 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 edhe gjatë vitit 2012 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. 

Edhe sektori i ngrohjes qendrore gjatë sezonit 2011/2012, karakterizohet përgjithësisht me furnizim 
të 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 e Traktatit të Komunitetit të Energjisë së Evropës 
Juglindore (KEJL) në të grupet punuese, si dhe të Bordit Rregullativ të Komunitetit të Energjisë (ECRB). 

Me respekt, 

Enver Halimi _______________ 

Kryesuesi i Bordit tё ZRRE-sё  
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1  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 ZRRE-së 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, zgjidhja e ankesave dhe kontesteve në 
sektorin e energjisë dhe detyra tjera për sektorin e energjisë.  

1.2 Struktura organizative e ZRRE -së 

ZRRE kryen detyrat e saj të përcaktuara sipas Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Ligjit për Energji, 
Ligjit për Energji Elektrike, Ligjit për Ngrohjen Qendrore dhe Ligjin për Gazin natyror.  

ZRRE në përbërjen e saj ka Bordin, pesë (5) departamente dhe njësinë e administratës. 

1.2.1 Bordi  

ZRRE drejtohet nga Bordi i përbërë nga pesë (5) anëtarë, përfshirë kryesuesin.  Anëtarët e Bordit 
propozohen nga Qeveria dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Mandati i secilit anëtar 
të Bordit fillon nga data e emërimit të tij/saj. 

Kryesuesi i Bordit përfaqëson ZRRE-në para palëve të treta, dhe i raporton Kuvendit të 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  sipas përgjegjësive të përcaktuara me ligj kryen aktivitete si në vijim: 

 miraton politikat rregullative dhe operacionale të ZRRE;  

 organizon dhe mbikëqyr punën e ZRRE ;   

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

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

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

 merr vendime dhe nxjerr rregulla dhe akte tjera nënligjore të përgatitura nga ZRRE, në pajtim 
me ligjin.  
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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. 

Bordi i ZRRE trajton të gjithë problematikën për të cilën është kompetent, përmes vendimeve, të 

cilat merren në mbledhje të hapura për publikun. Njoftimi për ditën dhe orën e seancës bëhet në 

faqen zyrtare elektronike të ZRRE-s. Mbledhjet e Bordit regjistrohen në procesverbale kurse 

vendimet publikohen. 

Gjatë vitit 2012, Bordi i ZRRE ka mbajtur 11 seanca te rregullta,  në të cilat janë marrë 82 vendime 

pёr çështje të ndryshme. Përveç seancave të rregullta Bordi ka zhvilluar edhe shumë takime 

informuese dhe konsultative çdo herë që ka qenë e nevojshme. Të gjitha vendimet e nxjerra nga 

Bordi gjatë vitit 2012 janë publikuar në faqen elektronike zyrtare të ZRRE. 

Deri në maj të vitit 2012, Bordi i ZRRE-së ka funksionuar me tre (3) anëtarë. Meqenëse në shkurt të 
vitit 2012, Kryesuesit dhe dy anëtarëve të Bordit i kishte skaduar mandati, për të cilën ZRRE-ja kishte 
njoftuar me kohë Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës. Bordi i Zyrës së Rregullatorit për 
Energji është kompletuar më 15 maj 2012, pasi Kryesuesi dhe anëtarët e Bordit ishin zgjedhur në 
Kuvend.  

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. Ky departament 
gjithashtu bënë mbikëqyrjen dhe monitorimin e aktiviteteve të të licencuarve.  

1.2.3 Departamenti i tregut të energjisë  

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

1.2.4 Departamenti i tarifave dhe çmimeve  

Departamenti i tarifave dhe çmimeve është përgjegjës për vlerësimin e aplikacioneve 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 kost - reflektive, 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 Departamenti për energji termike dhe gaz natyror 

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

1.2.7 Njësia e administratës 

Njësia e administratës mbështet funksionimin e ZRRE-së, organizon rekrutimin efikas të stafit të 
ZRRE-së,  koordinon trajnimet e stafit të ZRRE-së, furnizimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrës 
dhe ndihmon në rregullimin e zyrës duke e bërë atë të përshtatshme për punë për të gjithë stafin e 
ZRRE-së. 
 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për 
Energji

Departamenti për 
Treg të Energjisë

Zyrtar për 
marrëdhënie me 

publikun

Njësia e 
Administratës

Departamenti për 
Gaz dhe për 

Energji Termike

Departamenti për 
Mbrojtje të 

Konsumatorëve

Departamenti 
Ligjor dhe të 

Licencimit

Departamenti për 
Çmime dhe Tarifa

 
Fig. 1.1  Struktura organizative e ZRRE-së 

1.3 Nevojat për plotësimin e stafit të ZRRE-së 

Me qëllim të përmbushjes së detyrave dhe përgjegjësive që janë në rritje në kuadër të zhvillimeve në 

sektorin e energjisë vlen të theksohet nevoja për plotësimin dhe rritjen e numrit të stafit të ZRRE-së. 

Më konkretisht forcimi i rolit të rregullatorit në drejtim të monitorimit të të licencuarve, zbatimit të 

standardeve të kualitetit të furnizimit dhe shërbimit, si dhe në kuadër të realizimit të angazhimeve të 

vendit tonë në plotësimin e obligimeve të përcaktuara nga Komuniteti i Energjisë (KE), me qëllim 

final integrimin në Bashkimin Evropian.  

Rritja e vëllimit të aktiviteteve në ZRRE kryesisht lidhet me procesin e filluar tё privatizimit tё 

distribucionit dhe furnizimit të KEK-ut nga Qeveria e Kosovës, me procesin e privatizimit tё pjesës së 

gjenerimit dhe me ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese. Në këto procese të rëndësishme 

dihet roli kyç i ZRRE në licencimin, aprovimin e tarifave dhe monitorimin e proceseve në fjalë. Nga 

ana tjetër ZRRE gjatë vitit 2012 ka filluar procesin i shqyrtimit të tarifave 5 (pesë) vjecare, proces që 

zhvillohet për herë të parë në Kosovë. Numri i pa mjaftueshëm i punonjësve do të ketë efekt negativ 

në përmbushjen e përgjegjësive dhe detyrave të ZRRE-së.  

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

ZRRE i kushton vëmendje të veçantë ngritjes së vazhdueshme profesionale të personelit të saj, me 
qëllim të përmbushjes efikase të detyrave dhe përgjegjësive ligjore. Për këtë qëllim ZRRE ka hartuar 
projekt-propozime dhe për disa nga to ka siguruar financim nga donatorë të ndryshëm.  
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Fakti se personeli vendimmarrës dhe profesional zotëron gjuhën angleze, ka mundësuar vijimin e  
trajnimeve në shkollat e specializuara evropiane të rregullimit në fushën e energjisë dhe për ngritje 
profesionale. Financimet për kualifikim dhe trajnimi i personelit pjesërisht janë mbuluar nga buxheti 
i ZRRE-s kurse pjesa më e madhe është sponsorizuar nga donatorët USAID dhe ECLO me të cilët kemi 
marrëdhënie bashkëpunimi. 

1.5 Projektet e asistencës teknike   

Projekti “Asistencë Zyrës së Rregullatorit për Energji” financuar dhe administruar nga fondet e BE 
dhe menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian (ECLO – European Commission Liason 
Office), ka filluar në nëntor të vitit 2008 dhe do të përfundon në janar të vitit 2013.  Qëllimi i këtij 
projekti ka qenë përkrahja e ZRRE-së në zhvillimin dhe kompletimin e mëtejmë të legjislacionit 
dytësor, në zbatimin efikas të procedurave rregullatore dhe në përmbushjen e kërkesave që rrjedhin 
nga ligjet e energjisë në Kosovë dhe nga obligimet e TKE të EJL.  
 
Projekti “Konsulencë për të asistuar në privatizimin e distribucionit të KEK-ut”, është financuar nga 
USAID-i dhe është zbatuar nga kontraktori “Advanced Engineering Associates International Inc” 
(AEAI). Ky program i asistencës ka për qëllim të ndihmojë realizimin e suksesshëm të transaksioneve 
të ndërlidhura me privatizimin e shpërndarjes dhe furnizimit të KEK-ut. 
Njëra komponent e projektit i është dedikuar ZRRE-së, për ta asistuar në plotësimin, qartësimin ose/ 
dhe, sipas nevojës, zhvillimin e legjislacionit përkatës, në mënyrë të mbështesin në mënyrë efikase 
procesin e privatizimit të shpërndarjes së KEK-ut 

1.6 Trajnimet dhe tryezat punuese  

Personeli i ZRRE-së gjatë vitit 2012 ka vijuar dhe përfunduar me sukses disa trajnime, si dhe tryeza 
punuese të organizuara brenda dhe jashtë vendit si në vijim: 

24 janar 2012 – Tryezë pune organizuar nga IPF ku është prezantuar dhe shqyrtuar Studimi i 
Fizibilitetit mbi Zbatimin e masave të efiçiencës së energjisë në ndërtesat publike në Komunat e 
Kosovës i financuar nga BE; 

09 - 10 shkurt 2012 – Punëtoria e organizuar në KOSTT për Rregullat e Tregut; 

27 shkurt - 01 mars 2012 - Trajnimi i ERRA-së lidhur me Rregullimi i çmimeve dhe tarifave mbajtur në 
Budapest, Hungari; 

10 - 13 maj 2012 - Trajnimi mbi Menaxhimin modern tё dokumentacionit zyrtar në 
institucione/Arkivimi sipas standardit ISO 15489, i organizuar nga AGF Consulting, në Durrës, 
Shqipëri; 

24 - 27 maj 2012 - Trajnimi mbi Procedurat e shpenzimeve publike  i organizuar nga Instituti Kosovar 
për Menaxhim, në Stamboll, Turqi; 

07 qershor 2012 – Tryezë pune lidhur me Shërbimet publike në funksion të mbrojtjes së 
konsumatorit e organizuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Prishtinë; 

27 - 28 qershor 2012 -Trajnimi për Komisionerë të rinj i organizuar nga NARUC për Zyrën e 
Rregullatorit për Energji, Prishtinë; 

29 korrik - 3 gusht 2012 –Trajnimi mbi Kursin e avancuar për çmimet e energjisë” i organizuar në 
PURC, në Gainsville, Floridë, SHBA; 

23 – 26 gusht 2012 - Trajnimi mbi hartimin e legjislacionit primar dhe sekondar i organizuar nga Instituti 
Kosovar për Menaxhim,   në kuadër të Institucioneve Publike në Këshillin për Legjislacion në Kuvendin e 
Republikës së Shqipërisë, mbajtur në Durrës, Shqipëri; 
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10 shtator 2012 - Tryezë pune e organizuar nga Grupi Punues për Konsumator në kuadër të ECRB lidhur 
me Ndërrimin e Furnizuesit nga konsumatorët mbajtur nё Beçiç, Mal i Zi; 

5 - 6 nëntor 2012 - Trajnimi mbi Strategjinë efektive dhe menaxhimin e mediave në rast krizash në 
sektorin e energjisë në Londër, Britani e Madhe; 

07 nëntor 2012 – Tryezë pune mbi Barazimin ei imbalanceve të energjisë elektrike”, Vjenë, Austri; 

08 nëntor 2012 – Tryezë pune lidhur me Cilësinë e furnizimit me gaz, Vjenë, Austri; 

21 nëntor 2012 - Tryezë pune lidhur me Rregullat e tregut të energjisë elektrike në Kosovë; 

23 nëntor 2012 – Tryezë pune lidhur me Implementimin e ligjit të Konkurrencës në sektorin e Energjisë, 
e organizuar nga Sekretariati i komunitetit të energjisë, Vjenë, Austri; 

27 nëntor 2012 – Tryeza pune në AEAI - USAID: Shërbimet këshilluese pёr privatizimin e 
distribucionit dhe furnizimit;  

27 nëntor 2012 - Tryezë pune lidhur me Rolin dhe rëndësinë e monitorimit të të licencuarve, e 
organizuar nga AEAI - USAID, Prishtinë; 

06 - 09 dhjetor 2012 – Tryezë pune për fushën e energjisë organizuar nga Ministria e Integrimeve, 
Durrës, Shqipëri. 
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2 RAPORTI FINANCIAR 

Zyra e Rregullatorit për Energji financohet nga të hyrat vetanake, në pajtim me Ligjin për 
Rregullatorin e Energjisë, Kreu IV, përkatësisht nga taksat që mblidhen nga ndërmarrjet licencuara 
në sektorin e energjisë.  

2.1 Të hyrat  

Të gjitha të hyrat e mbledhura të ZRRE-së 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 2012, ZRRE ka realizuar të hyra në shumë prej 589,555.92 €. Duke u bazuar në Ligjin për 
Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012, ZRRE nga të hyrat e pashpenzuara të vitit 2011, ka 
bartur në vitin 2012 shumën prej 109,279.00 €. Shuma totale e të hyrave të realizuara dhe të bartura 
për vitin 2012 është 698,834.92 €, gjegjësisht 20,378.92 € më shumë se sa buxheti i ZRRE-së për vitin 
2012.  

Tab. 2.1 Të hyrat 

Përshkrimi Të hyrat

Të hyrat vetanake 2012 589,555.92

Të hyrat vetanake të bartura nga viti 2011 109,279.00

Gjithsej të hyrat 698,834.92  

Tabela në vazhdim pasqyron shumën e të hyrave nga taksat e mbledhura për  ZRRE në vitin 2012, 
nga secila kompani e licencuar veç e veç. 

Tab. 2.2 Të hyrat sipas kompanive të licencuara. 

Emri i  të l icencuarit Shuma 

KEK-Gjenerimi i  Energjisë Elektrike-Kosova A 173,302.51

KEK-Gjenerimi i  Energjisë Elektrike-Kosova B 313,818.52

Energy Financing Team AG (EFT) 32,724.34

N.P Ibër Lepenc HC Ujmani 4,020.50

Kelkos Energy Sh.P.K. 675.73

GEN-I Tirana, Përfaqësia në Kosovë 45,915.92

Rudnap Group AD 3,372.60

KEK- Furnizimi Publik 2,725.80

Triangle General Contractors INC 5,000.00

Matkos Group sh.p.k 3,000.00

Hep-KS sh.p.k 2,000.00

Drini I Bardh Sh.A. 3,000.00

Gjithsejt 589,555.92  

Me qëllim të harmonizimit të Të Hyrave me Buxhetin e ZRRE-së për vitin 2012, Bordi i ZRRE-së në 
seancën e mbajtur më 01 tetor 2012, ka marrë vendim që, për periudhën kohore mars- tetor 2012, 
të licencuarit të lirohen nga obligimi i pagesës së taksës vjetore . Kështu të licencuarit janë liruar nga 
pagesa e taksave në një shumë të përgjithshme prej 771,824.52 €. 
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Kjo shumë e mjeteve do të merret parasysh gjatë bashkërenditjes dhe përcaktimit të Të Hyrave të 
Lejuara për ndërmarrjet e energjisë për vitin 2013 dhe do të reflektohet në tarifat e konsumatorëve 
të rregulluar.  

2.2 Buxheti  

Kuvendi i Kosovës me ligjin Nr. 04/L-079 - Ligji për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2012, 
ka miratuar buxhetin e ZRRE në shumë prej 678,456 €, i cili në tërësi është alokuar si grant qeveritar, 
edhe pse me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE financohet nga të hyrat vetanake dhe vetëm 
në rastet kur këto të hyra janë të pamjaftueshme, atëherë ZRRE mund të shfrytëzoj ndarje 
buxhetore në formë të grantit qeveritar.  Sipas kategorive ekonomike buxheti i ZRRE-sё është 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 44,000.00

Totali 678,456.00  

2.2.1 Shpenzimet buxhetore 

Për financimin e aktiviteteve të zhvilluara në vitin 2012, ZRRE ka shpenzuar 643,501.67 €. Sipas 
klasifikimit ekonomik, shpenzimet e ZRRE-së janë si vijon: 

Tab. 2.4 Shpenzimet sipas kategorive ekonomike 

Përshkrimi Shuma

Paga dhe mëditje 372,319.46

Mallra dhe shërbime 219,893.29

Shpenzime komunale 10,158.56

Shpenzime kapitale 41,130.36

Totali 643,501.67  

Realizimi i buxhetit në raport me buxhetin e aprovuar për vitin fiskal 2012 është 94.85%. Shkalla e 
realizimit të buxhetit sipas kategorive ekonomike, e shprehur në përqindje, është e paraqitur në 
tabelën 2.6. 

Tab. 2.5 Realizimi i buxhetit i shprehur në përqindje 

Përshkrimi Të buxhetuara Të realizuara Ndryshimi Realizimi në %

Paga dhe mëditje 372,456.00 372,319.46 136.54 99.96

Mallra dhe shërbime 250,000.00 219,893.29 30,106.71 87.96

Shpenzime komunale 12,000.00 10,158.56 1,841.44 84.65

Shpenzime kapitale 44,000.00 41,130.36 2,869.64 93.48

Totali 678,456.00 643,501.67 34,954.33 94.85  
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Fig. 2.1 Buxheti/shpenzimet nё vitin 2012 

Në tabelat në vijim pasqyrohen shpenzimet sipas nënkategorive kryesore ekonomike. 

Tab.2.6 Pagat dhe mëditjet 

Pagat dhe Mëditjet Shuma

Pagat neto 310,215.44

Tatimi i ndalur në të ardhura personale 26,644.96

Kontributet pensionale të punëdhënësit 17,729.53

Kontributet pensionale të të punësuarve 17,729.53

Gjithsej pagat dhe mëditjet 372,319.46  

Tab. 2.7 Shpenzimet komunale 

Shpenzimet komunale Shuma

Rryma 8,139.56

Uji 704.49

Shpenzimet e telefonit fiks 1,314.51

Gjithsej shpenzime komunale 10,158.56  

Tab. 2.8 Shpenzimet kapitale 

Shpenzimet kapitale Shuma

Pajisje të teknologjisë informative 17,650.36

Vetura zyrtare 23,480.00

Gjithsej shpenzime kapitale 41,130.36  
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Tab. 2.9 Mallrat dhe shërbimet 

Mallrat dhe shërbimet Shuma

Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jasht vendit 12,448.62

Mëditje për udhëtim zyrtar jasht vendit 17,649.16

Akomodimi për udhëtime zyrtare jasht vendit 12,028.84

Shpenzime tjera për udhtime zyrtare jasht vendit 3,605.36

Shpenzime për Internet 2,752.80

Shpenzimet e telefonisë mobile 9,660.17

Shpenzimet postare 266.35

Shërbimet arsimit dhe trajnimit 7,879.34

Shërbimet e përfaqësimit dhe avokaturës 4,077.14

Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdhënëse 12,885.49

Shërbime shtypjeje 3,695.00

Shërbime tjera kontraktuese 3,195.50

Shërbime teknike 5,008.78

Shpenzimet për anëtarsim 2,500.00

Mobilje 7,400.00

Telefona 660.00

Furnizime për zyrë 7,601.87

Furnizim me  pije 4,814.04

Akomodimi 547.50

Naftë për ngrohje qendrore 9,578.10

Derivate për gjenerator 1,126.80

Karburant për vetura 3,726.03

Regjistrimi i  automjeteve 285.00

Sigurimi i  automjeteve 2,000.03

Taksë komunale e rexhistrimit të automjeteve 30.00

Sigurimi i  ndërtesave 9,075.55

Mirëmbajtja dhe riparimi i  automjeteve 1,321.00

Mirëmbajtja e ndërtesave 8,353.12

Mirmbajtja e teknologjisë informative 4,231.20

Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 513.80

Qiraja për ndërtesa 57,216.00

Reklamat dhe konkurset 360.00

Drekat zyrtare 3,400.70

Totali 219,893.29  

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme shihet se në vitin 2012, ZRRE ka arkëtuar të hyra në shumë 
prej 698,834.92 €, ndërsa vlera e shpenzimeve buxhetore të realizuara është 642,501.67 €. 
Ndryshimi mes të hyrave dhe shpenzimeve në vlerë prej 56,333.25 €, paraqet fondet suficitare që 
ZRRE ka mbledhur gjatë këtij viti dhe të cilat, në pajtim me nenin 6 të Ligjit për Buxhetin e Republikës 
së Kosovës për vitin 2013 dhe nenin 64 të Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe 
Përgjegjësitë, do të barten në vitin 2013.  
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Tab. 2.10 Të hyrat vetanake të bartura 

Të hyrat vetanake të bartura në vitin 2013 55,333.25

Të hyrat e bartura nga viti 2011 109,279.00

Të hyrat e pranuara gjatë vitit 2012 589,555.92

Gjithsej të hyrat 2012 698,834.92

Shpenzimet për paga dhe mëditje 372,319.46

Shpenzimet për mallra dhe shërbime 219,893.29

Shpenzimet komunale 10,158.56

Shpenzimet kapitale 41,130.36

Gjithsej shpenzimet 2012 643,501.67  
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3 LICENCIMI DHE AUTORIZIMI PЁR NDЁRTIMIN E KAPACITETEVE TЁ REJA  

3.1 Licencat  

Neni 27 paragrafi 2 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë (Ligji Nr. 03/L-185) dhe Neni 4 paragrafi 1 i 
Rregullës për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë (datë 29.08.2011) përcaktojnë të 
gjitha aktivitetet e energjisë të cilat licencohen nga ZRRE brenda territorit të Kosovës.  

Ndërmarrjet e energjisë që dëshirojnë të kryejnë aktivitetet e energjisë në Kosovë, këtë mund ta 
bëjnë vetëm nëse pajisen me licencë të lëshuar nga ZRRE. Për disa aktivitete, nuk kërkohet licencë si: 
prodhim i energjisë elektrike nën 5 MW; prodhim i energjisë termike nën 1 MW; prodhim i energjisë 
elektrike dhe termike për konsum vetanak nëse stabilimenti i prodhimit apo konsumatori nuk lidhet 
në sistemin e transmisionit apo shpërndarjes; dhe deponim i gazit natyror ku kapaciteti total i 
deponimit nuk tejkalon dhjetëmijë metra kub.  

Deri më tani në ZRRE kanë aplikuar disa ndërmarrje për licencim të aktiviteteve të energjisë, në 
pajtim me ligjet dhe rregullat në fuqi, ndërsa ZRRE ka lëshuar licenca për aktivitetet si më poshtë:  

 Prodhim të energjisë elektrike; 

 Operim të Sistemit të Transmisionit; 

 Operim të Sistemit të Shpërndarjes së energjisë elektrike; 

 Operim të Tregut; 

 Furnizimi publik me energji elektrike; 

 Import dhe Eksport të energjisë elektrike; 

 Prodhim të ngrohjes qendrore; 

 Shpërndarje të ngrohjes qendrore; dhe 

 Furnizimi publik me ngrohje qendrore. 

Përveç aplikacioneve për licencë për Import dhe Eksport të energjisë elektrike, ZRRE gjatë vitit 2012 
nuk ka pranuar aplikacione për licencimin e ndonjë aktiviteti tjetër në sektor të energjisë. Të vetmen 
ndërmarrje që ZRRE e ka licencuar për import dhe eksport të energjisë elektrike është ndërmarrje 
HEP KS SH.P.K. Detajet e kësaj ndërmarrje janë si në vijim:  

Tab. 3.1 Licenca e lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2012 

Nr. 
Emri i  ndërmarrjes së 

licencuar

Përshkrimi i  aktivitetit të 

licencuar
Numri i  l icencës Adresa, selia e të l icencuarit Vlefshmëria e l icencës

1 HEP - KS SH.P.K
Import dhe eksport i  energjisë 

elektrike
ZRRE/Li_38/12

Luan Haradinaj, Nr.1 Prishtinë, 

Republika e Kosovës
30.11.2012 - 30.11.2017

 

3.1.1 Vazhdimi i licencave 

Të gjitha licencave të lëshuara nga ZRRE mund t’u vazhdohet afati i vlefshmërisë së licencës në rast 
se i licencuari i plotëson kushtet dhe detyrimet e licencës sipas ligjeve në fuqi, dhe nëse ai ka 
parashtruar një kërkesë me shkrim për zgjatje të afatit të licencës jo më vonë se gjashtë muaj para 
datës së skadimit të afatit të licencës. 
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Gjatë vitit 2012 ZRRE ka vazhduar licencat për ndërmarrjet të cilat kanë bërë një kërkesë të tillë. Në 
tabelën në vijim janë të paraqitura ndërmarrjet të cilave ZRRE u ka vazhduar licencën. 

Tab. 3.2 Licencat e vazhduara nga Zyra e Rregullatorit për Energji gjatë vitit 2012 

Nr. Emri i  ndërmarrjes
Përshkrimi i aktivitetit të 

licencuar
Numri i  l icencës Adresa, selia e të licencuarit Vlefshmëria e licencës

1

Korporata Energjetike e

Kosovës (KEK)  SH.A Prodhim i energjisë elektrike ERO/Li_05/06_A

 Nëna Terezë 36, Prishtinë 

Republika e Kosovës 04.10.2012 ‐ 04.10.2013

2
GEN-I TIRANA SH.P.K. dega në 

Kosovë

Import dhe eksport i  energjisë 

elektrike
ZRRE/Li_34/09

Gustav Mayer 16, Prishtinë, 

Republika e Kosovës
29.12.2011 - 29.12.2016

 

3.1.2 Modifikimi i licencave 

Ndryshimi i ligjeve primare të sektorit të energjisë gjatë vitit 2010 ka ndikuar që ZRRE të harmonizojë 
legjislacionin sekondar të sektorit të energjisë, me atë primar. Mbi bazën e kësaj ZRRE në pajtim me 
Nenin 34 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë ka filluar edhe modifikimin (ndryshimin) e licencave 
gjatë vitit 2011 dhe këtë proces e ka përfunduar gjatë vitit 2012.   

Për të qenë transparente edhe ndaj palëve të treta, ZRRE ndryshimet e bëra në licenca i ka publikuar 
në ueb faqen e saj zyrtare, kështu, palëve u është dhënë mundësia të kontribuojnë në dhënien e 
komenteve të tyre në të gjitha licencat e energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore.  

ZRRE ka vlerësuar dhe ka marrë parasysh komentet e vlefshme te të gjitha palëve të treta dhe në 
seancën publike të datës 18 korrik 2012, Bordi ka marrë vendim për modifikimin e këtyre licencave 
të energjisë elektrike:  

 Licencën për Furnizim Publik me Energji Elektrike, dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës 
(KEK Sh.A.)–Divizioni i Furnizimit; 

 Licencën për Shpërndarje të Energjisë Elektrike, dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK 
Sh.A.)–Divizioni i Shpërndarjes; 

 Licencën për Gjenerim të Energjisë Elektrike, dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK 
Sh.A.)–Divizioni i Gjenerimit TC Kosova A; 

 Licencën për Gjenerim të Energjisë Elektrike, dhënë Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK 
Sh.A.)–Divizioni i Gjenerimit TC Kosova B; 

 Licencën për Operatorin e Sistemit të Transmisionit, dhënë Operatorit të Sistemit të 
Transmisionit dhe Tregut (KOSTT Sh.A); 

 Licencën për Operatorin e Tregut të Energjisë, dhënë Operatorit të Sistemit të Transmisionit 
dhe Tregut të Energjisë (KOSTT Sh.A); 

 Licencën për Gjenerim të Energjisë Elektrike, dhënë ndërmarrjes N.P “Ibër–Lepenc”; 

 Licencën për Gjenerim të Energjisë Elektrike, dhënë ndërmarrjes “KelKos Energy” SH.P.K; 

 Licencën për Import dhe Eksport të Energjisë Elektrike, dhënë ndërmarrjes GEN-I Tirana 
Sh.P.K – Dega në Kosovë. 

Njëjtë si me modifikimin e licencave të energjisë elektrike, ZRRE ka vazhduar edhe procesin për 
modifikim të licencave të Ngrohjes Qendrore, ku Bordi i ZRRE me datë 12 tetor 2012 ka marrë 
vendim për modifikimin e këtyre licencave të ngrohjes qendrore:  

 Licencën për prodhim të Ngrohjes Qendrore, dhënë ndërmarrjes publike “TERMOKOS” h 

http://ero-ks.org/Lista-e-licensave/shqip/2012/Licenca_per_Import_dhe_Eksport_te_Energjise_Elektrike.pdf
http://ero-ks.org/Lista-e-licensave/shqip/2012/Licenca_per_Import_dhe_Eksport_te_Energjise_Elektrike.pdf
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 Licencën për prodhim të Ngrohjes Qendrore, dhënë ndërmarrjes “NGROHTORJA E QYTETIT 
GJAKOVA” Sh.A; 

 Licencën për shpërndarje të Ngrohjes Qendrore, dhënë ndërmarrjes publike “TERMOKOS” 
Sh.A; 

 Licencën për shpërndarje të Ngrohjes Qendrore, dhënë ndërmarrjes “NGROHTORJA E QYTETIT 
GJAKOVA” Sh.A; 

 Licencën për furnizim publik të Ngrohjes Qendrore, dhënë ndërmarrjes publike “TERMOKOS” 
SH.A; 

 Licencën për furnizim publik të Ngrohjes Qendrore, dhënë ndërmarrjes “NGROHTORJA E 
QYTETIT GJAKOVA” Sh.A. 

3.1.3 Monitorimi i ndërmarrjeve të energjisë 

ZRRE në pajtim me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Ligjin për Energjinë Elektrike dhe Doracakun e 

Raportimit të aprovuar nga ZRRE, bënë monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara për aktivitete të 
energjisë.  

Monitorimi paraqet një mënyrë efikase të mbikëqyrjes së të licencuarve dhe ka si synim arritjen 
e këtyre objektivave:  

 Vlerësimin e nivelit të përmbushjes së obligimeve nga ana e të licencuarve të dala nga 
licencat përkatëse  dhe korniza rregullative; 

 Identifikimin e saktë të mangësive dhe çështjeve që kërkojnë zgjidhje në drejtim të 
përmbushjes së obligimeve; dhe  

Planifikimin e aktiviteteve të ZRRE-s dhe ndërmarrjeve përkatëse, në kuptim të përcaktimit të 
kërkesave dhe udhëzimeve specifike për të licencuarit dhe masave konkrete që duhen 
ndërmarrë nga secila palë në mënyrë që të eliminohen mangësitë dhe të zgjidhen çështjet e 
identifikuara. ZRRE kryen disa lloje të monitorimit: 

 Monitorimi gjithëpërfshirës, siç parashihet ne nenin 37, paragrafi 3 të Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë; 

 Monitorimi bazuar në raporte vjetore, tre-mujore dhe mujore të cilët dorëzohen nga të  
Licencuarit bazuar në Doracakun e raportimit;  

 Monitorimi mujor i rrjedhave të energjisë elektrike (shkëmbimit, importit dhe eksportit); 

 Monitorimi i performancës energjetike dhe teknike të ndërmarrjeve të licencuara– 
prodhimi i energjisë, furnizimi i konsumatorëve dhe humbjet në sistem;  

 Monitorimi ad hoc. 

Monitorimi gjithëpërfshirës i të licencuarve kryhet nga ekipet e monitorimit të ZRRE-së sipas 
programit të përgatitur paraprakisht, dhe përfshinë fushat vijuese: 

 Përmbushjen e kushteve të licencave me theks te veçantë në:  

• pajtueshmërinë me kërkesat dhe kushtet e licencave, kodet teknike dhe përgatitjen 
e dokumenteve përkatës sipas kërkesave të licencave;  

• shthurjen e llogarive kontabël për aktivitetet e licencuara; dhe  
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•  raportimin periodik siç përcaktohet me Doracakun e Raportimit; 

 Zbatimin e kornizës rregullative të miratuar nga ZRRE-ja dhe atë kryesisht për: 

• Rregullën për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji;  

• Rregullën për shkyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë; dhe  

• Rregullën për procedurën e zgjidhjes së kontesteve në sektorin e energjisë.   

 Implementimin e tarifave dhe realizimin aktual të inputeve të parashikuara për 
përcaktimin e të ardhurave të lejuara e cila kryesisht ka përfshirë: 

• të ardhurat nga shërbimet energjetike – faturimi dhe arkëtimi sipas caqeve të 
parashikuara;  

• kostot operacionale dhe ato kapitale; dhe  

• bilancin e energjisë dhe të dhënat përkatëse teknike. 

Bazuar në Ligjin për Rregullatori e energjisë - “tё gjeturat e Raportit të monitorimit përgatiten 
dhe publikohen çdo dy (2) vite, andaj Raporti i ZRRE-sё do të përgatitet në vitin 2013 dhe do tё 
publikohet ne faqen elektronike zyrtare tё ZRRE. 

Sa i përket monitorimit bazuar në raporte vjetore dhe tre-mujore, ZRRE kryen këtë lloj 
monitorimi bazuar në Doracakun e  Raportimit për Sektorin e Energjisë. Përveç ndërmarrjes për 
ngrohje qendrore Ngrohtorja e Qytetit Gjakova Sh.A., të gjitha ndërmarrjet tjera të licencuara nga 
ZRRE kanë dorëzuar raportet tremujore dhe vjetore mbi pajtueshmërinë me kushtet e licencës, në 
pajtim me këtë doracak.  

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

Raportet mujore përgatitën kryesisht për monitorimin e sigurisë së furnizimit me energji elektrike 
bazuar në nenin 37 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. Raportet përgatiten nga Departamenti i 
Tregut në ZRRE për shkëmbimin, eksportin dhe importin me kontrata e energjisë elektrike e të 
bazuar në të dhënat e te licencuarve. Ky lloj raporti ndihmon ZRRE për vlerësimin e arritjeve të 
balansit në mes furnizimit dhe kërkesës të sektorit të energjisë, nivelit te parashikimit të kërkesës, si 
dhe parashikimin e kapaciteteve  të  nevojshme të prodhimit dhe transmisionit, dhe ato që janë në 
ndërtim e sipër. Raportet të tilla krahasohen me balancat e energjisë, të hartuara nga Ministria sipas 
Ligjit për Energji për të vlerësuar nivelet e arritura dhe të pritura të sigurisë së operimit të sistemit; 

Monitorimi i rastit (ad hoc) bëhet ne situatat  kur  personeli i ZRREsë përmes analizës së të dhënave 
vëren parregullsi, ose kur informohet nga konsumatorët për paraqitjen e ndonjë parregullsie apo 
dukurie negative që afekton konsumatorin ose sistemin elektroenergjetik që ka të bëjë me 
performancën e të Licencuarit. 

Në këto raste mbahen takime me të licencuarin, dhe bëhet hulumtimi i rastit bazuar në informata që 
kërkohen nga i Licencuari, nga Departamenti përkatës i ZRRE-së.  
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3.2 Ndërtimi i  kapaciteteve të reja gjeneruese 

ZRRE gjatë këtij viti ka vazhduar me pranimin aplikacioneve për marrjen e autorizimit për ndërtimin 
e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Burimet e Ripërtritshme të Energjisë. Aplikacionet janë 
shqyrtuar brenda afateve të përcaktuara me Rregullën për Procedurën e Autorizimit, dhe ZRRE ka 
lëshuar autorizime preliminare dhe autorizime përfundimtare për ndërtim. 

3.2.1 Lëshimi i autorizimit preliminar  

ZRRE ka shqyrtuar aplikacionet e pranuara për marrjen e Autorizimit preliminar për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja gjeneruese, dhe ka siguruar se aplikacionet e tilla janë shqyrtuar në mënyrë 
objektive, transparente dhe jo-diskriminuese. Gjatë shqyrtimit të këtyre aplikacioneve, ZRRE ka 
marrë për bazë kriteret relevante që duhet të sigurohen nga aplikuesit sipas Rregullës për 
procedurën e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja.  

Për aplikuesit që kanë përmbushur kërkesat dhe kriteret e përcaktuara në procedurë për marrjen e 
vendimit mbi njoftimet për autorizimin preliminar, Bordi i ZRRE-së ka lëshuar katër (4) autorizime 
preliminare, shih Tab. 3.3. 

Tab. 3.3 Ndërmarrjet të  cilave ju është lëshuar Njoftimi për Autorizim Preliminar 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i  aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni Data e lëshimit

1
Euro-Kos JH & Loreto 

Consult AG

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
9.33 MW

Lumi  Brod dhe Restelica, KK Dragash, 

Republika e Kosovës
10.02.2012

2 Matkos Group  sh.p.k.
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
9.85 MW

Lumi Lepenc, KK Kaçanik, Republika e 

Kosovës
24.12.2012

3
Triangle General 

Contractors INC Branch 

Kosova

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
11.7 MW

Lumi Erenik, KK Junik, Republika e 

Kosovës 
24.12.2012

4 Drini i  Bardhë  SH. A.
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
9.9 MW

Lumi Drini I Bardhë(Dobrushë), KK 

Prizren, Republika e Kosovës 
28.12.2012

 

Vendimi mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar përcakton se aplikuesit kanë dëshmuar  
përshtatshmërinë e tyre për ndërtimin e stabilimenteve të reja gjeneruese, por se nuk i kanë 
plotësuar ende kërkesat e tjera relevante, ku njëkohësisht përcaktohet se nuk u jep të drejtë 
poseduesve të autorizimit preliminar që të vazhdojnë ndërtimin e stabilimenteve të reja gjeneruese 
para se t’i plotësojnë të gjitha kushtet dhe kërkesat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Vendimi 
obligon që brenda periudhës dy (2) vjeçare aplikuesit të bëjnë kërkesë me shkrim duke kërkuar që 
t’u lëshohet Autorizimi Përfundimtar për ndërtimin e stabilimenteve të reja gjeneruese nga BRE-të. 

3.2.2 Lëshimi i autorizimit përfundimtar 

ZRRE, sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara me Rregullën për procedurën e autorizimit ka 
vazhduar me shqyrtimin e kërkesave për marrjen e Autorizimit Përfundimtar dhe ka pranuar 
kërkesat së bashku me dokumentacionin e kompletuar për shndërrimin e vendimit mbi njoftimin për 
Autorizimin Preliminar në Autorizim Përfundimtar. Në vazhdim është paraqitur ndërmarrja të cilës i 
është lëshuar Autorizimi Përfundimtar për Ndërtim të Kapaciteteve të reja Gjeneruese (shih Tab.3.4)  

Tab. 3.4 Ndërmarrja të  cilës i është lëshuar Autorizim Përfundimtar 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni

Data e lëshimit të 

Autorizimit Final

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

energjisë elektrike nga uji
23.1 MW

Lumi Deçan, KK Deçan, Republika e 

Kosovës
15.06.2012
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3.2.3 Përfundimi dhe ndërprerja e autorizimit preliminar 

ZRRE ka rishqyrtuar edhe vendimet për përfundimin e autorizimit preliminar, si pasoj e mos 
kompletimit të dokumentacionit. Në vazhdim janë paraqitur ndërmarrjet të cilave u është 
përfunduar ose ndërprerë autorizimi preliminar. 

Tab. 3.5  Ndërmarrjeve të cilave ju është përfunduar/ndërprerë Autorizimi preliminar 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i  aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni

Data e lëshimit të 

vendimit

1
Kosova Ter. Wind 

parkcompany sh.p.k.

Ndërtimi i  gjeneratorit  për prodhimin e 

energjisë elektrike nga era
100 MW Te Pishat, KK Shtime, Republika e Kosovës 12.11.2012

2 Devolli  Group sh.p.k.
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
5.4 MW

Lumi Lepenc, KK Shtërpce dhe Kaçanik, 

Republika e Kosovës
12.10.2012

3 Devolli  Group sh.p.k
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
7.28 MW

Lumi Erenik, KK Junik, Republika e 

Kosovës
12.10.2012

4 United Albanian Energy- LLC
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
7.5 MW

Lumi Brod dhe Restelica, KK Dragash, 

Republika e Kosovës
12.10.2012

5 United Albanian Energy- LLC
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
6.4 MW

Lumi Plavë, KK Dragash, Republika e 

Kosovës
12.10.2012

6
NEK Umweltechnik Ag, Dega 

në Kosovë

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga era
30 MW

Wind Park Zatriç, KK Rahovec, Republika 

e Kosovës
30.11.2012

 

3.2.4 Aplikacionet që janë në proces të shqyrtimit në ZRRE  

ZRRE edhe gjatë këtij viti ka vazhduar me shqyrtimin e aplikacioneve për marrjen e autorizimit për 
ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, të cilat janë në fazën e kompletimit të aplikacioneve. Në 
vazhdim është paraqitur lista e aplikuesëve të cilat janë në proces të shqyrtimit, (shih Tab.3.6). 

Tab. 3.6 Ndërmarrjet që janë në proces të shqyrtimit për marrjen e vendimit për autorizim preliminar 

Nr. Emri i  ndërmarrjes Përshkrimi i  aktivitetit 
Kapaciteti i  

instaluar
Lokacioni Data e aplikimit

1 Edelweiss Energy SH.P.K. 
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
6.5 MW

Lumi Drini i  Bardhë (HC Ura e Shenjtë), KK 

Gjakovë, Republika e Kosovës
14.03.2012

2 N.T.SH. RIMED
Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
3.1 MW

Lumi i Pejës (HC Kuqishtë), KK 

Pejë,Republika e Kosovës
02.08.2012

3
Triangle General 

Contractors INC Branch 

Kosova 

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
3.6 MW

Lumi Lepenc (HC Shtërpce), KK Shtërpce, 

Republika e Kosovës 
27.08.2012

4
Triangle General 

Contractors INC Branch 

Kosova

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
5.2 MW

Lumi Lepenc (HC Lepenc & Shtërpce), KK 

Shtërpce, Republika e Kosovës
27.08.2012

5
Triangle General 

Contractors INC Branch 

Kosova

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga uji
2.2 MW

Lumi Lumbardhë i Prizrenit (HC Reçan), KK 

Prizren, Republika e Kosovës  
27.08.2012

6
Upwind International I 

GmbH, Dega në Kosovë

Ndërtimi i  gjeneratorit për prodhimin e 

energjisë elektrike nga era
30 MW

Wind Park Zatriç, KK Rahovec, Republika 

e Kosovës
30.10.2012

 

3.3 Dokumentet dhe vendimet e aprovuara nga Bordi i  ZRRE‐së  

Gjatë vitit 2012, Bordi i ZRRE-së në seancat e rregullta ka shqyrtuar dhe aprovuar një seri 
dokumentesh dhe vendimesh: 

 Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar, që janë zbatuar nga 
KEK‐Sh.A. nga data 01 qershor 2012. 

 Tarifat dhe ngarkesat e transmisionit, që janë zbatuar nga Operatori i Sistemit, Transmisionit 
dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) Sh.A. nga data 1 qershor 2012. 

 Tarifat e ngrohjes qendrore për NQ Termokos Sh.A. për sezonin e ngrohjes 2012/2013, dhe 
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 Tarifat e ngrohjes qendrore për NQ Gjakova Sh.A. për sezonin e ngrohjes 2012/2013 

 Parametrat rregullativ – Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit, Lakorja e reduktimit të 
humbjeve në shpërndarje, Niveli i borxhit të keq dhe Faktori i efiçiencës  

 Transferi i aseteve 400/220/110 kV, transformatorëve 220/35/10 (20) kV, si dhe tokave, 
ndërtesave, pajisjeve ndihmëse dhe të punësuarve nga KEK SH.A. në KOSTT Sh.A. 

 Standardet e planifikimit dhe të sigurisë së sistemit të shpërndarjes të NQ Termokos Sh.A.  

http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/Standardet_e_Planifikimit_dhe_te_Sigurise_se_Sistemit_te_Shperndarjes_NQ_Termokos.pdf
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4 SEKTORI I ENERGJISË ELEKTRIKE  

Ekonomia e një vendi përveç tjerash mund të përcaktohet nga niveli i konsumit të energjisë, e në 
veçanti konsumi industrial. Pra bazë për një zhvillim ekonomik të përgjithshëm përbën zhvillimi i 
sektorit të energjisë. Nevojitët një ristrukturim dhe investime si në prodhim edhe në transmision dhe 
shpërndarje të energjisë. Qeveria e Kosovës po bënë përpjekje të vazhdueshme në nxitjen e 
investimeve në kapacitete të reja gjeneruese, por edhe në ristrukturim përmes privatizimit të pjesëve 
të caktuara të sektorit të energjisë elektrike.  

Sektori i energjisë elektrike në Kosovë, edhe gjatë vitit 2012 është ballafaquar me prodhim të pa 
mjaftueshëm të energjisë elektrike për të mbuluar kërkesat në rritje të konsumit, por edhe me 
humbje të larta teknike e komerciale, si dhe me reduktime të kohëpaskohshme të konsumatorëve 
për mungesë të energjisë.  

Kapacitetet gjeneruese ekzistuese nuk i plotësojnë nevojat për furnizim të konsumatorëve, prandaj 
paraqitet nevoja e ngutshme për investime në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë. Përkrah kësaj  
duhet nxitur edhe liberalizimin e tregut për rritjen e konkurrencës në tregun e energjisë elektrike. Për 
të përkrahur këto objektiva KOSTT ka përgatitur Dizajnin e ri të Tregut i cili është në fazën e tij 
përfundimtare dhe pritet që në fillim të vitit 2013 të aprovohet nga ZRRE. Dizajni i Tregut do të jetë i 
tillë që të tërheqë investimet e nevojshme për të zhvilluar sektorin e energjisë elektrike në Kosovë, 
përkrahë privatizimin e pjesës më të madhe të sektorit, ndihmojë liberalizimin e tregut, nxit 
bashkëpunimin rajonal dhe të jetë në harmoni me kërkesat që dalin nga Traktati i Komunitetit të 
Energjisë (TKE). Në bazë të Dizajnit të Tregut, KOSTT është në proces të hartimit të Rregullave të 
tregut. 

Në shkurt të vitit 2012 janë finalizuar Draft dokumentet e hartuara për ndërtimin e kapaciteteve të 
reja gjeneruese për paket projektin Kosova e Re. Po ashtu më vonë gjatë këtij viti, Qeveria e Kosovës 
ka shpallur shprehjen e interesit për paket projektin Kosova e Re. Kjo pako fillimisht ka pёrfshirё edhe 
TC Kosovёn B, mirëpo mё vonё me vendim të Qeverisë së Kosovës është vendosur largimi TC Kosovёs 
B nga pakoja tenderuese  e TC Kosova e Re. ZRRE ka qenë pjesëmarrëse në komitetin drejtues dhe në 
grupin punues për përgatitjen e dokumenteve të pakos tenderuese.  

Privatizimi i shpërndarjes dhe furnizimit të KEK-ut është në përfundim e sipër. Konsorciumi Limak-
Çalik është shpallur fitues i tenderit për privatizimin e  shpërndarjes dhe furnizimit të KEK-Sh.A., dhe 
është në vazhdim e sipër kompletimi i dokumentacionit përcjellës dhe përfundimi i procesit, i cili 
pritet të ndodhë gjatë muajit maj 2013. 

Burimet e Ripërtritshme të energjisë (BRE) paraqesin një interes të veçantë në sektorin e energjisë. 
Direktivat Evropiane dhe obligimet që dalin nga TKE definojnë kërkesat lidhur me Burimet e 
Ripёrtritshme te Energjisë. Këto burime duhet të zënë vend të rëndësishëm në parashikim të 
investimeve në sektorin e energjisë. Edhe ligjet për sektorin e energjisë në Kosovë përkrahin 
investimet në Burimet e Ripёrtritshme të Energjisë. 

Kriteret për investime në BRE duhet të marrin parasysh nivelin e përballueshmërisë së 
konsumatorëve, stabilitetin e sistemit dhe ndikimin e tyre në balancimin e sistemit.  

Ministria përgjegjëse për Energji ka përcaktuar caqet për llojet e ndryshme të BRE. Në bazë të këtyre 
caqeve ZRRE do të përcakton çmimet e energjisë për secilin lloj të energjisë. Është e nevojshme që 
këto çmime të japin nxitje për investime të reja, së paku deri në përmbushjen e këtyre caqeve. Në 
këtë aspekt priten investime nga investitor privat në ndërtimin e kapaciteteve të vogla gjeneruese 
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nga burime të ripërtëritshme, posaçërisht në hidroenergji dhe nga turbinat gjeneruese me erë për të 
cilat ka interesim më të madh, për disa nga të cilat janë lëshuar nga ZRRE autorizime për ndërtim.  

4.1 Rrjeti  i  transmisionit  

Sistemi i Transmisionit ka rrol të rëndësishëm në sigurinë e furnizimit dhe mbarëvajtjen e tërë 
sistemit elektroenergjetik. Sistemi i Transmisionit të Kosovës është nyje e rëndësishme dhe 
ndërlidhet me sistemin elektroenergjetik të rajonit dhe Evropës. Kjo bëhet përmes linjave 400 kV dhe 
220 kV. Me vendet fqinjë ekzistojnë lidhje interkonektive 400 kV përveç me Shqipërinë, me tё cilёn 
ekziston vetëm linja 220 kV. Pritet që të realizohet linja interkonektive 400 kV - NS Kosovë B – NS 
Kashar (Tiranë). 

Rrjeti i transmisionit është kryesisht stabil, i qëndrueshëm dhe humbjet në Rrjetin e transmisionit 
janë zvogëluar dukshëm gjatë viteve të fundit falë investimeve të bëra, matjeve më të sakta dhe 
menaxhimit më të mirë. Për të mbajtur një nivel të dëshirueshëm të furnizimit, zvogëlim të 
mëtejshëm të humbjeve, por edhe për të përmirësuar edhe më tej sigurinë dhe kualitetin e 
shërbimeve nevojiten investime 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 Kosova B 

Në vitin 2012 janë bёrё investime tё rёndёsishme në rrjetin e sistemit të Transmisionit. Mё poshtё 
janё paraqitur projektet kapitale tё realizuara apo nё realizim e sipër nё sistemin e transmisionit: 

1. Projektet e filluara në vitet e mëparshme e që kanë përfunduar në vitin 2012: 

 Revitalizimi i pajisjeve të tensionit të lartë në NS 220/110kV Prizreni 2 dhe instalimi i 
TR 3 150MVA; 

 Sistemi TI për Operatorin e Tregut; 

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

 Rehabilitimi i pajisjeve për shpenzime vetjake në NS 400/220 kV Kosova B;  
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 Furnizimi me softuerin E-plan;  

 Bazamenti i ri për ATR2 150MVA në NS 220/110kV Kosova A;  

 Rehabilitimi i NS  Prishtina 3; 

 Ndarja e zbarrave në dy seksione në NS Gjilani 1 dhe NS Theranda;   

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

2. Projektet e filluara në vitet e mëparshme që kanë vazhduar në vitin 2012 dhe më tutje: 

 Instalimi i Sistemit të Mbikëqyrjes, Komandimit dhe Mbledhjes së të Dhënave 
(SCADA/EMS & Rrjetit të Telekomunikimit); 

 Ndërtimi i linjës 400kV  Kosovë – Shqipëri  (vetëm specifikimi teknik është në fazën e 
tenderimit);  

 Rregullimi Sekondar Kosovë – Shqipëri; 

 Kyçja e NS Lipjanit në linjën LP 112; 

 Rehabilitimi i stabilimenteve të TL në NS Ferizaji 1 dhe Gjilani 1; 

 Rialokimi i linjës 110kV, nr 1806, NS Gjakova 1 - NS Gjakova 2 & Ndërrimi i pajisjeve të 
TL 110kV në NS Gjakova 1; 

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

dhe LP 125/3. 

3. Projektet e filluara në vitin 2012 dhe që vazhdojnë më tutje: 

 Furnizimi me Transformatorë të fuqisë;  

 Instalimi i dy fushave të reja 110kV në NS 220/110kV Prizreni 2; 

 Instalimi i grupeve matëse në kufirin e ri  mes KOSTT dhe KEK /OSSH;  

 Ndërtimi i rrethojës së re në NS Kosova B & Instalimi i ndriçimit për rreth saj; 

 Rehabilitimi i  stabilimenteve të TL  në NS 110/10kV Prizreni 3; 

 Instalimi i kamerave vëzhguese ( CCTV) në NS Kosova B dhe depo. 

4. Projektet e përfunduara në vitin 2012 por që do të transferohen në vitin 2013 nga KEK-u: 

 Paket Projekti i NS 110/10(20) kV-Gjilani 5 me linjat transmetuese; 

 Paket Projekti i NS 110/10(20) kV-Palaj  me linjat transmetuese; 

 Paket Projekti i NS 110/10(20) kV-Prishtina 7 me linjat transmetuese 110 kV. 
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Fig. 4.2 Pamje tё shtyllave tё tensionit tё lartё pranё NS Kosova B 

Gjatë vitit 2012 është bërë transferi i një pjese të aseteve të sistemit të shpërndarjes së KEK-ut në 
rrjetin e transmisionit – KOSTT. Këto asete përbëjnë nënstacionet 110/x kV duke përfshirë fushat 
transformatorike.  

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

220/35/10(20) KOSTT 1 1 40

220/10(20) KOSTT - 1 40

110/35/10(20) KOSTT 3 4 158

110/35/6.3 Trepça 1 2 126

110/35 Trepça - 2 63

110/35 Ujmani 1 1 20

110/6.3 Sharri 1 2 40

110/10(20) KOSTT 15 19 678

110/35 KOSTT 10 19 638

110/10 KOSTT 8 11 347  
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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 791.30  

4.2 Rrjeti  i  shpërndarjes  

Rrjeti i Shpërndarjes gjatë viteve ka pasur përmirësim në furnizimin e konsumatorëve, dhe në 
kualitetin e shërbimit. Por me gjithë investimet e bëra në vitet e fundit edhe më tutje nuk është në 
gjendje të sigurojë furnizim cilësor të konsumatorëve me energji elektrike, Dhe nevojitën investime 
shtesë si në nivel të mesëm të tensionit, po ashtu edhe në nivelin e ultë.  

Për shkak të transferit të një pjese të aseteve të sistemit të shpërndarjes së KEK-ut në rrjetin e 
transmisionit  të KOSTT, rrjeti i shpërndarjes tash përfshinë nënstacionet 35/x kV e më ulët dhe linjat 
35 kV e më ulët.  

Të dhënat bazë të nënstacioneve dhe të linjave sipas niveleve të tensionit dhe gjatësisë, në sistemin e 
shpërndarjes, janë paraqitur në tabelat e mëposhtme. 

Tab. 4.3 Nënstacionet sipas nivelit të tensionit në OSSH 

Transformimi

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

35/10 KEK 50 103 682.80

35/10/6 KEK 9 21 69.00

35/0.4 KEK 12 15 38.28

10(20)/0.4 KEK 2,074 2,119 732.06

10/0.4 KEK 5,286 5,401 1,649.81

6/0.4 KEK 49 49 14.27  

Tab. 4.4 Të dhënat bazë të linjave të OSSH-së 

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

35 KEK 595.76 29.00 624.76

10(20) KEK 665.46 293.35 958.81

10 KEK 5,141.32 774.00 5,915.32

6 KEK 44.23 5.42 49.65

0.4 KEK 11,294.43 610.45 11,904.88  

KEK gjatë vitit 2012 ka realizuar investime për:  

 Përforcimin e rrjetit; 

 Transformatorë distributiv; 

 Instalimin e njehsorëve të thjeshtë elektronik; 

 Kthina në nivelin 20kV dhe 35kV; 

 Furnizim dhe instalim i softuerit AMR (Automatic Meter Reading). 
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4.3 Prodhimi  

4.3.1 Prodhimi dhe konsumi i linjitit 

Linjiti paraqet rezervën kryesore si burim primar i energjisë në Republikën e Kosovës me  
pjesëmarrje rreth 97 % të prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike. Miniera Sibovci 
Jugperëndimor, Bardhi dhe Mirashi, furnizojnë me linjit termocentralet Kosova A dhe Kosova B. 
Minierat Bardhi dhe Mirashi janë në fund të shfrytëzimit të tyre. 

Tabela nё vijim paraqet prodhimin dhe konsumin e linjitit gjatë muajve, pёr vitin 2012. 

Tab. 4.5  Prodhimi dhe konsumi i linjitit  

Prodhimi/konsumi i  l injitit 2012 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Prodhimi i  l injitit (t*1000) 623 723 877 761 600 560 515 602 584 698 689 798 8,028

Konsumi i l injitit (t*1000) 899 736 842 710 624 584 573 505 561 698 689 798 8,219

Konsumi i l injitit në treg (t*1000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 735 894 2,289  

Prodhimi dhe konsumi i linjitit në vitin 2012 është më i ulët në krahasim me vitin 2011. Prodhimi në 
vitin 2012 është 8,219 mijë ton ndërsa konsumi për vitin 2012 është 8,028 mijë ton. 
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Fig. 4.3 Prodhimi dhe konsumi i linjitit në vitet 2011 dhe 2012 

4.3.2 Prodhimi i energjisë elektrike 

Prodhimi i energjisë elektrike si u tha edhe më lartë, kryesisht ёshtё i bazuar nё linjit dhe pёrbёnë 
rreth 97 % tё kapaciteteve të gjithmbarshme të instaluara. Pjesa tjetër mbulohet nga HC Ujmani dhe 
kapacitetet e burimeve të ripërtritshme. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kapacitetet e instaluara gjeneruese sipas llojit dhe vitit të 
futjes në operim. 
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Tab .4.6 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 8.80 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 46.56 42.58

Wind Power 1.35 1.35 2010

Total 1,525.91 1,214.93

Njësitë 

prodhuese

Kapaciteti i  njësive  (MW)
Futja në operim

 

Prodhimi i energjisë elektrike gjatë viteve ka pasur rritje në saje të mirëmbajtjes më të mirë të 
njësive gjeneruese dhe mundësisë së prodhimit të mjaftueshëm të thëngjillit. 

 

Fig. 4.4  Pamje nga TC Kosova B 

Prodhimi i pёrgjithshёm i energjisë elektrike nё vitin 2012 ka qenё 5,314 GWh qё krahasuar me vitin 
2011, kur prodhimi ka qenë 5,167  GWh ka rritje prej 2.8 %. Nё kёtё kanё kontribuar TC Kosova A me 
1,840 GWh, TC Kosova B me 3,378 GWh, Ujmani me 65 GWh, dhe HC Distributive (HC Dikanci, HC 
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Radavci,  HC Burimi ) me 31 GWh. Pjesëmarrja e gjeneruesve nё prodhimin e përgjithshëm nё vitin 
2012 ёshtё paraqitur nё grafikun e mёposhtёm.  

TC Kosova A, 
1,840

TC Kosova B, 
3,378HC Ujmani, 65

HC Distributive, 
31

TC Kosova A

TC Kosova B

HC Ujmani

HC Distributive

Pjesëmarrja e gjeneruesve në prodhimin e gjithëmbarshëm

  

Fig. 4.5 Pjesëmarrja e gjeneruesve në prodhimin e pёrgjithshёm nё vitin 2012 

Shpenzimet vetanake tё energjisë elektrike të termocentraleve pёrbёjnë rreth 10 % tё prodhimit tё 
pёrgjithshёm. Në llogaritjen e shpenzimeve vetanake shpesh paraqiten keqkuptime meqë 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.  

Tab. 4.7 Prodhimi i energjisë elektrike gjatë muajve të vitit 2012 

Njësitë prodhuese (MWh)                                Janar Shkurt Mars Pril l Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

A3 97,461 57,616 69,594 52,275 57,439 79,822 86,446 2 0 0 0 5,603 506,257

A4 46,608 51,572 67,385 104,160 60,661 97,797 86,180 50,021 100,901 87,723 54,386 101,375 908,769

A5 103,037 50,462 59,752 0 0 0 19,150 105,805 66,028 99,545 84,929 104,002 692,709

Shp. Vetanake - TC A 31,416 23,132 24,481 19,606 15,417 21,327 23,536 19,269 20,190 23,000 19,152 27,250 267,776

TC Kosova A 215,689 136,518 172,250 136,829 102,683 156,292 168,240 136,560 146,739 164,268 120,162 183,730 1,839,959

B1 155,924 169,892 192,223 174,504 197,539 180,983 4,592 0 0 102,051 212,817 204,147 1,594,673

B2 214,022 199,272 202,574 164,217 133,184 35,442 202,401 196,527 216,623 170,155 190,816 219,556 2,144,788

Shp. Vetanake - TC B 37,200 36,294 38,350 33,284 31,744 20,756 20,355 19,574 21,210 27,859 36,344 38,483 361,454

TC Kosova B 332,746 332,870 356,448 305,437 298,979 195,668 186,638 176,953 195,413 244,347 367,289 385,219 3,378,007

HC Ujmani 2,386 5,093 4,959 5,381 5,807 8,208 5,462 4,513 3,691 3,759 4,059 11,726 65,045

HC Distributive 926 724 2,304 5,437 6,709 5,102 1,800 862 696 1,168 2,370 2,606 30,705

Total Hidro 3,312 5,817 7,263 10,819 12,516 13,310 7,262 5,374 4,387 4,927 6,429 14,333 95,750

Total prodhimi 551,748 475,205 535,961 453,085 414,179 365,270 362,139 318,887 346,539 413,542 493,880 583,282 5,313,716  

Prodhimi i energjisë elektrike gjatë vitit 2012, ka tejkaluar prodhimin e parashikuar sipas Balancës 

elektroenergjetike të vitit 2012 për 6%. Prodhimi në TC Kosova A është për 25% më i lartë se në 

Balancën e parashikuar, ndërsa në TC Kosova B është realizuar 99.5% e prodhimit të planifikuar në 

Balancë. HC Ujmani gjatë vitit 2012 ka realizuar 79% të prodhimit të planifikuar krahasuar me 

Balancën elektroenergjetike 2012, ndërsa HC Distributive dhe BRE kanë realizuar 60% të planit të 

parashikuar në Balancë.  
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Fig. 4.6 Pamje nga NS Kosova A 

Indikator i punës së njësive prodhuese është edhe numri i daljeve nga sistemi, të planifikuara dhe të 
paplanifikuara.  

 Në TC Kosova B - njësia B1 gjatё këtij viti ka pasur 25 ndalesa ( 8 rënie dhe 17 shkyçje). 
Ndërsa njësia B2 ka pasur 19 ndalesa ( 6 rënie dhe 13 shkyçje). 

 Në TC Kosova A - njësia A3 ka pasur 16 ndalesa (5 rënie dhe 11 shkyçje), njësia A4 ka pasur 
20 ndalesa (6 rënie dhe 14 shkyçje), dhe njësia A5 ka pasur 10 ndalesa (1 rënie dhe 9 
shkyçje). 

Pjesëmarrja në përqindje gjeneratorëve në prodhimin e përgjithshëm sipas muajve për vitin 2012 
ёshtё paraqitur nё figurё.  
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Fig. 4.7 Pjesëmarrja në prodhim e gjeneratorëve sipas muajve në vitin 2012 

Në grafikun e mёposhtёm është paraqitur prodhimi i gjithmbarshëm për pesë vitet e fundit. 
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Fig. 4.8 Prodhimi i energjisë elektrike pёr vitet 2008 - 2012  

4.4 Rrjedhat e energjisë elektrike dhe konsumi i  përgjithshëm 

Si edhe vitet e mëparshme, rajoni nё pёrgjithёsi karakterizohet me mungesë tё energjisë elektrike, e 
posaçërisht 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 mёposhtme për 
secilën linjë interkonektive (ndërlidhëse) të Kosovës, në të dyja drejtimet. 
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Fig. 4.9 Rrjedhat e energjisë nëpër linjat ndërlidhëse 
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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 për kompensimin ndërkufitar (ITC mekanizmi) dhe 
nuk bënë alokimin e kapaciteteve të linjave interkonektive për shkak të problemeve me Serbinë. 
Edhe pas dhënies së opinionit pozitiv nga Sekretariati lidhur me kontestin e ngritur nga KOSTT për 
shfrytëzimin e kapaciteteve ndërkufitare,  edhe më tutje mbetet e pazgjidhur kjo çështje. 

4.5 Ngarkesa në sistemin elektroenergjetik të Kosovës  

Rrjeti i transmisionit deri para disa vitesh në pjesë të ndryshme ka pasë mbingarkim të theksuar, 
sidomos në sezonin e dimrit. Ngarkimi i rrjetit të transmisionit vlerësohet duke analizuar rrjedhat e 
energjisë sidomos me rastin e vlerave maksimale të konsumit. Prandaj për këtë është e rёndёsishme 
tё merren pesë (5) vlerat e pikut (ngarkesat maksimale) të realizuara në javë të ndryshme të vitit. Nё 
kuadër tё pikut në tabelën e mëposhtme janë paraqitur vlerat e përgjithshme tё konsumit dhe 
konsumi nё nivelin 220 kV pёrkatёsisht Ferronikeli si pjesë përbërëse e vlerës së përgjithshme.  

Tab. 4.8 Pesë vlerat e pikut në javë të ndryshme të vitit 2012 

Piku
Ngarkimi 

(MWh/h)
Data Muaji Java Dita Ora Ferronikeli

 I 1,168 31.01.2012 1 5 E martë 20 80

II 1,109 31.12.2012 12 54 E hënë 18 7

III 1,107 09.01.2012 1 2 E hënë 19 79

 IV 1,103 17.02.2012 2 7 E premtë 19 73

V 1,097 04.01.2012 1 1 E mërkurë 19 79  

Ngarkesa më e lartë nё Sistemin  elektroenergjetik tё Kosovёs, 1168 MWh/h, është regjistruar me 31 
janar 2012. 

Konsumi pëson ndryshim në periudha ditore dhe sezonale. 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 vlerat vjetore pёr 
secilёn orё qё ёshtё pasqyruar nё figurёn e mëposhtme. Nё diagram, pёrveç konsumit ёshtё 
paraqitur edhe prodhimi, shkëmbimi dhe reduktimet për orë. 
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Fig. 4.10 Diagrami ditor i nxjerrë si mesatare vjetore për 24 orë për vitin 2012 
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Ndryshimi në mes mesatares së maksimumeve dhe minimumeve ditore të konsumit gjatë muajve të 
vitit 2012 ёshtё paraqitur nё figurën e mëposhtme, ku shihet se ekziston një 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, 
sidomos kur kemi parasysh jo fleksibilitetin e njësive gjeneruese nga linjiti. Po ashtu dallim mjaft i 
lartë vërehet edhe ndërmjet sezonёs sё lartë dhe tё ultë. 
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Fig. 4.11 Mesatarja mujore e ngarkesave maksimale dhe minimale ditore 2012  

Nё rast tё pamundёsisё sё përcjelljes sё konsumit përmes prodhimit dhe importit, paraqitet nevoja 
pёr reduktime tё konsumatorëve. 

4.6 Konsumi i  përgjithshëm dhe humbjet e energjisë elektrike në 
transmision 

Konsumi i përgjithshëm në sistemin elektroenergjetik të Kosovës nuk është rritur krahasuar me vitin 
e kaluar, dhe përbënë 93.9% të vlerës së parashikuar në Balancin e Energjisë elektrike për vitin 2012.  

Humbjet e energjisë elektrike në transmision kanë vazhduar me trendin e zvogëlimit edhe në vitin 
2012 ku humbjet kanё qenё 109 GWh, apo shprehur nё përqindje 1.99 % ndaj konsumit të 
përgjithshëm, përderisa në vitin 2011 kёto humbje kanё qenё 115 GWh ose 2.06 %. 

Tab. 4.9 Konsumi i përgjithshëm dhe humbjet në transmision, të realizuara dhe sipas balancës në vitin 2012 

Kons. bruto 

realizim

Kons. bruto 

balanca 
Real/Bal 

MWh MWh % MWh % MWh %

Janar 623,446 652,151 95.60 11,214 1.80 13,998 2.15

Shkurt 562,630 563,471 99.85 9,677 1.72 12,121 2.15

Mars 517,555 561,835 92.12 9,381 1.81 12,230 2.18

Prill 445,611 442,674 100.66 8,761 1.97 10,324 2.33

Maj 381,242 420,720 90.62 7,950 2.09 9,649 2.29

Qershor 348,053 378,763 91.89 6,758 1.94 8,539 2.25

Korrik 367,672 398,395 92.29 8,110 2.21 8,781 2.20

Gusht 369,488 392,745 94.08 8,260 2.24 8,409 2.14

Shtator 349,991 393,187 89.01 7,205 2.06 8,449 2.15

Tetor 408,254 493,960 82.65 8,330 2.04 10,874 2.20

Nëntor 480,461 509,720 94.26 10,040 2.09 11,506 2.26

Dhjetor 612,738 613,923 99.81 13,340 2.18 13,318 2.17

Totali 5,467,139 5,821,544 93.91 109,028 1.99 128,197 2.20

Humbjet në transmision 

balanca2012

Humbjet në transmision 

realizim 
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Në kuadër tё humbjeve nё transmision janë përfshirë edhe humbjet e shkaktuara nga transiti. 

Në tabelën 4.10 ështё paraqitur konsumi i përgjithshëm në sistemin elektroenergjetik të Kosovës 
dhe humbjet në transmision për pesë vitet e fundit ku vërehet zvogëlim i vazhdueshëm i tyre. 

Tab. 4.10 Konsumi dhe Humbjet në transmision 2008 - 2012 

Konsumi bruto

MWh MWh %

2008 4,943,714 214,814 4.35

2009 5,275,108 174,573 3.31

2010 5,505,716 131,043 2.38

2011 5,584,370 115,315 2.06

2012 5,467,139 109,028 1.99

Viti
Humbjet në transmision

 

Duhet të potencohet se në humbjet e energjisë elektrike në sistemin e transmisionit për vitin 2012 
janë përfshirë edhe humbjet për 9 muaj të shkaktuara nga asetet e transferuara nga KEK-u 
(trafostacionet 110 kV) në KOSTT.   
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Fig. 4.12 Konsumi i pёrgjithshёm pёr vitet 2008-2012 

Është me interes të analizohet konsumi sipas kategorive të konsumatorëve, duke përfshirë edhe 
humbjet teknike dhe komerciale. Konsumi i energjisë elektrike sipas kategorive të konsumatorëve 
për vitin 2012 është dhënë në tabelën më poshtë. 

Tab. 4.11 Konsumi sipas shpenzuesve dhe humbjet e energjisë për vitin 2012 

Nr. Shpenzues it MWh

1 Shpërndarja  bruto 4,767,384

2 Shpërndarja  neto 3,018,521

3 Konsumi  i  brendshëm i  KEK-ut (LOMAG) 117,658

4 Trepça + Sharrcemi 66,373

5 Ferronikel i 406,697

6 Humbjet teknike 778,239

8 Humbjet komercia le (1-2-3) 970,623

9 Humbjet në Transmis ion 109,028

10 Konsumi  bruto (1+5+6+7+8+9) 5,467,139  
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Një pjesë e konsumatorëve si Ferronikeli, Trepça dhe Sharrcemi, janë të kyçur në rrjetin e 
transmisionit.  

Në figurën nё vijim është paraqitur në formë grafike konsumi mujor sipas kategorive dhe humbjet në 
transmision dhe shpërndarje.  
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Fig. 4.13 Pjesëmarrja e kategorive të ndryshme në konsumin e përgjithshëm 2012 

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

4.7 Konsumi në shpërndarje  

Konsumi i energjisë elektrike në shpërndarje në vitin 2012 ka qenë 4,768 GWh, ndërsa në vitin 2011 
ka qenë 4,682 GWh, me një rritje prej 1.8 %.  

Konsumi i energjisë elektrike në shpërndarje mund tё analizohet edhe sipas distrikteve. Konsumi më 
i lartë është realizuar në distriktin e Prishtinës 30.8 % ndaj konsumit të përgjithshëm në shpërndarje, 
ndërsa konsumi më i ulët është në distriktin e Gjilanit me 8.8 %. 

Tab. 4.12 Konsumi në shpërndarje sipas distrikteve 2012 

Distriktet
Ngarkimi 

(MWh)

Pjesëmarrja në 

konsum 

Prishtina 1,470,929 30.8%

Mitrovica 658,058 13.8%

Peja 519,410 10.9%

Gjakova 450,205 9.4%

Prizreni 650,883 13.6%

Ferizaji 599,504 12.6%

Gjilani 419,394 8.8%

Totali në Shpërndarje 4,768,383 100%  



 RAPORTI VJETOR 2012 

37 

 

Pjesëmarrja e konsumit nё amvisëri edhe më tutje ёshtё dominuese ndaj konsumit të përgjithshëm 
të faturuar dhe pёrbёnë 69 %. Në figurat më poshtë është paraqitur pjesëmarrja në përqindje e 
kategorive të konsumit krahasuar me konsumin e përgjithshëm (me humbje në shpërndarje dhe pa 
humbje). 

Amëvisëri    
38.1%

Komercial
12.4%

Industrial 
13.1%

Konsumi i 
brendshë
m i KEK-ut 

2%

Ndriqimi 
publik 
0.3%

Humbjet 
totale 
34.0%

Konsumi sipas kategorive krahasuar me bruto konsumin 

Amvisëria
57,74

Komercial  
18,75

Industrial
19,78

Konsumi i 
brendshë
m i KEK-ut

3,26

Ndriqimi 
publik 0,47

Konsumi sipas kategorive krahasuar me neto konsumin

  

Fig. 4.14 Pjesëmarrja e kategorive nё bruto dhe neto konsumin  

4.8 Humbjet në shpërndarje 

Me Vendimin nr. V_399_2012 tё datës 6 shkurt 2012, ZRRE ka përcaktuar Caqet e humbjeve për 
Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes në mënyrë që lakorja e reduktimit të humbjeve në 
shpërndarje do të fillojë nga vlera e realizuar në vitin 2011 dhe do të reduktohet për 3% (pikë 
përqindjeje) në 3 vitet e para dhe për 2.5% (pikë përqindjeje) në 3 vitet pasuese.  

Në vitin 2012 humbjet e përgjithshme kanë qenë 1,750 GWh apo 36.69 % ndaj energjisë sё futur nё 
shpërndarje, ndërsa në vitin 2011 humbjet kanë qenë 1,786 GWh apo 38.15 %.  

Me gjithë zvogëlimin e vazhdueshëm tё humbjeve, humbjet e përgjithshme të energjisë elektrike në 
shpërndarje mbesin ende mjaftë të larta dhe nuk janë arritur caqet e përcaktuar nga ZRRE për vitin 
2012.  

Tab. 4.13 Humbjet në shpërndarje sipas muajve për vitin 2012 

Ngarkimi 
Energjia e 

faturuar 

MWh MWh MWh % MWh % MWh %

Janar 546,754 312,785 104,845 19.18 129,124 23.62 233,969 42.79

Shkurt 494,850 280,856 94,331 19.06 119,664 24.18 213,995 43.24

Mars 460,196 268,337 84,691 18.40 107,168 23.29 191,859 41.69

Prill 393,710 252,274 53,170 13.50 88,265 22.42 141,436 35.92

Maj 334,689 230,280 44,452 13.28 59,957 17.91 104,409 31.20

Qershor 294,283 218,980 39,021 13.26 36,283 12.33 75,304 25.59

Korrik 313,860 235,962 41,693 13.28 36,206 11.54 77,898 24.82

Gusht 313,423 228,324 41,863 13.36 43,236 13.79 85,100 27.15

Shtator 299,282 223,229 39,441 13.18 36,612 12.23 76,053 25.41

Tetor 345,533 235,460 61,060 17.67 49,013 14.18 110,073 31.86

Nëntor 422,354 265,416 74,500 17.64 82,438 19.52 156,938 37.16

Dhjetor 549,448 266,961 99,173 18.05 183,314 33.36 282,487 51.41

Totali i  realizuar 4,768,383 3,018,863 778,239 16.32 971,281 20.37 1,749,520 36.69

Humbjet Totale
2012

Humbjet teknike Humbjet Komerciale 
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Tab. 4.14 Ngarkimi dhe humbjet e energjisë sipas distrikteve 

Ngarkimi 
Energjia e 

faturuar 

MWh MWh MWh % MWh % MWh %

Prishtina 1,470,929 994,802 223,613 15.20 252,514 17.17 476,127 32.37

Mitrovica 658,058 254,982 81,789 12.43 321,286 48.82 403,076 61.25

Peja 519,410 319,587 89,590 17.25 110,233 21.22 199,824 38.47

Gjakova 450,205 280,399 87,879 19.52 81,927 18.20 169,806 37.72

Prizreni 650,883 442,747 111,755 17.17 96,381 14.81 208,136 31.98

Ferizaji 599,504 402,179 111,270 18.56 86,055 14.35 197,325 32.91

Gjilani 419,394 324,166 72,342 17.25 22,885 5.46 95,227 22.71

Totali Shpërndarja 4,768,383 3,018,863 778,239 16.32 971,281 20.37 1,749,520 36.69

Humbjet totale
Distriktet

Humbjet teknike Humbjet komerciale

 

Humbjet ndryshojnë sipas distrikteve ku humbjet mё tё ulta janë regjistruar nё distriktin e Gjilanit 
me 22.71 %, ndërsa ato mё tё larta nё distriktin e Mitrovicёs 61.25 %,  kryesisht nё pjesën veriore të 
Mitrovicёs e cila e tёra konsiderohet si humbje komerciale meqenëse nuk faturohet. Kjo energji nё 
hyrje ёshtё 211 GWh që përbën rreth 4.44 % të energjisë sё futur në shpërndarje. 

Humbjet e energjisë elektrike nё shpërndarje megjithatë 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 për shkak të mungesës së investimeve në modernizimin e rrjetit të shpërndarjes. Kjo mund tё 
vërehet nё tabelën e mëposhtme ku paraqiten tё dhënat pёr konsumin dhe humbjet për pesë vitet e 
fundit. 
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Fig. 4.15 Humbjet në shpërndarje për vitet 2008-2012 

4.9 Faturimi dhe arkëtimi  

Nё vitin 2012 ёshtё shënuar rritje e faturimit dhe arkëtimit tё energjisë elektrike. Energjia e faturuar 
e shprehur nё tё holla ёshtё 232.9 mil€, ndërsa arkëtimi 209.5 mil€. Nga këto, 25 mil€ është vlerë e 
energjisë sё faturuar dhe arkëtuar nga konsumatorët e kyçur në transmision. Në këto vlera 
përfshihet edhe TVSH. 
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Niveli i arkëtimit ndaj faturimit në shpërndarje për vitin 2012 ka qenë 88.77 %, ndërsa nё total ka 
qenё 89.98 %. 

Tab. 4.15 Faturimi dhe arkëtimi në vitin 2012 

Ngarkimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh € € %

Shpërndarja 4,768,383 207,877,980 184,540,699 88.77

Konsumatorët e kyçur në trans. 473,070 25,047,400 25,047,400 100.00

Totali 5,241,453 232,925,380 209,588,099 89.98

2012

 

Nё disa muaj gjatё vitit 2012, ekziston njё diferencё nё mes energjisë elektrike tё faturuar dhe asaj 
tё arkëtuar dhe kjo ndodh duke pasur parasysh arkëtimin pёr energjinë e faturuar në periudhat 
paraprake. Kjo dukuri në rastin konkret vërehet nё muajt prill, maj dhe qershor kur faturimi ёshtё 
mё i ultё ndërsa pagesa bëhet pёr muajt paraprak kur konsumi dhe faturimi ka qenë mё i lartё. 

Tab. 4.16 Faturimi dhe arkëtimi sipas muajve 

Ngarkimi Realizimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh MWh € € %

Janar 546,754 312,785 23,747,584 16,240,802 68.39

Shkurt 494,850 280,856 21,227,049 18,774,842 88.45

Mars 460,196 268,337 20,181,661 17,605,766 87.24

Prill 393,710 252,274 13,509,707 16,546,207 122.48

Maj 334,689 230,280 12,352,242 13,884,781 112.41

Qershor 294,283 218,980 12,842,047 16,352,977 127.34

Korrik 313,860 235,962 13,864,359 12,318,942 88.85

Gusht 313,423 228,324 13,453,766 13,602,535 101.11

Shtator 299,282 223,229 13,200,875 12,705,693 96.25

Tetor 345,533 235,460 19,279,660 12,084,296 62.68

Nëntor 422,354 265,416 21,988,002 15,818,701 71.94

Djetor 549,448 266,961 22,231,028 18,605,156 83.69

Totali 4,768,383 3,018,863 207,877,980 184,540,699 88.77

Shpërndarja 

2012

 

Analiza e tё dhёnave për faturimin dhe arkёtimin e energjisё elektrike sipas distrikteve ёshtё 
paraqitur nё tabelёn e mёposhtme. Nga kjo mund tё vёrehet se pёrqindja më e lartë e arkёtimit 
ёshtё realizuar nё distriktin e Prishtinёs, ndërsa më e ulëta në distriktin e Mitrovicës si pasojë e mos 
pagesës së energjisë elektrike nga minoriteti serb i pjesës veriore. 

 Tab. 4.17 Faturimi dhe arkëtimi sipas distrikteve 
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Ngarkimi Realizimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh MWh € € %

Prishtinë 1,470,929 994,802 71,390,715 66,860,645 93.65

Mitovicë 658,058 254,982 17,170,257 12,824,146 74.69

Pejë 519,410 319,587 22,343,783 18,356,763 82.16

Gjakovë 450,205 280,399 18,711,664 17,369,590 92.83

Prizren 650,883 442,747 30,038,845 27,459,583 91.41

Ferizaj 599,504 402,179 27,193,292 23,377,343 85.97

Gjilan 419,394 324,166 21,029,425 18,292,630 86.99

Totali 4,768,383 3,018,863 207,877,980 184,540,699 88.77

Distriktet 

 

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

Tab. 4.18 Faturimi dhe arkëtimi në shpërndarje 2008 - 2012 

 

Ngarkimi Realizimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh MWh (000) € (000) € %

2008 4,035,076 2,093,372 165,351 118,845 71.87

2009 4,428,053 2,532,626 178,296 142,110 79.70

2010 4,559,037 2,679,713 174,747 151,805 86.87

2011 4,682,250 2,890,172 188,399 168,952 89.68

2012 4,768,383 3,018,863 207,878 184,541 88.77

Vitet

 

4.10 Tregu i  energjisë elektrike  

Sektori i energjisë elektrike ёshtё nё fazё tё ristrukturimit, nё kuadër tё sё cilës 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 TKE për krijimin e një Tregu Rajonal të Energjisë 
Elektrike.  

4.10.1 Shkëmbimi dhe rrjedhat energjisë elektrike  

Si edhe në vitet paraprake, Kosova në vitin 2012 ka qenë neto importuese e energjisë elektrike, me 
sasi prej 152 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 në 
GWh.  
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Fig. 4.16 Rrjedhat e energjisë elektrike në SEE tё Kosovёs pёr vitin 2012 

4.10.2 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 posaçërisht nё tarifën e ultё (natën) 
paraqiten teprica tё energjisё elektrike. Kёto teprica eksportohen dhe kryesisht janë gjatё sezonit 
veror kur konsumi ёshtё dukshëm mё i ultё. 

Energjia elektrike e importuar, me kontrata komerciale importi (me tender) gjatë vitit 2012 ka qenë 
571,897 MWh me vlerë prej 45,440,668 €, me çmim mesatar prej 79.46 €/MWh, ndërsa energjia 
elektrike e importuar në vitin 2011 ka qenë 784,849 MWh, me çmim mesatar 69.66 €/MWh. Sasia e 
energjisë elektrike e importuar është për 27.1 % më e ulët se në vitin e kaluar, përderisa çmimi 
mesatar është për 14.1 % më i lart krahasuar me vitin 2011.  

Po ashtu KEK-u ka importuar energji elektrike edhe nëpërmjet shkëmbimeve me sistemet 
elektronergjetike të shteteve rajonale  në vlerë prej 53,161 MWh, shkëmbim i cili është realizuar me 
KESH-in. Krahasuar me vitin 2011 (31,350 MWh), sasia e importuar në formë shkëmbimi është rritur 
për 69.6 %. 
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Fig. 4.17 Importi i energjisë elektrike dhe çmimi në vitin 2012 

Përkundër mungesave tё energjisë elektrike, ka pasur disa muaj gjatë vitit 2012 në të cilët KEK-u ka 
pasur teprica të energjisë. Këto teprica janë regjistruar kryesisht në orët e natës (tarifën e ultë), kur 
në sistemet rajonale oferta për energji rritet në sasi te mëdha dhe kjo ka ndikuar që çmimet e 
eksportit të jenë dukshëm më të ulëta se sa çmimet e importit. 

Sasia totale e energjisë elektrike të cilën e ka eksportuar KEK-u gjatë vitit 2012 është 371,316 MWh, 
me çmim mesatar prej 31.16 €/MWh. Kjo sasi e eksportit KEK-ut i ka sjell të ardhura prej 11,569,451 
€. Nëse këtë e krahasojmë me vitin 2011 del se eksporti është rritur për 33.42 %, ndërsa çmimi 
mesatar është më i ulët për 30.84% krahasuar me vitin paraprak (çmimi i eksportit në vitin 2011 
ishte 45.05 €/MWh). 
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Fig. 4.18 Eksporti i energjisë elektrike dhe çmimi në vitin 2012 

KEK-u gjatë vitit 2012 ka eksportuar energji në formë shkëmbimi 101.478 MWh. Dallimi në mes 
importit dhe eksportit në formë shkëmbimi është 48,317 MWh, që tregon se KEK-u më shumë ka 
eksportuar energji elektrike në formë shkëmbimi se sa ka importuar. 
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Tabela e mëposhtme paraqet tё dhënat e detajuara pёr sasinë dhe çmimin e importit   eksportit, dhe 
shkëmbimin – (dhënie dhe marrje) tё energjisё elektrike, tё realizuar sipas muajve gjatë vitit 2012. 
Sipas të dhënave, shkëmbimi ёshtё nё favor tё dhënies qё kryesisht ёshtё kthim i borxhit nga viti 
paraprak. 

Tab. 4.19 Importi, eksporti dhe shkëmbimi i energjisë elektrike për vitin 2012 

Sasia     

MWh

Çmimi                       

€/MWh

Vlera

 €

Sasia     

MWh

Çmimi        

€/MWh

Vlera 

€

Marrje 

MWh

Dhënie 

MWh

Ndrysh. 

MWh

Marrje 

MWh

Dhënie 

MWh

Ndryshimi 

MWh

1 78,151 80.32 6,277,072 0 0 0 11,890 11,890 78,151 11,890 -66,261

2 90,958 89.80 8,168,199 0 0 0 280 280 90,958 280 -90,678

3 48,228 75.83 3,657,137 35,880 31.08 1,115,036 0 5,641 5,641 48,228 41,521 -6,707

4 30,486 68.05 2,074,668 38,500 27.46 1,057,214 18,940 3,751 -15,189 49,426 42,251 -7,175

5 9,515 64.32 612,025 86,658 31.37 2,718,306 18,971 0 -18,971 28,486 86,658 58,172

6 30,900 68.36 2,112,378 30,540 31.88 973,596 2,400 7,606 5,206 33,300 38,146 4,846

7 36,220 76.22 2,760,853 20,240 28.94 585,794 0 12,555 12,555 36,220 32,795 -3,425

8 71,186 78.17 5,564,395 6,490 37.77 245,125 0 9,194 9,194 71,186 15,684 -55,502

9 47,321 79.59 3,766,159 17,750 33.67 597,691 0 23,882 23,882 47,321 41,632 -5,689

10 33,875 82.86 2,806,883 48,273 32.20 1,554,306 11,930 12,820 890 45,805 61,093 15,288

11 46,360 82.01 3,802,190 61,495 32.05 1,971,014 920 7,843 6,923 47,280 69,338 22,058

12 48,697 78.83 3,838,710 25,490 29.48 751,369 0 6,016 6,016 48,697 31,506 -17,191

Total 571,897 79.46 45,440,668 371,316 31.16 11,569,451 53,161 101,478 48,317 625,058 472,794 -152,264

2012

Import Eksport Shkëmbim Total 

 

Figura e mëposhtme tregon net importin dhe eksportin e energjisë elektrike të realizuar gjatë 
muajve për vitin 2012. 
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Fig. 4.19 Net importi dhe eksporti në vitin 2012 

4.11 Standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji  elektrike  

ZRRE, bazuar në nenin 14 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ka kompetencë të përcaktojë 
standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit që duhen përmbushur nga të licencuarit. 
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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 definohen dhe monitorohen 
sipas: 

 Kontinuitetit të furnizimit; 

 Cilësisë së tensionit; dhe 

 Cilësisë komerciale 

4.11.1 Kontinuiteti i furnizimit 

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

 SAIDI - Indeksi i kohëzgjatjes mesatare të ndërprerjeve në sistem; 

 SAIFI - Indeksi i frekuencës(shpeshtësisë) së ndërprerjeve mesatare 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 2012, 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 4.92 orë; 

 SAIDI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 109.61 orë;  

 SAIFI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 2.59; 

 SAIFI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 56.91; dhe 

 ENS - në sistemin e shpërndarjes ka qenë 68.51 GWh. 

Më poshtë në figurë janë paraqitur vlerat e indekseve të realizuar të SAIDI-it dhe SAIFI-it gjatë vitit 

2012. 
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Fig. 4.20 SAIDI dhe SAIFI në vitin 2012 

4.11.2 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.  

4.11.3 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 për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në sektorin e energjisë në Kosovë.  
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5 TARIFAT E ENERGJISË ELEKTRIKE  

5.1 Baza l igjore për përcaktimin e   tarifave të  energjisë  elektrike  

Bazuar në nenin 41 të Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë si dhe akteve të tjera nënligjore (Rregullave 
të Çmimeve), ZRRE ka detyra dhe kompetenca  për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara për të 
licencuarit dhe  tarifave të aktiveteteve të rregulluara në sektorin e energjisë elektrike.  

Në këtë kontekst një nga detyrat kryesore të ZRRE-së gjatë vitit 2012 ka qenë shqyrtimi i aplikimeve 
të licencuarve për të hyrat e lejuara dhe tarifatnë sektorin energjisë elektrike, përfshirë aktivitetet  e 
prodhimit, transmisionit, shpërndarjes dhe furnizimit me pakicë të energjisë elektrike për 
konsumatorët e rregulluar tarifor. ZRRE ka bërë vlerësimin e të hyrave të lejuara dhe tarifave përmes 
analizimit të plotë dhe të kujdesëshëm të treguesve teknik, ekonomik dhe financiar të paraqitur nga 
të licencuarit në aplikacione. ZRRE përcaktoi të hyrat e lejuara për aktivitetet e  mësipërme, pastaj 
edhe tarifat  për operatorin e sistemit të transmisionit dhe operatorin e tregut dhe tarifat me pakicë 
të energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar. 

Janë të njohura dy koncepte të rregullimit: 

  Rregullimi tradicional i njohur si kostoja e Sherbimit/Norma e Kthimit (CoS/RoR), i aplikuar 
nga ZRRE në periudhën e rregullimit një-vjeçar të tarifave, dhe 

 rregullimin me bazë nxitëse që zakonisht përdoret për periudha shumë-vjeçare të tarifave.  që 
përfshinë:  

• rregullimin me çmime tavan (price cap- çmimet maksimal i lejuar); 

•  rregullimi me të hyrat tavan (revenue cap të hyrat maksimale të lejuara). 

Rregullimi me baze nxitëse  dërgojnë sinjale te kompanitë rregulluese për përmirësimin e efiçiences 
së tyre, si dhe ofrojnë nxitje financiare për kompanitë e rregulluara me qëllim të minimizimit të 
kostove. Në fakt synimi i rregullimit me bazë nxitëse është që ndërmarrjet të realizojnë përfitime 
nëse ato janë të afta të ulin kostot dhe nuk realizojnë përfitime nëse janë me pak efiçiente. Pra nëse 
kjo nxitje është efektive, për periudha afatgjata të rregullimit, kostot parashikohen të jene më të ulta, 
rrjedhimisht efiçienca të jetë më lartë, që rezulton në ulje të çmimeve. 

Në përcaktimin e tarifave, ZRRE ndjek parimet e rregullimit, që pos rregullimit “ekonomik” me fokus 
te çmimet, cilësia e shërbimit, siguria e furnizimit dhe investimet,  t’a ketë  parasysh edhe aspektin 
“social” ,  mjedisi, shëndeti,  dhe përballushmëria e çmimeve për konsumatorët. 

Tarifat e energjisë elektrike, në përputhje me rregullat dhe metodologjitë përkatëse bazohen në 
parimin e kostos reale të shërbimit për çdo grup të konsumatorëve në nivele të ndryshme të tensioni. 
Kjo rezulton që për nivele të ndryshme të tensionit  do të ketë nivele të ndryshme të tarifave.  Kostot 
e përfshira në tarifat e rregulluara duhet të alokohen në mes të kategorive të konsumatorëve, 
përbrenda çdo grupi të konsumatorëve, përderisa baza e ngarkesës për çdo kosto duhet të 
përcaktohet. Komponentët kryesor të tarifave dhe ngarkesave janë : 

 Ngarkesa e energjisë e cila aplikohet te energjia e matur e konsumuar (në kWh) për çdo grup 
të konsumatorëve; 

 Ngarkesa e kërkesës e cila aplikohet te kërkesa maksimale e matur (në kW) për secilin 
konsumatorë në çdo periudhë të ngarkesës; 
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 Ngarkesa e kapacitetit e cila aplikohet te kapaciteti i kontraktuar i kyçur (në kW apo kVA) për 
grupin e konsumatorëve për të cilën aplikohet kapaciteti; 

 Ngarkesa e konsumatorit (po ashtu e njohur si ngarkesa fikse) e cila aplikohet me një shkallë 
fikse për secilin konsumatorë në çdo periudhë të ngarkesës; 

 Ngarkesa për energjinë reaktive e cila mund të aplikohet në baza të ndryshme, por është e 
ndërlidhur me faktorin e fuqisë1 të konsumatorit.  

Periudha e ngarkesës matet në baza mujore. Tarifat mund të ndryshojnë nga koha e përdorimit 
ditor(ditë - natë), dhe sezonale (dimër – verë). Janë të definuara katër periudha të ndryshme të 
ngarkesave të energjisë, të cilat janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme .  

Tab. 5.1 Periudhat e ngarkesës së energjisë 

Tarifa/ Sezoni
 Dimër 

1 tetor – 31 mars

Verë

 1 prill  – 30 shtator

Lartë 07:00 - 22:00 08:00 - 23:00

Ultë 22:00 - 07:00 23:00 - 08:00  

Në kuadrin e ndarjes funksionale, juridike dhe financiare të të licencuarëve, bëhet ndarja e kostove 
dhe tarifave me qëllim të aplikimit të parimit të ndarjes së pagesave për shërbimet e prodhimit, 
transmisionit, shpërndarjes e deri te furnizimi i konsumatorit fundor, si dhe lehtëson liberalizimin e 
tregut të energjisë elektrike, procesin e privatizimit.  

5.2 Shqyrtimi i  Gjashtë i  Tarifave të Energjisë Elektrike  

Gjate vitit 2012,  ZRRE ka vazhduar me shqyrtimin e  gjashtë tarifor, i cili është shqyrtimi i parë i  
realizuar duke zbatuar Rregullat e vendosjes së çmimeve të  Gjenerimit, Operatorit të Sistemit të 
Transmisionit dhe Tregut, Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, dhe të Furnizuesit Publik të 
Energjisë Elektrike e të cilat janë në harmoni me Ligjin  e ri të Rregullatorit të Energjisë.  

Sipas këtyre rregullave, shqyrtimi i parë periodik i të hyrave të lejuara për bartësit e licencave 
OST/OT dhe OSSH është realizuar sipas dispozitave kalimtare, ku të hyrat, tarifat dhe ngarkesat e 
lejuara, janë përcaktuar  për një periudhë një-vjeçare.  

Tarifat me pakicë për Furnizuesin Publik të Energjisë Elektrike (FPEE) përcaktohen mbi bazat e kostos 
të blerjes së energjisë (nga prodhuesit vendorë dhe importet) dhe të ngarkesave për shfrytëzim të 
rrjetit, krahas përcaktimit edhe të vlerave të tjera në kuadër të dispozitave kalimtare si jetëgjatësinë 
e lejuar të aseteve, lejimit për borxhet e këqija dhe faktorin e ndarjes së eksportit.  

Të licencuarit në aplikacionin për tarifa për vitin 2012 kanë kërkuar rritje prej 19% të tarifave për 
konsumatorët shtëpiak me njehsorë dy-tarifor dhe 14% për konsumatorët e tjerë shtëpiak, ndërsa 
kanë propozuar që tarifat për konsumatorët jo-shtëpiak të rriten për 5%, për të siguruar në tërësi të 
hyrat e lejuara.  

ZRRE pas analizës dhe vlerësimit të aplikacioneve, konsultimit të rregullt me palët e interesit ka 
vendosur që tarifat e rregulluara të energjisë elektrike të rriten për 8.9%. Kjo rritje është zbatuar në 
proporcion të njёjtë për të gjithë konsumatorët e rregulluar që kanë reflektuar në vlerën e të Hyrave 
Maksimale të lejuara, të mjaftueshme për afarizmin e qëndrueshëm të të licencuarve. 

                                         
1
 Faktori I fuqisë 1.0 tregon se voltazhi dhe rryma janë në fazë , faktori i fuqisë nën 0.95 kërkon që gjeneratorët të gjenerojnë më shumë se 

minimum I volt-amperëve të nevojshëm për furnizimin e energjisë reale (watt) të nevojshëm dhe prandaj implikon nevojën për një formë 
të ngarkesës së energjisë reaktive për ata konsumator me faktor të  fuqisë nën 0.95 
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Ndikimin më të madh në rritjen e të hyrave maksimale të lejuara e përbënë:  

 përfshirja e aseteve të viteve para 2006 në RAB për qëllim të llogaritjes së zhvlerësimit e cila 
reflekton ndryshimet në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë ku kërkohet që këto asete të 
përfshihen në RAB;  

 rritja e pritur e kostos së importit krahas rritjes së kërkesës dhe çmimit të importit;  

 zvogëlimi i subvencioneve që i paguhen FPEE-së nga Buxheti i Kosovës; dhe  

 rritja e tantiemës për thëngjill nga janari i vitit 2013. 

Sipas Ligjit për Miniera dhe Minerale, pagesat e reja për tantiema kanë hy në fuqi nga 1 janari 2013 
dhe kanë  ndikim vetëm në 3 muajt e fundit të periudhës së mbuluar nga ky shqyrtim tarifor (1 janar 
2013 deri më 31 mars 2013).  

Tarifat e rregulluara me pakicë aplikohen për konsumatorët e pa kualifikuar dhe konsumatorët e 
kualifikuar kur ZRRE përcakton se konkurenca efektive për furnizim nuk ekziston. Gjatë SHTE6 është 
vlerësuar se nuk ka konkurrencë efektive dhe  të gjithë konsumatorët në Kosovë furnizohen nga 
FPEE me tarifën e rregulluar me pakicë.  Një shembull tipik i cili tregon pjesëmarrjen e kostove të 
energjisë elektrike sipas të licencuarve  për përdoruesit fundor është prezantuar në grafikonin në 
vijim.  

Gjenerimi 60%

Transmisioni
6%

Shpërndarja 
10%

Furnizuesi 24%

Pjesëmarrja e kostove sipas të licencuarve

 

Fig. 5.1 Pjesёmarrja e kostove sipas tё licencuarve nё vitin 2012 

ZRRE ndjek politikat socialo ekonomike në sektorin e energjisë duke aplikuar strukturën tarifore me 
tre blloqe për konsumatorët shtëpiak, në mënyrë që pagesa për energji elektrike të jetë e 
përballueshme për familjet me të hyra të ulëta, e të cilat momentalisht përfitojnë blloku tarifor me 
konsum të energjisë nën 200kWh/muaj të cilët nuk shfrytëzojnë energjinë elektrike për ngrohje, 
këta ngarkohen me çmimi më të ulët se  çmimi mesatar i energjisë dhe nuk i plotësojnë kushtet për 
ndihmë, ashtu siç definohet për rastet sociale, të cilat identifikohen nga Ministria e punës dhe 
mirëqenies sociale. Konsumi në blloqet tjera ka çmim më të lartë në mënyrë që të subvencionoj 
tarifat e bllokut të parë të konsumit. Teoria thelbësore e bllok tarifave është se ngarkon 
konsumatorët të cilët kanë konsum të energjisë më të vogël me çmime të zbritura, ndërsa ngarkon 
konsumatorët të cilët konsumojnë më shumë më çmime më të larta. Në këtë mënyrë konsumatorët 
më të varfër përfitojnë çmime më të lira të energjisë elektrike të shpenzuar. Kjo është e bazuar në 
premisën në përgjithësi të pranueshme në botë se konsumatorët të cilët janë më të varfër 
konsumojnë më pak energji elektrike, ndërsa konsumatorët me gjendje më të mirë financiare 
konsumojnë më shumë energji elektrike. 
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Tab. 5.2 Struktura e tarifave me pakicë e energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar të KEK-Sh.A., 
zbatuar nga data 1 qershor 2012. 

Sezona e 

lartë

Sezona e 

ulët

1 tetor - 

31 mars

1 pril l  - 30 

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 6.09 6.09

€c/kWh Tarifë e Lartë 7.07 2.09

€c/kWh Tarifë e Ulët 2.94 1.72

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.00 0.00

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar €/kW 6.33 6.33

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 7.39 3.20

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.91 2.88

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.72 0.72

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar €/kW 5.45 5.45

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 8.28 3.69

€c/kWh Tarifë e Ulët 4.46 3.36

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.72 0.72

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Fuqia e angazhuar €/kW 3.17 3.17

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 9.20 5.11

€c/kWh Tarifë e Ulët 5.80 4.82

Energjia reaktive (Q) €c/kVArh 0.72 0.72

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 3.18

Energjia aktive (P) €c/kWh Tarifë e vetme 11.33 7.33

Energjia aktive (P), prej së cilës €c/kWh Tarifë e Lartë 13.64 8.94

€c/kWh Tarifë e Ulët 6.82 4.46

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Energjia aktive (P) për konsum:

<200kWh/muaj (Blloku i parë): €c/kWh Tarifë e Lartë 5.05 3.63

€c/kWh Tarifë e Ulët 2.54 1.81

200-600kWh/muaj (Blloku i dytë) €c/kWh Tarifë e Lartë 7.00 5.01

€c/kWh Tarifë e Ulët 3.51 2.51

>600 kWh/muaj (Blloku i tretë): €c/kWh Tarifë e Lartë 10.16 7.27

€c/kWh Tarifë e Ulët 5.07 3.65

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj

Energjia aktive (P) për konsum:

<200kWh/muaj (Blloku i parë): €c/kWh Tarifë e vetme 4.51 3.22

200-600kWh/muaj (Blloku i dytë): €c/kWh Tarifë e vetme 6.24 4.46

>600 kWh/muaj (Blloku i tretë): €c/kWh Tarifë e vetme 9.05 6.49

Konsumi i  vlerësuar:

<200 kWh/muaj €/konsumator/muaj 23.41

200-600 kWh/muaj €/konsumator/muaj 42.37

>600 kWh/muaj €/konsumator/muaj 71.40

Tarifa fikse e konsumatorit €/konsumator/muaj 3.18

Energjia aktive (P) për konsum: €c/kWh Tarifë e vetme 9.17 9.17

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

Energjia aktive (P), prej së cilës

0' 220kV

Grupi 

Tarifor

Niveli  i  tensionit të 

furnizimit
Elementi Tarifor

1 35kV

2 10kV

0 110kV

Njësia
Koha gjatë 

ditës 

Të miratuara 

8 Ndriçim publik

4

3

0.4kV matësi 2 

tarifor (2-vlerësh, 

shtëpiak)

5

0.4kV matësi 1 

tarifor (1-vlerësh, 

shtëpiak)

6

0.4kV (shtëpiak pa 

matës)
7

2.81
0.4 kV Kategoria I 

(konsumatorët e 

mëdhenj të energjisë 

reaktive)

0.4kV Kategoria II

2.27

2.27

91.27

12.07

182.53

14.44

2.23

4.99
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Tarifa strukturore në Kosovë lejon tri blloqe të tarifave për konsumatorët shtëpiake, në mënyrë që të 
fokusohet në ndihmën e konsumatorëve në nevojë dhe të rrisë edhe fleksibilitetin që konsumatori 
shtëpiak të ketë mundësi të përcaktoj çmimin e tyre mesatar mujor duke përdorur energjinë 
elektrike me efikasitet më të lartë. 

Rregullat e çmimeve poashtu definojnë procesin sipas të cilit të hyrat e lejuara maksimale do të 
shqyrtohen edhe për ngarkesat për shfrytëzimin e rrjetit të transmisionit (TUOS), ngarkesat e 
operimit të sistemit të transmisionit, ngarkesat e operimit të tregut .  

Në vijim janë paraqitur tarifat dhe ngarkesat për shfrytëzimin e rrjetit të Transmisionit (TUOS), 
ngarkesat e Operimit të Sistemit të Transmisionit, Ngarkesat e Operimit të Tregut që reflektojnë 
nivelin e të Hyrave maksimale të  Lejuara apo MAR-in e përcaktuar për KOSTT-in.  

Tab. 5.3 Struktura e tarifave dhe ngarkesave për KOSTT Sh.A., e zbatuar nga data 1 qershor 2012 

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 0.000

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 0.000

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 0.000

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.158

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 4.813

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 9.927

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023

Grupi 

Tarifor

Niveli i  tensionit 

të l idhjes
Elementi Tarifor Njësia Të miratuara 

Furnizimi 400/220 kV

Furnizimi 110 kV

Gjenerimi 400/220 kV

Gjenerimi 110 kV

Gjenerimi Distribucioni

 

5.3 Shqyrtimi  shumë - vjeçar  i  tarifave të energjisë elektrike (SHTE7)  

Në qershor 2012 ZRRE ka inicuar Shqyrtimin e Shtatë të Tarifave të Energjisë Elektrike (SHTE7) i cili 
do të mundësojë përcaktimin e të Hyrave Maksimale të Lejuara për një periudhë shumë-vjeçare 
(2013-2017). Këto të Hyra Maksimale të Lejuara duhen të jenë të mjaftueshme për të mbuluar 
kostot e arsyeshme operative dhe kostot e kapitalit që kanë të bëjnë me aktivitetet e rregulluara. 
Për të përcaktuar shumën e të Hyrave të nevojshme, ZRRE është duke vlerësuar parashikimet e të 
licencuarve për kostot e nevojshme dhe të arsyeshme. Baza ligjore i obligon të licencuarit të ofrojnë 
të gjitha të dhënat e kërkuara nga ZRRE për qëllim të vlerësimit të kësaj analize. 

Në pajtim me Rregullat e reja të përcaktimit të çmimeve të nxjerrura nga ZRRE në vitin 2011, ZRRE 
do të përcaktoj të hyrat për periudhat si në vijim:  

 5 vite për aktivitet e licencuara të OST, OT dhe OSSH;  

 4 vite për aktivitete e licencuara të prodhimit;  
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 1 vit për aktivitetet e licencuara të Furnizuesit publik.  

Në vijim janë paraqitur tarifat mesatare për konsumatorët shtëpiak dhe atyre fundorë për dy 
kuartale (që përfshin: periudhën janar – mars dhe prill – qershor) të vendeve të Evropës Juglindore 
duke përfshirë edhe Kosovën, marrë nga Asociacioni i Rregullatorëve Rajonalë për Energji (ERRA). 

 

 

Fig.5.2 Tarifat mesatare pёr konsumtorёt shtёpiak dhe fundor 

Të dhënat e paraqitura janë vetëm për gjashtë mujorin e parë të vitit 2012 pasi që ende në ERRA nuk 
janë dërguar të dhënat për gjashtë mujorin e dytë të vitit 2012 nga shtetet tjera. Të dhënat e 
paraqitura në grafik janë pa TVSH. 
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6 SEKTORI I NGROHJES QENDRORE 

6.1 Pasqyrë e sektorit të ngrohjes qendrore  

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

6.1.1 Zhvillimet kryesore në sektorin e ngrohjes qendrore  

Në vitin 2012 është shënuar progres drejt realizimit të projektit të ko-gjenerimit – furnizimi i 
energjisë termike nga TC Kosova B për sistemin e ngrohjes qendrore të NQ Termokos. Në fillim të 
vitit është përzgjedhur kompania konsulente që ka pasur për detyrë të asistoj Termokosin në 
implementimin e projektit, që ndër tjera ka përfshirë: hartimin e specifikacionit teknik, parallogaritë 
e kostove investive dhe dokumentet tjera të tenderit, si dhe vlerësimin e ofertave dhe monitorimin e 
realizimit të projektit.  

Në këtë aspekt, janë përgatitur dokumentet tenderuese dhe është iniciuar procedura për dy pakot 
tenderuese:  

 Linja gypore për transportimin e energjisë termike nga TC Kosova B në sistemin e NQ 
Termokos; 

 Stacionet e shkëmbimit të energjisë termike në TC Kosova B dhe NQ Termokos. 

Gjithashtu është përfunduar studimi inxhinierik nga kompania prodhuese e turbinave ALSTOM, ku 
është vlerësuar fizibiliteti teknik dhe është përcaktuar zgjidhja teknike më optimale për ekstraktimin 
e avullit nga turbinat, si dhe është përcaktuar ndikimi në procesin teknologjik të turbinave e 
rrjedhimisht në gjenerimin e energjisë elektrike. 

Pritet që në tre mujorin e parë të vitit 2013 të finalizohen procedurat e tenderimit dhe pastaj të filloj 
realizimi i punimeve. 

Duke pasur parasysh rritjen e madhe të çmimit të mazutit, që aktualisht përdoret si lëndë djegëse në 
ngrohtore, NQ Gjakova ka iniciuar një projekt ku si komponentë kryesore ka modifikimet / 
zëvendësimin  e kaldajave ekzistuese për ndërrimin e lëndës djegëse. Propozim projekti është 
paraqitur në WBIF (“Western Balkans Investment Framework” – Korniza për Investimet në Ballkanin 
Perëndimor). Në fillim të dhjetorit 2012 ky propozim është pranuar nga Komiteti Drejtues i WBIF, 
dhe pritet vendimi formal i KE-së për të filluar me studimin e fizibilitetit e pastaj bazuar në rezultatet 
e studimit edhe në realizimin e projektit. 

Në dhjetor të vitit 2012 është finalizuar Studimi për ngrohjen qendrore në Prizren, Pejë, Ferizaj dhe 
Gjilan i financuar dhe mbështetur nga MZHE dhe i hartuar nga Instituti i Shkencës dhe Teknologjisë – 
INTECH. Ky studim ka vlerësuar mundësinë e zgjerimit të sektorit të ngrohjes qendrore, me objektiv 
kryesor identifikimin e opsioneve më të favorshme teknike dhe ekonomike për shtrirjen e sistemeve 
të ngrohjes qendrore në katër qytetet e lartpërmendura. 

Duhet theksuar se ZRRE ka pasur bashkëpunim të vazhdueshëm dhe është përfshirë aktivisht në 
projektet e lartpërmendura në çështjet që i takojnë aspektit rregullativ por duke mos u kufizuar 
vetëm në to.  
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6.1.2 Karakteristikat teknike të sistemeve të ngrohjes qendrore  

Impiantet e gjenerimit 

Impiantet për gjenerimin e ngrohjes të NQ Termokos Sh.A. përbëhen nga ngrohtorja kryesore me 
kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 121.62 MWt, dhe ngrohtorja ndihmëse në Qendrën 
Klinike Universitare me kapacitet prej 14 MWt. 

Ngrohtorja e qytetit NQ Gjakova Sh.A. 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.  

Sistemet e Shpërndarjes 

Karakteristikë e përbashkët e të gjithë sistemeve të ngrohjes qendrore në Kosovë, është se rrjeti i 
tyre i shpërndarjes përbëhet nga rrjeti primar që shtrihet deri në pikën e furnizimit në nënstacione, 
dhe nga rrjeti sekondar i cili shtrihet nga pika e furnizimit në nënstacione gjer tek shfrytëzuesit 
përfundimtarë.  

Rrjeti primar i shpërndarjes i NQ Termokosit ka një gjatësi prej rreth 35 km. Pjesë integrale e rrjetit 
të shpërndarjes është edhe stacioni i pompimit dhe shkëmbyesve të nxehtësisë i cili gjendet në 
Bregun e Diellit, si dhe 312 nënstacione aktive të cilat janë pika ndarëse ndërmjet rrjetit primar dhe 
sekondar. 

Rrjeti primar i shpërndarjes i NQ Gjakova shtrihen në gjatësi prej rreth 23.5 km. Pjesë përbërëse e 
këtij rrjeti janë edhe rreth 249 nënstacione aktive të cilat janë pika ndarëse ndërmjet rrjetit primar 
dhe sekondar.  

Duhet theksuar se, 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 MQ Termokos dhe 
NQ Gjakova, paraqitet në tabelën Tab.6.1. 

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 35.0 312

2 x 0,81 =  1.62 0

 1 x 4 = 4 1 x 4 = 4

Nën-total 135.62 134.00 35.00 312

 1 x 20 = 20 1 x 20 = 20 23.50 249

1 x 18.6 = 18.60

Nën-total 38.60 20.00 23.50 249

Total 174.22 154.00 59.00 561

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 

Në sezonin 2011/2012 konsumi i lëndës djegëse – mazutit – ka qenë dukshëm më i vogël se sa 
konsumi i planifikuar; kjo ka ndodhur kryesisht si pasojë e ngritjes së vazhdueshme të çmimit të 
mazutit dhe e vështirësive financiare me të cilat janë përballur ndërmarrjet e ngrohjes qendrore, gjë 
që ka pamundësuar furnizim të qëndrueshëm me lëndë djegëse. Gjatë sezonit 2011/2012 NQ 
Termokos ka konsumuar vetëm 5,050.67 ton, pra rreth 43 % nga sasia e planifikuar. Gjithashtu edhe 
konsumi i mazutit i NQ Gjakova ka qenë mjaft i vogël 980.07 ton, 45 % nga sasia e planifikuar. 

Në tabelën vijuese është dhënë konsumi i lëndës djegëse për sezonin 2011/2012 dhe një paraqitje 
krahasuese me sasitë e planifikuara. 

Tab. 6.2 Konsumi i lëndës djegëse 

Planifikuar 

Sezoni 2011/2012

Realizuar Sezoni 

2011/2012

Ndryshimi 

(t)

Realizimi 

(%)

TERMOKOS - Prishtina 11,700 5,051 6,649 43.17

NQ GJAKOVA 2,160 980 1,180 45.37

Totali i  Sektorit të NQ 13,860 6,031 7,829 43.51

Konsumi i Mazutit (t) 

Kompania - Sistemi i NQ-së

 

Lënda djegëse – mazuti – importohet me çmime referente të bursës plus “premiumi” për mbulimin e 
shpenzimeve të furnizuesit. Për këtë shkak çmimi i blerjes ndikohet mjaft nga lëvizjet e çmimeve në 
tregjet ndërkombëtare, që kryesisht kanë shënuar rritje të vazhdueshme. Më konkretisht  çmimet e 
mazutit me përmbajtje të sulfurit gjer në 3.5%, gjatë periudhës tetor 2011 – prill 2012, kanë lëvizur 
nga 442.68 €/ton gjer në 533.02 €/ton, përkatësisht çmimi mesatar i bursës për këtë periudhë ka 
qenë 484.11 €/ton.  

Në figurën e mëposhtme është dhënë grafiku i lëvizjes së çmimeve tё mazutit sipas kontratave të 
tregtuara në bursën ndërkombëtare “Mediterranean Call Swap”, për periudhën tetor 2011 – prill 
2012. 
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Fig. 6.1 Çmimi i mazutit në Bursën ndërkombëtare “Mediterranean Cal Swap” për periudhën tetor 2011 –prill 2012 
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6.2.2 Prodhimi, furnizimi me ngrohje qendrore dhe humbjet në sistem  

Prodhimi  

Në sezonin 2011/2012 prodhimi i ngrohjes ka qenë dukshëm më i vogël se parashikimet për arsye të 
vështirësive të furnizimit me lëndë djegëse. Prodhimi neto i realizuar nga NQ Termokos ka qenë 
50,025 MWth - 42.04 % nga sa ishte planifikuar. Ndërsa në rastin e NQ Gjakovës, prodhimi neto i 
ngrohjes ishte 7,858 MWth – 36.58 % nga sa ishte planifikuar.     

 

Fig. 6.2 Pamje nga NQ Termokos 

Furnizimi me ngrohje       

Sezoni 2011/2012 është karakterizuar me furnizim të pamjaftueshëm – dukshëm më i ulët se 
furnizimi i planifikuar. Ka pasur ndërprerje të shpeshta disaditëshe dhe cilësi të dobët të ngrohjes, e 
gjithashtu furnizimi është ndërprerë plotësisht rreth 1 muaj e gjysmë para përfundimit zyrtar të 
sezonit të ngrohjes si pasoj e mos-furnizimit me lëndë djegëse.  

Furnizimi i konsumatorëve nga NQ Termokos ka qenë 38 % nga furnizimi i planifikuar, ndërsa 
realizimi i furnizimit nga NQ Gjakova ka qenë  34 % nga furnizimi i  planifikuar.  

Humbjet në sistem 

Humbjet në prodhim dhe në rrjetin e shpërndarjes përgjithësisht kanë shënuar të njëjtën nivel me 
sezonet e kaluara duke mos shënuar ndonjë përmirësim të duksh ëm.Në vijim në mënyrë tabelore 
dhe grafike, janë dhënë të përmbledhura të dhënat e prodhimit  dhe furnizimit me ngrohje, si dhe 
humbjet përkatëse. 

Tab. 6.3 Performanca energjetike e ndërmarrjeve të ngrohjes qendrore  

Energjia e futur 

nga karburanti

Prodhimi neto 

i ngrohjes 

Humbjet e 

prodhimit

Efikasiteti 

ngrohtores
Furnizimi 

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

NQ Termokos 57,073 50,025 7,048 87.65 10,259 20.51 39,766

NQ Gjakova  11,075 7,858 3,217 70.96 1,414 17.99 6,445

Total 68,147 57,883 10,264 84.94 11,672 20.17 46,211

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

6.2.3 Faturimi dhe Arkëtimi  

Për shumicën dërmuese të konsumatorëve të ngrohjes qendrore faturimi është i bazuar në 
sipërfaqen e para-vlerësuar të ngrohjes (për metër katror). Sa i përket faturimit, përsëri edhe këtë vit 
nuk është arritur niveli i planifikuar i faturimit për disa arsye:  

 zbritjes në fatura për shkak të ditëve pa ngrohje (kryesisht për shkak të furnizimit jo të rregullt 
me ngrohje);  

 zbritjes në faturim për shkak të kualitetit të furnizimit; dhe  

 zbritjes në sipërfaqen ngrohëse pas verifikimit në terren dhe mos-faturimi i objekteve që janë 
shkyçur në periudha të ndryshme të sezonit të ngrohjes.  

Të dhënat e raportuara nga ndërmarrjet e ngrohjes qendrore tregojnë se në sezonin e ngrohjes 
2011/2012 përgjithësisht ka vazhduar trendi i njëjtë në arkëtimin e pagesave pa ndonjë përmirësim. 
Siç mund të shihet nga shifrat e paraqitura në tabelën Tab. 6.3 shkalla mesatare  e arkëtimit për tërë 
sektorin e ngrohjes qendrore është  41.97 %, ndërsa veçanërisht brengosëse është shkalla e ulët e 
arkëtimit tek konsumatorët shtëpiak. 

Tab. 6.4 Faturimi, arkëtimi dhe Sipërfaqet e ngrohjes – sezoni 2011/2012 

Sezoni i  ngrohjes 

2011/2012

 Sip. ngrohëse 

[m2]
Tarifa [€/m2]

Faturimi 

(përf. TVSH) [€]
Arkëtimi [€]

Shkalla e 

arkëtimit [%]

Amvisëri 655,166 0.84 1,100,262 190,592 17.32

Komercial e Institut. 423,735 1.00 1,066,728 688,335 64.53

Total 1,078,901 - 2,166,990 878,926 40.56

Amvisëri 91,543 0.97 302,505 82,770 27.36

Komercial e Institut. 66,415 1.39 324,202 210,731 65.00

Total 157,958 - 626,707 293,501 46.83

Total NQ 1,236,858 2,793,697 1,172,428 41.97

 NQ Termokos Prishtina

NQ Gjakova
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Sipërfaqja e përgjithshme e shërbimit e NQ Termokos në sezonin 2011/2012 ka qenë 1,078,901 m2. 
Në këtë sipërfaqe totale grupi i konsumatorëve shtëpiak merr pjesë 60.67 % dhe konsumatorët 
komercial e institucional me 39.23 %. 

NQ Gjakova ka pasur sipërfaqen e përgjithshme të shërbimit me ngrohje prej 157,958 m2. 
Pjesëmarrja e grupit të konsumatorë shtëpiak në sipërfaqen totale është 57.95 %, ndërsa grupi i 
konsumatorëve komercial e institucional merr pjesë me 42.05 %. 

6.3 Tarifat e ngrohjes qendrore për sezonin 2011/20 12 

ZRRE përcakton tarifat e ngrohjes qendrore sipas Metodologjisë tarifore, në përputhje me dispozitat 
e Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe Ligjit për Ngrohjen qendrore. 

Përderisa sektori i ngrohjes qendrore në transportimin dhe shpërndarjen e ngrohjes klasifikohet si 
monopol i natyrshëm, dhe gjithashtu në prodhimin dhe furnizimin e ngrohjes ende nuk ekziston 
konkurrenca, atëherë tarifat e ngrohjes qendrore që i përmbajnë të gjitha komponentët e 
lartpërmendura i nënshtrohen miratimit nga ZRRE-ja.  

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

Sipas kësaj metodologjie ZRRE definon 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 ngrohjes qendrore për sezonin e ngrohjes qendrore 
2012/2013: 

Tab. 6.5 Përmbledhje e tarifave të ngrohjes qendrore për sezonin 2012/2013 

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) 0.07 0.08

Ngrohja e furnizuar  (komp. variabël) 0.77 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 0.66

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
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7 PËRKUJDESJA PËR KONSUMATORË  

Në përputhje me nenin 14 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE është përgjegjëse për zgjidhjen 
e ankesave dhe kontesteve ndërmjet konsumatorëve dhe ndërmarrjeve të energjisë, operatorëve të 
sistemit dhe ndërmarrjeve energjetike, si dhe ndërmjet dy ndërmarrjeve energjetike. Për të 
mundësuar kryerjen e këtyre aktiviteteve, ZRRE ka të aprovuar Rregullën për zgjidhjen e ankesave 
dhe kontesteve në sektorin e energjisë, Rregullën për kushtet e përgjithshme të furnizimit me 
energji dhe Rregullën për shkyçjen dhe rikyçjen e konsumatorëve në sektorin e energjisë. 

Trajtimi i drejtpërdrejt i ankesave të konsumatorëve të energjisë konsiderohet si një nga 
veprimtaritë mjaft të rëndësishme në ushtrimin e aktiviteteve të ZRRE-s. 

Si edhe viteve të kaluara edhe këtë vit raportues ZRRE ka qenë mjaft e angazhuar në ofrimin e 
shërbimeve për mbrojtjen e konsumatorëve, analizimin e të dhënave të siguruara nga KEK-u, 
komentimin, shqyrtimin dhe aprovimin e procedurave të KEK-ut, për të siguruar që procedurat e 
propozuara të mos jenë diskriminuese.  

Në këtë vit raportues ZRRE përmes Departamentit për mbrojtjen e konsumatorëve ka proceduar 
shumë ankesa të konsumatorëve, si dhe një ankesë të një të licencuari kundër një të licencuari tjetër. 

7.1 Zgj idhja e Ankesave dhe Kontesteve  

Sipas dispozitave të Rregullës për zgjidhjen e ankesave dhe kontesteve në sektorin e energjisë, të 
gjithë konsumatorët kanë të drejtë që të parashtrojnë ankesa që kanë të bëjnë me shërbimet e 
ofruara, 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, në rast pakënaqësisë me 
përgjigjen e furnizuesit mund t’i drejtohet ZRRE-së për shqyrtim të mëtutjeshëm.  

Gjatë vitit 2012 në ZRRE janë regjistruar 71 ankesa/konteste të konsumatorëve, prej tyre janë 
zgjidhur 52 apo 73.24 %, ndërsa ankesat e pazgjidhura të vitit raportues janë në procedurë të 
kompletimit të dokumentacionit dhe të dëshmive të nevojshme për zgjidhjen e tyre. Përveç 
ankesave të zgjidhura të vitit 2012, ZRRE ka zgjidhur edhe 130 ankesa të konsumatorëve të viteve 
paraprake, e që gjithsej gjatë vitit 2012 janë zgjidhur 182 ankesa. Nga këto 182 ankesa të zgjidhura 
të konsumatorëve gjatë këtij viti raportues 123 ankesa janë aprovuar në favor të konsumatorëve apo 
67.58%, ndërsa 59 ankesa janë refuzuar si të pabaza apo 32.42 % .  

Ankesat e konsumatorëve të regjistruara në ZRRE gjatë vitit 2012 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 2012 

Natyra e ankesave Nr. Përqindja [%]

Kontestim i faturës së energjisë elektrike 23 32.39

Kontestim i borxhit të energjisë elektrike 20 28.17

Transfer i  borxhit të energjisë elektrike 12 16.90

Faturimi afofe 7 9.86

Harxhimi i  përbashkët 3 4.23

Korrigjim i grupit tarifor 1 1.41

Kontest mes dy ndërmarrjeve energjetike 1 1.41

Të tjera 4 5.63

Gjithsej 71 100.00  
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Nga tabela e mësipërme e ankesave të regjistruara shihet se numri më i madh i ankesave të 
konsumatorëve ka qenë kontestimi i faturave të energjisë elektrike, ku pjesëmarrja e tyre në 
përqindje ka qenë rreth 33 %.  

Gjatë këtij viti raportues duhet theksuar se KEK-u ka ndërmarrë disa veprime rreth bartjes 
(transferit) së borxheve të disa pikave matëse të cilat KEK-u i ka bërë pasive dhe ato borxhe të 
krijuara i ka bartur te konsumatorët tjerë aktiv, që tani janë shfrytëzues të objekteve apo 
lokacioneve ku kanë qenë të vendosura këto pika matëse apo edhe në objekte apo lokacione tjera. 
Shumë konsumator e kanë kontestuar këtë veprim të KEK-ut, duke argumentuar se borxhet janë të 
personave paraprakë dhe nuk janë borxhe të krijuara nga ata, andaj edhe e kanë kundërshtuar 
pagesën e kësaj ngarkese (bartje të borxhit). ZRRE ka reaguar përmes një shkresë të dërguar në KEK 
duke kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të këtij veprimi. Pas reagimit të ZRRE-së KEK-u ka 
vepruar konform kërkesave duke ndërprerë bartjen e borxhit. 

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 2012 

Ankesat e konsumatorëve 

sipas kategorive
Numri Përqindja [%]

Konsumator shtëpiak 53 75.71

Konsumator komercial 15 21.43

Konsumator industrial 2 2.86

Gjithsej 70 100.00   

Përveç ankesave të regjistruara, gjatë këtij viti janё zhvilluar edhe 534 takime dhe 286 ankesa 
përmes telefonit 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 
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Mbrojtja dhe fuqizimi i rolit tё konsumatorëve, mirinformimi për të drejtat dhe detyrimet 
kontraktuale në raport me ndërmarrjet e energjisë, mbetet një sfidë mjaft e rëndësishme në punën 
e mëtutjeshme të ZRRE-së. 

Përveç ankesave ndërmjet konsumatorëve dhe ndërmarrjeve të energjisë siç theksuam edhe më 
lartë, ZRRE ka kompetencë sipas Ligjit të bëjë zgjidhjen e kontesteve mes dy ndërmarrjeve të 
energjisë. Në vitin 2012 KOSTT Sh.A. ka parashtruar një kontest kundër KEK Sh.A. të cilin ZRRE e ka 
shqyrtuar dhe zgjidhur. Objekti i kontestit të ngritur nga KOSTT-i kundër KEK-ut ka qenë “Refuzimi i 
pagesës për shërbimet e transmisionit dhe kthimi i faturave për muajin tetor, nëntor dhe dhjetor të 
vitit 2011”. 

Pas zgjidhjes së këtij kontesti, KEK-u ka kundërshtuar këtë vendim të Bordit të ZRRE-së në Gjykatën 
Supreme. Në bazë të fakteve dhe sqarimeve të ofruara nga ZRRE, Gjykata Supreme ka nxjerrë 
Aktgjykim në favor të Vendimit të ZRRE-së.  
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8 ZHVILLIMI I SEKTORIT TË GAZIT NATYROR  

Kosova ka miratuar ligjin Nr. 03/L-133 për Gazin Natyror me gjithë faktin se nuk ka treg dhe 
infrastrukturë të gazit natyror. Ligji  përcakton bazat për organizimin dhe funksionimin e sektorit, 
qasjen ndaj tregut dhe kushtet e kriteret për kryerjen e veprimtarive të bartjes, deponimit, 
shpërndarjes dhe furnizimit të gazit natyror. 

Ky Ligj është hartuar dhe miratuar nga Kuvendi i Kosovës duke pasur dy qëllime kryesore: 
përmbushjen e obligimeve që ka Kosova ndaj Traktatit të KE, dhe për hapur perspektiven e zhvillimit 
të këtij sektori.  

Perspektiva e zhvillimit të sektorit të gazit natyror ndërlidhet shumë ngushtë me projektet e 
infrastrukturës së gazit në rajonin e Evropës Juglindore, sidomos me Unazën e Gazit të KE e cila lidhë 
shtatë vendet e rajonit ndër të cilat është edhe vendi ynë.  

Në këtë aspekt, viti 2012 është karakterizuar me dy momente mjaft të rëndësishme në nivel rajonal, 
nga të cilat potencialisht mund të përfitoj edhe Kosova: 

 Strategjia Rajonale e KE, ndër tjera përmban një komponentë shumë të rëndësishme për 
zhvillimin e infrastrukturës së gazit në rajonin e Evropës Juglindore – Projektet e Interesit për 
KE (PECI – “Projects of Energy Community Interest”). Është paraparë që projektet e cilësuara / 
listuara si projekte të interesit për rajonin do të kenë prioritet politik gjatë vendimmarrjes por 
edhe eventualisht mbështetje financiare. 

 Iniciativa rajonale “Gaz për elektricitet”, e lansuar fillimisht nga Banka Botërore dhe e pranuar 
nga TKE paraqet një nxitje dhe masë të nevojshme për zhvillimin e Unazës së Gazit. Lidhur më 
këtë Sekretariati i TKE ka propozuar studimin: Qasja e Konsorciumit për Zhvillimin e Iniciativës 
Gaz për Elektricitet dhe Unazës së Gazit të TKE. Në qershor 2012  ky studim është aprovuar 
për financim nga WBIF dhe Banka Botërore si Institucion Financiar udhëheqës. Studimi që 
parashihet të përfundoj gjatë vitit 2013 do të vlerësoj fizibilitetin e kapaciteteve të parapara 
për gjenerimin e energjisë elektrike nga gazi, si dhe do ofroj rekomandimet për mënyrën e 
realizimit të këtyre investimeve, financimit të kapaciteteve gjeneruese dhe infrastrukturës së 
Unazës së gazit, dhe masat nxitëse rregullative për këto investime.   
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Fig. 8.1 Koncepti i “Unazës së Gazit të Komunitetit të Energjisë (Burimi: Sekretariati i TKE-së) 

Në vijim të plotësimit të përgjegjësive ligjore për zhvillimin e kornizës rregullative dhe obligimeve 
karshi TKE EJL, ZRRE gjatë vitit 2012 ka përcjellë nga afër zhvillimet rajonale lidhur me gazin natyror, 
si dhe ka marrë pjesë aktivisht në punën e Grupit Punues të Gazit në kuadër të Bordit Rregullativ të 
KE dhe të Forumit të Gazit. Në këtë aspekt, ndër tjera ZRRE ka kontribuar në përgatitjen dhe 
finalizimin e një numri të dokumenteve relevante. 



 RAPORTI VJETOR 2012 

63 

9 AKTIVITETETI NDËRKOMBËTAR I ZRRE-SË 

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

Komuniteti i Energjisë së Evropës Juglindore (KEEJL)i themeluar me Traktatin e vitit 2006, edhe gjatë 
vitit 2012 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 Shtetet 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 Sllovenia. Territori i Italisë është përfshirë 
në këtë rajon në varësi nga lidhjet interkonektive me shtetet tjera të TKE. 

Traktati i Komunitetit të Energjisë (TKE) 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 KE-së 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.  

http://www.energy-community.org/portal/pls/portal/%20/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation
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Bordi Rregullativ i Komunitetit 
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Implementimin SEE CAO
Grupi Punues për 

Konsumator
 

Fig.9.2 Struktura e Bordit Rregullativ 

Bazuar në dispozitat e Traktatit të KE, 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  2012  

Bordi Rregullativ ka të themeluara grupet punuese për: energji elektrike, gaz, konsumatorë dhe 
grupin punues për Implementimin e Zyrës së Ankandit të Koordinuar për EJL. ZRRE-ja ka të emëruar 
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.  

9.2.1  Grupi Punues për Energji Elektrike 

Ky grup për punë më efikase ka të formuara nëngrupet (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 714/2009 të Komisionit 
Evropian. Gjatë vitit 2012 është punuar Raporti GPE të BRR për mekanizmin e alokimit të 
kapaciteteve interkonektive ne Evropën Jug-lindore, sipas kuartaleve-2012.  

 TF-2 Balancimi:  
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Balancimi i rrjedhave të energjisë elektrike është me rëndësi thelbësore për funksionimin e 
sistemeve të transmetimit dhe përtej kësaj - zhvillimet e tyre si dhe integrimin rajonal të 
tregut të energjisë. Gjatë vitit 2012 ky grup ka zhvilluar Fjalorin e balancimit si dhe 
mekanizmin e balancimit të zbatuar nga shtetet anëtare të TKE.  

 TF-3 Hapja e Tregut dhe Rregullat kompatibile të tregut:  

Hapja e tregut me shumicë dhe pajtueshmëria e rregullave të tregut mbetet edhe më tutje 
synim kryesor rajonal. Nga Grupi Rajonal i EJL në kuadër të ENTSO-E është raportuar për 
pengesat në zhvillimin e tregut rajonal. 

 TF-4 Harmonizimi i licencave:   

Harmonizimi i licencave për tregtim mbetet prioritet me qëllim të njohjes së ndërsjellë tё 
licencave nga palёt kontraktuese tё TKE. Gjatë vitit 2012 nuk ka pas ndonjë aktivitet në ketë 
çeshtje. 

 TF-5 Bashkëpunimi ndërmjet rregullatorëve dhe investimet ndërkufitare: 

Vëmendje e veçantё i është kushtuar bashkëpunimit ndërmjet GP të BRR të EJL dhe ACER 
ERI/CEER (ACER- Agjensioni për bashkëpunim të rregullatorëve Evropian, ERI-Iniciativa 
Rajonale për Energji elektrike, CEER-Këshilli i Rregullatorëve Evropian).  

 TF-6 Monitorimi i tregut nё EJL:  

Monitorimi i Tregut nё rajonin e EJL ka qenё nё fokus qysh nga 2006 me Projektin “Monitorimi 
i Tregut (MT) nё EJL”, i realizuar nga kompania konsulente e SHBA “Potomac Economics”, dhe 
ka vazhduar punën edhe nё 2012 duke definuar indikatorët dhe pasqyrat e monitorimit të 
aktiviteteve ndërkufitare. Të dhënat në fazën e punës “dry-run” kontrollohen nё mёnyrё 
rotative nga Operatorët e Transmisionit dhe Rregullatorët nacional, sipas renditjes alfabetike.  

  TF 7 Burimet e ripërtritshme: 

Në vitin 2012 është themeluar ky nëngrup. Kёtë vit ka pasё disa prezantime të përvojave të 
zgjidhjeve për mbështetjen e burimeve të ripërtritëshme,  në shtetet e rajonit të 8-të. 

Grupi punues për energji elektrike gjatё vitit 2012 ka pasur katër takime, në të cilat ka marrë pjesë 
edhe përfaqësuesi i ZRRE-së. 

Duhet të theksohet se, në dokumentet dhe projektet e trajtuara në këtë grup, KOSTT-i edhe më tutje 
nuk paraqitet në mënyrë të barabartë. Kjo, në radhë të parë, për shkak të problemeve të pazgjidhura 
ndërmjet KOSTT-it dhe Operatorit të Transmisionit të Serbisë (EMS), lidhur me alokimin e 
kapaciteteve tё linjave të Kosovës dhe çështjet e lidhura me Zonen rregulluese. ZRRE ka komentuar, 
dhe reaguar nё lidhje me prezantimin e KOSTT-it nё kёto dokumente, duke insistuar që KOSTT-it të 
trajtohet si operator i vetëm i zonёs rregulluese që vepron në tërë territorin e Kosoves. Ky problem 
ka mbet i pazgjidhur, dhe KOSTT-i edhe më tutje nuk trajtohet nё mёnyrё tё barabarte me TSO tjera 
rajonale. KOSTT edhe mё tutje nuk është pranuar si anёtar i ENTSO-E.  

9.2.2 Grupi Punues për Gaz (GPG) 

Ky grup punës aktivitetet e veta i përqendron në çështjet e rregullimit të sektorit të gazit natyror, 
harmonizimin e kornizës rregullative në nivel rajonal dhe çështjet tjera të ndërlidhura me zhvillimin e 
infrastrukturës së gazit natyror në rajonin e EJL. Me qëllim të efikasitetit dhe trajtimit të çështjeve 
specifike janë krijuar nëngrupet e veçanta (“TaskForce” – TF)  



 RAPORTI VJETOR 2012 

66 

 TF-1 Aspekte Rregullative të Zhvillimit të Unazës së Gazit të Komunitet të  Energjisë 

Objektivi kryesor i kësaj “Task Force” është të vlerësoj opsionet dhe masat nxitëse rregullative 
për realizimin e “Unazës së Gazit të Komunitetit të Energjisë”. Në lidhje me këtë puna është 
përqendruar në shqyrtimin e kërkesave për harmonizimin e kornizës rregullative dhe masave 
nxitëse për investime në infrastrukturën e Unazës së Gazit.      

Në kuadër të punës së këtij nëngrupi, gjatë vitit 2012, është finalizuar dhe publikuar Studimi: 
“Rekomandimet për Financimin e Investimeve në Unazën e  Gazit të Komunitetit të  Energjisë”, 
dhe është hartuar draft dokumenti: Vlerësim i Kornizës Rregullative për Segmentin Verior dhe 
Jugor të Unazës së Gazit të Komunitetit të Energjisë  

 TF-2 Balancimi i Gazit   

Puna e kësaj “Task Force” ka përfshirë vlerësimet e rregullave dhe mekanizmave për balancim 
në regjion dhe nevojat për harmonizim me synimin kryesor funksionimin e tregut bazuar në 
transparencë dhe jo-diskriminim, si dhe hapjen dhe integrimin e tregut rajonal të gazit natyror.  

Në këtë aspekt është përgatitur draft dokumenti vlerësues: Balancimi i në Rrjetet e 
Transmisionit të gazit në Komunitetin e Energjisë – Nevojat për Harmonizim 

 TF-3 Interoperabiliteti i Sistemeve të Transmisionit 

Kjo “Task Force” është marrë me shqyrtimin e inteoperabilitetit teknik të sistemeve të 
transmisionit dhe vlerësimin e masave të nevojshme për harmonizim në nivel rajonal, duke 
pasur për qëllim krijimin e kushteve për lehtësimin e rrjedhave ndër- kufitare të gazit. 

Shqyrtim i  interoperabilitetit teknik në nivel rajonal është kryer përmes pyetësorëve dhe në 
bazë të analizës së të dhënave të mbledhura janë  propozuar masat për përmirësimin e 
interoperabilitetit të sistemeve të transmisionit të gazit. 

9.2.3 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.  

 TF1 – Mbrojtja e Konsumatorëve 

Ky nën-grup ka qenë i angazhuar në mbrojtjen e konsumatorëve dhe mbrojtjen e 
konsumatorëve në nevojë, përmes analizimit dhe diskutimeve rreth legjislacioneve sekondare, 
praktikave të shteteve tjera lidhur me këtë temë mjaft të ndjeshme. Gjatë vitit 2012 
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka organizuar një tryezë punuese për çëshjte sociale 
lidhur me praktikat e shteteve të ndryshme rreth çështjeve sociale dhe në shtator të vitit 2012 
është organizuar edhe Forumi Social.  

 TF2 – Ndërrimi i furnizuesit  

Gjatë vitit 2012 ky nën-grup ka qenë i përqendruar në zhvillimin e praktikave më të mira lidhur 
me ndërrimin e furnizuesit, ku janë përgatitur pyetësorë nga një kompani konsulente lidhur 
me ndërrimin e furnizuesit dhe janë plotësuar nga shtetet anëtare të .TKE. Gjatë vitit 2012 nga 
një kompani konsulente është bërë një studim ”Zhvillimin e praktikave sa të mira për 
ndërrimin e furnizuesit nga ana e konsumatorëve në Komunitetin e Energjisë”. 

 TF3 – Prodhuesit e vegjël të energjisë elektrike  

Objektivi kryesor i këtij nën-grup ka qenë krijimi i një dokumenti të përbashkët të shteteve 
nënshkruese të TKE, për të parë praktikat më të mira të këtyre shteteve rreth burimeve të 
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ripërtritshme, e posaçërisht për prodhuesit e vegjël të energjisë elektrike. Është përgatitur një 
pyetësorë dhe pastaj nga përgjigjet e shteteve është përgatitur dokument i përbashkët me 
bazën ligjore dhe pjesën tjetër teknike të kësaj fushe të re në rajon. 

 TF4 – Kyçja në rrjet 

Fokusi kryesor i këtij nën-grupi punues ka qenë i krijimi i një dokumenti të përbashkët të 
shteteve nënshkruese të TKE, lidhur me kyçjet e konsumatorëve në rrjetin e operatorit të 
shpërndarjes. Gjatë vitit 2012 është përgatitur dokumenti ”Analiza e rregullave ekzistuese të 
kyçjeve të konsumatorëve në rrjetin elektrik dhe marrëdhëniet mes konsumatorëve dhe 
operatorëve të sistemit të shpërndarjes”. 

 TF5 – Udhëzuesit për praktikat më të mira rreth implementimit të shfrytëzimit të cilësisë së 
tensionit  

Aktivitetet e këtij nën-grupi ndërlidhen me plotësimin e pyetësorëve lidhur me cilësinë e 
tensionit, legjislacionin primar, sekondar, si dhe kodeve dhe procedurave përkatëse. Gjatë vitit 
2012 ka pasur disa aktivitete rreth kësaj pike, si plotësimi i pyetësorëve për cilësinë e tensionit 
si dhe rregullave dhe procedurave. 

9.3 Asociacioni i  Rregullatorëve Rajonalë për Energji  

Përfaqësuesit e ZRRE-së gjatë vitit 2012 kanë marrë pjesë në takime dhe konferenca, të organizuara 
nga Asociacioni i Rregullatorëve Rajonalë për Energji. ERRA i ka këto komisione / grupe punuese: 
Komisioni për licencim dhe konkurrencë, Komisioni për tarifa, Komisioni për Rregullim Ligjor, 
Komisioni i kryesuesve t[ Bordit dhe Komisioni për Gaz. Në këto komisione trajtohen çështje të 
ndryshme rregullative dhe shkëmbehen njohuritë dhe përvojat në mes përfaqësuesve të vendeve 
pjesëmarrëse. ZRRE përfaqësohet si an[tar i asocuar dhe merr pjesë në Asamblenë e përgjithshme 
dhe në punën e komisioneve të këtij asociacioni. Më konkretisht, në vitin 2012 përfaqësuesit e ZRRE-
së kanë marrë pjesë në këto aktivitete të ERRA: 

 Takim i Grupit Punues për Rregullim Ligjor, mbajtur në Budapest, Hungari; 

 Takimi i 12 i Asamblesë së Përgjithshme dhe takim i rregullt i Komisionit të Tarifave, mbajtur 
në Bratislavë, Sllovaki; 

 Takimi i rregullt i Komisionit për Rregullim Ligjor, mbajtur në Izmir, Turqi.  
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Adresat e ZRRE-së 

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

 

 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji: 
Tel: +381 (0) 38 247 615 lok. 101 
 
Sekretaria:  
Tel: + 381 (0) 38 247 615 lok. 104 
 
Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve:  
Tel. + 381 (0) 247 615 lok. 116 dhe 125 
Email: ankesa.dmk@ero-ks.org 
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