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Shkurtesat: 
BRE Burimet e Ripërtërishme të Energjisë 

CAPEX Capital  Expenditures (Shpenzimet kapitale)  

DETG Departamenti për energji termike dhe gaz; 

DLL Departamenti ligjor dhe i licencimit; 

DMK Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorëve 

DTÇ Departamenti i tarifave dhe i çmimeve 

DTE Departamenti për treg të energjisë 

FP Furnizuesi Publik  

GWh Gigavatorë 

HC Hidrocentral  

ITC Inter TSO Compensation (Kompensimi ndërmjet OST-ve) 

KEK Korporata Energjetike e Kosovës 

KEDS Kompania Kosovare për Distribuim dhe Furnizim me energji elektrike 

KfW Banka Gjermane për Zhvillim 

KOSTT Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut 

kV Kilovolt 

kW Kilovat 

LP Largpërçues 

MAR Të Hyrat Maksimale të Lejuara (HML)  

MVA Megavoltamper 

MW Megavat 

MWt Megavat termik 

MWh Megavatorë 

NQ Ngrohje Qendrore 

NS Nënstacioni 

OPEX Operational Expenditures (Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes)  

OSSH Operator i Sistemit të Shpërndarjes  

OST Operator i Sistemit të Transmisionit 

OT Operator Tregu 

RoR Rate of Return (Norma e kthimit) 

RAB Regulated Asset Base (Baza e Rregulluar e Aseteve) 

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

Dhënave)  

SAIDI Indeksi mesatar i kohëzgjatjes së ndërprerjeve në sistem 

SAIFI Indeksi mesatar i frekuencës së ndërprerjeve në sistem  

SEEAMMS South East Europe Agreagated Market Monitoring System 

Sh.A Shoqëri aksionare  

TC Termocentral 

TL Tensioni i lartë 

TR Transformator 
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TM  Tensioni i Mesëm 

TU Tensioni i Ulët 

TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 

ZRRE Zyra e Rregullatorit për Energji  
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1 HYRJE 

1.1 Baza Ligjore 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), në pajtim me kompetencat dhe obligimet e përkufizuara në Ligjin 
për Rregullatorin e Energjisë (nenet 14 dhe 49) dhe në Rregullën për licencimin e aktiviteteve të 
energjisë në Kosovë, gjatë vitit 2014 ka ndërmarr monitorimin e ndërmarrjeve të licencuara energjetike 
në Kosovë.  

Neni 14, paragrafi 2 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ndër tjera, i jep ZRRE-së kompetenca si në vijim: 

- të mbikëqyrë, vëzhgoj dhe siguroj pajtueshmërinë e veprimit e ndërmarrjeve të licencuara konform 
licencave të lëshuar nga ZRRE; 

- të monitorojë shthurjen e formës juridike, organizative, vendim-marrëse dhe të llogarive kontabël të 
ndërmarrjeve energjetike; 

- të rishikoj, miratojë dhe monitorojë pajtueshmërinë e aktiviteteve të ndërmarrjes me të gjitha kodet 
teknike;  duke përfshirë Kodin e rrjetit, Kodin e shpërndarjes dhe Rregullat e tregut.    

Sipas nenit 49 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE-ja ka të drejtë dhe obligim të mbikëqyrë: 

- pajtueshmërinë e aktiviteteve të ndërmarrjes me kushtet e licencës; 
- zbatimin e tarifave dhe çmimeve; dhe 
- zbatimin e akteve, vendimeve dhe udhëzimeve të lëshuara nga ZRRE-ja për të licencuarit. 

Për më tepër, neni 4, paragrafi 4.2 i Rregullës për licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë e 
autorizon ZRRE-në për të monitoruar dhe për të kërkuar raportim nga të licencuarit në lidhje me 
aktivitetet e tyre. 

Bazuar në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Bordi i ZRRE-së gjatë vitit 2013 ka aprovuar Planin e 
Monitorimit i cili ka filluar të implementohet nga 1 janar 2014. Raporti në vijim bazohet në Planin e 
Monitorimit të  aprovuar nga ZRRE.    

Raporti përmban informata dhe të dhëna të raportuara nga të licencuarit, konstatime që dalin nga 
procesi i monitorimit, informata që dalin nga monitorimi në vendin e ndërtimit të objektit ose në zyret e 
të licencuarit (varësisht nga rasti) dhe nga monitorimi sipas vet-iniciativës së ZRRE-së.  

Përveç dokumenteve të pranuara nga të licencuarit, stafi i ZRRE-së, i përbërë nga zyrtarë të 
departamentit të: Tarifave dhe çmimeve,Tregut të energjisë, Mbrojtjes së konsumatorëve, Ligjor dhe të 
Licencimit dhe të Ngrohjes Qendrore , kanë vizituar disa nga projektet në teren, ku përfshihen, projektet 
e KEDS për përmirësimin e rrjetit, remontin në TC Kosova A të shkaktuar nga avaria e 6 qershorit 2014, 
projektin e kogjenerimit dhe projekte të tjera, ku nga afër kanë monitoruar zhvillimin e projekteve të 
cilat do të ndikojnë drejtpërsëdrejti në sasinë, cilësinë e energjisë dhe shërbimet tjera për 
konsumatorët.  Vizitat monitoruese janë përfshirë në Kapitullin 7 të këtij Raporti. 

Konstatimi i pergjithshëm që rrjedh nga ky Raport është se perfomanca e shumicës së kompanive të 
licencuar ende nuk është në nivelin e kënaqshëm, mirpo krahasuar me vitet e kaluara ka përmirsime të 
dukshme në disa aspekte, siç shpjegohet në menyrë të detajuar në  kete raport.  
Bazuar në Ligjin e Rregullatorit të Energjisë, ZRRE ka mundesi të imponoj gjobat nëse perfomanca e 
kompanise dështon ose nuk përmirsohet për disa vite ne vijim. Mirpo mund të konisderohet se një lloj 
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penalizimi eshte aplikuar nga ZRRE gjate shqyrtimit tarifor, siç eshte pershkruar ne kapitullin 5 të ketij 
raporti. 

 

1.2 Programi i Monitorimit për Ndërmarrjet e Licencuara 

Programi i detajuar i monitorimit është hartuar dhe aprovuar nga Bordi i ZRRE-së në fund të vitit 2013, 
dhe ka filluar të implementohet nga viti 2014. Ky program është krijuar në mënyrë që të thjeshtësohet 
procesi i monitorimit të ndërmarrjeve të licencuara dhe të trajtohen çështjet specifike nga sektori i 
energjisë, ku sipas të cilit ndërmarrjet raportojnë sipas kërkesës së ZRRE-së, në baza tremujore, vjetore, 
dhe në raste të caktuara sipas nevojës.  

Përveç se ZRRE ka pranuar raportet nga të licencuarit, ajo, përmes ekipeve të veta, sipas nevojës ka 
monitoruar në vend ndërmarrjet e licencuara dhe ka mbajtur takime të shpeshta me të licencuarit. Gjatë 
vitit 2014 anëtarët e stafit të ZRRE-së kanë kërkuar nga të licencuarit dokumente raporte/informata të 
cilat parashihen sipas legjislacionin në fuqi dhe licencave të tyre. Po ashtu stafi (departamentet 
përkatëse të ZRRE-së) kanë përgatitur çdo tre muaj Raporte Monitorimi për ndërmarrjet e licencuara. 
Këto raporte rregullisht vlerësohen nga Bordi i ZRRE-së.  

Ky Raport i Monitorimit për vitin 2014 bazohet në “Programin e Monitorimit për Ndërmarrjet e 
Licencuara” e aprovuar nga Bordi I ZRRE, bazuar në ligjet në fuqi,  dhe përshkruan në mënyrë të detajuar 
monitorimet që janë kryer nga ZRRE dhe të gjeturat (kostatimet) e ZRRE-së.    

2 MONITORIMI LIGJOR 

2.1 Monitorimi i Programit të pajtueshmërisë së OSSH  

ZRRE me datën 29 prill 2014 ka aprovuar “Udhëzuesin për Shthurjen ligjore të KEDS/Operatori i Sistemit 
të Shpërndarjes nga KEDS Furnizuesi Publik”, ku sipas nenit 11 të këtij udhëzuesi OSSH brenda 90 ditëve 
nga hyrja në fuqi e këtij udhëzuesi do t’i dorëzoj ZRRE-së propozimin e Programit të Pajtueshmërisë . 

Me Vendimin e Bordit të ZRRE-së Nr. 670_2014 të datës 23.12.2014 është finalizuar procesi i shthurjes 
ligjore të KEDS dhe krijimi i subjekti të ri ligjor KESCO, me ç’rast është bërë transferimi i Licencës dhe i 
aseteve të Furnizimit Publik me energji elektrike nga KEDS në KESCO. Pasi që viti 2015 është viti i parë i 
shthurjes ligjore,raporti i parë i pajtueshmërisë së Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes do të mbulojë 
periudhën janar-dhjetor 2015, dhe do të dorëzohet në ZRRE deri më 31 janar të vitit 2016.   

Konstatimet: 
Gjatë vitit 2014 ka përfunduar shthurja ligjore dhe nga KEDS (Distribucioni dhe Furnizimi) janë krijuar dy 
kompani me pronësi të njejtë KEDS OSSH dhe KESCO Furnizuesi publik. Kjo shthurje është rrjedhojë e 
kërkesës ligjore siç shpjegohet në pjesën 2.3 të këtij Raporti. Monitorimi i programit të pajtueshmërisë 
nga KEDS/OSSH do të jetë pjesë e raportit të ardhshëm të monitormit. 
 

2.2 Monitorimi i raporteve periodike siç përcaktohet me doracakun e raportimit 

Gjatë vitit 2014 të gjithë të licencuarit kanë dorëzuar raportet tre mujore dhe vjetore lidhur me 
përmbushjen e dispozitave të licencave të përcaktuar me Doracakun e Raportimit. NQ Gjakova ka 
emëruar zyrtarin për monitorim të licencave dhe si rezultat edhe N.Q Gjakova gjatë vitit 2014 ka 
raportuar në ZRRE në pajtim me Doracakun e Raportimit për Sektorin e Energjisë.  
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Sipas Programit të Monitorimit dhe Doracakut të Raportimit në Sektorin e Energjisë në Kosovë, të 
licencuarit kanë pasur për obligim të dorëzojnë raportet periodike për periudhat TM1 (janar-mars), TM2 
(prill-qershor), TM3 (korrik – shtator) dhe Vjetore (janar – dhjetor) 2014, ku kanë raportuar të gjithë të 
Licencuarit si në tabelën më poshtë: 

 

 
Pika  

 
Monitorimi i Raporteve Periodike 

 
I Licencuari 

 

1. Regjistri i Aseteve  KOSTT- OST 

2. Raport mbi implementimin e Kodit të Rrjetit KOSTT- OST 

3. Draft Pasqyrat financiare dhe Pasqyrat e kontabilitetit 
rregullativ  

KOSTT- OST 

4. Standardet e Kualitetit të furnizimit dhe shërbimit me energji 
elektrike 

KOSTT- OST 

5. Shtojca B – Raporti/Njoftimi tremujor TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014  

KOSTT - OT 

6. Shtojca B1: Lista e Raportimit ose mos-pajtueshmërisë me 
kushtet e licencës së Nivelit B- TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 
2014 

KOSTT - OT 

7. Shtojca B – Raporti/Njoftimi tremujor - TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 

KOSTT - OST 

8. Shtojca B1: Lista e Raportimit ose mos-pajtueshmërisë me 
kushtet e licencës së Nivelit B - TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 
2014 

KOSTT - OST 

9. ANEKSI B: Raporti Pajtueshmërisë së TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014., Divizioni i Shpërndarjes 

KEDS SH.A. -OSSH 

10. ANEKSI C: Përmbledhja e mos-pajtueshmërisë me kushtet e 
licencës  TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 2014 

KEDS SH.A. -OSSH 

11. ANEKSI B: Raporti Pajtueshmërisë TM1, TM2, TM 3 dhe Vjetor 
2014 - Divizioni i Furnizimit 

KEDS SH.A.  - FP 

12. ANEKSI C: Përmbledhja e mos-pajtueshmërisë me kushtet e 
licencës TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 2014 

KEDS SH.A. - FP 

13. Draft pasqyrat financiare për vitin 2014 KEDS 

14. Shtojca B: Raporti i Pajtueshmërisë për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014  për TC Kosova “A” 

KEK SH.A. – TC A 

15. Shtojca B1: Lista e Raportimit ose mos-pajtueshmërisë me 
kushtet e Licencës së nivelit B për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 
2014, TC Kosova “A” 

KEK SH.A. – TC A 

16. Shtojca B: Raporti i Pajtueshmërisë për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 për TC Kosova “B” 

KEK SH.A. – TC B 

17. Shtojca B1: Lista e Raportimit ose mos-pajtueshmërisë me 
kushtet e Licencës së nivelit B për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 
2014 për TC Kosova “B” 

KEK SH.A. – TC B  

18. Draft pasqyrat financiare KEK SH.A. 
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19. Lista e mos-pajtueshmërisë me kushtet e Licencës së nivelit B, 
sipas Licencës për Prodhim të Ngrohjes, për TM1, TM2, TM3 
dhe Vjetor 2014 

NQ Gjakova SH.A. . – 
prodhimi 

20. Lista e mos-pajtueshmërisë me kushtet e Licencës së nivelit B, 
për Prodhim të Ngrohjes, për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 
2014 

NQ Gjakova SH.A. – 
prodhimi 

21. Raporti  i Pajtueshmërisë sipas Licencës për OSSH të 
Ngrohjes, për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 2014  

NQ Gjakova SH.A. – 
shpërndarja   

22. Lista e mos-pajtueshmërisë me kushtet e Licencës së nivelit B, 
sipas Licencës për OSSH  së Ngrohjes, për TM1, TM2, TM3 
dhe Vjetor 2014 

 NQ Gjakova SH.A. – 
shpërndarja   

23. Raporti  i Pajtueshmërisë sipas Licencës për Furnizim Publik 
me Ngrohje, për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 2014 

 NQ Gjakova SH.A. – 
furnizimi 

24. Raporti  i Pajtueshmërisë sipas Licencës për Furnizim Publik 
me Ngrohje, për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 2014 

 NQ Gjakova SH.A. – 
furnizimi   

25. ANEKSI B: Raporti tremujor i pajtueshmërisë , për TM1, TM2, 
TM3 dhe Vjetor 2014 

Kelkos Energy sh.p.k 

26. ANEKSI C – Lista e Mos- pajtueshmërisë me kushtet e licencës 
së nivelit B, për TM1, TM2, TM3 dhe Vjetor 2014 

Kelkos Energy sh.p.k 

27. SHTOJCA D: Raport tremujor i pajtueshmëris, për TM1, TM2, 
TM3 dhe Vjetor 2014 – Licenca e prodhimit të Ngrohjes 
qendrore 

N.P Termokos sh.a - 
prodhimi 

28. SHTOJCA E:  Lista e Mospajtueshmërisë: Mospajtueshmëria 
me Kushtet e licencës së Nivelit B - për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 

N.P Termokos sh.a - 
prodhimi 

29. SHTOJCA D: Raport tremujor i pajtueshmërisë – Licenca e 
shpërndarjes së Ngrohjes qendrore, për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 

N.P Termokos sh.a - 
shpërndarja 

30. SHTOJCA E:  Lista e Mospajtueshmërisë: Mospajtueshmëria 
me Kushtet e licencës së Nivelit B - për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 

N.P Termokos sh.a - 
shpërndarja 

31. SHTOJCA D: Raport tremujor i pajtueshmëris – Licenca e 
furnizimit me Ngrohje qendrore, për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 

N.P Termokos sh.a – 
furnizimi 

32. SHTOJCA E:  Lista e Mospajtueshmërisë: Mospajtueshmëria 
me Kushtet e licencës së Nivelit B - për TM1, TM2, TM3 dhe 
Vjetor 2014 

N.P Termokos sh.a – 
furnizimi 

Tab.1: Monitorimi i raporteve periodike  

Konstatimet:  

Siç shihet nga tabela më sipër, të gjithë të licencuarit kanë dorëzuar Raportet tre mujore dhe vjetore për 
vitin 2014 lidhur me përmbushjen e kushteve të licencave të përcaktuar me Doracakun e raportimit. 
ZRRE do të vazhdojë të monitorojë të licencuarit në pajtim me doracakun e raportimit dhe legjislacionin 
tjetër në fuqi. Raportet vlerësohen nga departamentet e ZRRE-së dhe ndihmojnë në përcjelljen e 
aktiviteteve të ndërmarrjeve të licencuara. Përkundër faktit se të gjitha raportet janë dorëzuar vlenë të 
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theksohet se ka pasur vonesa në dorëzimin me kohë të disa raporteve e veçanërisht pasqyrat e 
kontabilitetit rregullativ. 

Të licencuarit kanë dorëzuar edhe dokumente të ndryshme për komentim/amendamentim dhe aprovim. 

ZRRE kërkon  nga të gjithë të licencuarit që raportet dhe dokumentet e pararapara në legjislacionin në 
fuqi të sillen brenda afateve ligjore. 

 

2.3  Monitorimi i shthurjes ligjore, organizative, vendimmarrëse dhe të llogarive  

Sipas Nenit 15 paragrafit 2 të Ligjit për Energjinë Elektrike (Ligji Nr. 03/L –201), kur Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes është pjesë e ndonjë ndërmarrjeje të integruar të energjisë elektrike, ai do të jetë i pavarur 
nga të gjitha veprimtaritë tjera që nuk ndërlidhen me shpërndarjen, së paku sa i përket formës juridike, 
organizimit dhe vendimmarrjes.  

Gjithashtu Neni 46, i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë (LRE) parasheh se “Ndërmarrjet që kryejnë 
transmisionin apo shpërndarjen e energjisë elektrike do të jenë të pavarura në kuptimin e formës së tyre 
ligjore, organizimit dhe vendim-marrjes në pajtim me Ligjin për Energjinë Elektrike”. Shthurja ligjore e 
përcaktuar me nenet e cekura më lartë, ndër të tjera ka për qëllim që të eliminohen subvencionet e 
tërthorta ndërmjet aktiviteteve të shpërndarjes dhe furnizimit publik.  

Konstatimet: 
Ndër veprimet e rëndësishme që janë ndërmarr gjatë këtij procesi janë: Regjistrimi i subjektit të ri juridik 
me strukturë të re organizative (KESCO), ndarja e aseteve në mes të OSSH dhe FPEE; ndarja e stafit në 
mes të OSSH dhe FPEE; emërimi i drejtorit menaxhues të OSSH-së dhe FPEE-së; ndarja e borxheve sipas 
prejardhjes së tyre në mes të OSSH dhe FPEE; ndarja e obligimeve ligjore të mbetura (rastet  gjyqësore 
që nuk kanë përfunduar, kontratat për blerje ose shërbime,  pagesa e taksave të mbetura dhe të 
ngjashëm).  
 

2.4  Monitorimi i nivelit të transparencës  

Në pajtim me programin e monitorimit, ZRRE ka monitoruar nivelin e transparencës sipas licencave 
përkatëse për periudhën raportuese janar – dhjetor 2014. 
Të gjithë të licencuarit duke përfshirë: KEK SH.A.; KOSTT SH.A.; KEDS SH.A.(OSSH dhe FPEE); NQ 
TERMOKOS SH.A.; NQ GJAKOVA SH.A.; IBËR LEPENC SH.A. dhe KELKOS – ENERGY SH.P.K., i  kanë 
funksionale faqet elektronike zyrtare. Ky obligim i të licencuarve është monitoruar që nga lëshimi i 
licencave dhe me ndonjë përjashtim, të gjitha dokumente që kërkohen me licenca, janë të publikuara në 
ueb faqet e tyre.  
Në tabelën më poshtë janë të dhënat e faqeve elektronike zyrtare  të të licencuarve nga ZRRE: 
 

 
Pika  

 
Monitorimi i nivelit të transparencës 

 
I Licencuari 

 

1. Faqja elektronike zyrtare e Operatorit të sistemit të 
Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike: 
http://www.kostt.com/website/ 

KOSTT 

2. Faqja elektronike zyrtare e Kompanisë Kosovare për 
Distribucion dhe Furnizim të Energjisë Elektrike  

KEDS  

http://www.kostt.com/website/
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http://www.keds-energy.com/ 

3. Faqja elektronike zyrtare e Korporatës Energjetike të Kosovës 
http://www.kek-energy.com/ 

KEK SH.A. 

4. Faqja elektronike zyrtare e Ngrohtores së Qytetit Termokos  
http://www.termokos.org/ 

NQ TERMOKOS SH.A. 

5. Faqja elektronike zyrtare e Ndërmarrjes Hidroekonomike  
http://www.iber-lepenc.org/?page=1,1 

IBËR LEPENC SH.A.  

6. Faqja elektronike zyrtare e Ngrohtores së Qytetit Gjakova 
http://www.ngrohtorja.org/  

NQ GJAKOVA SH.A. 

7. Faqja elektronike zyrtare e Shoqërisë KELKOS 
(http://www.kelag.at/ 

KELKOS-ENERGY SH.P.K. 

Tab .2: Monitorimi i nivelit të transparencës  

Konstatimet:  

Në përgjithësi, të gjithë të licencuarit kanë faqen elektronike zyrtare  ku edhe i kanë të publikuara 
dokumentet që kërkohen të jenë publike. Vlen të përmendet se gjatë vitit 2014 edhe NQ Gjakova SH.A, 
ka arritur ta funksionalizojë faqen elektronike zyrtare ku edhe i ka publikuar dokumentet dhe procedurat 
për ushtrimin e aktiviteteve përkatëse si dhe dokumentet e kërkuara  sipas licencave. 

 
2.5 Publikimi në kohë i informatave të duhura nga OST & OSSH për 

interkonektorët, shfrytëzimin e sistemit dhe ndarjen e kapacitetit  

 
Pika  

 
Monitorimi i Publikimit të dokumenteve nga KOSTT dhe 

OSSH  

 
I Licencuari 

 

1. Metodologjia e ngarkesave për  shfrytëzim të sistemit të 
transmisionit  

KOSTT 

2. Plani i adekuacisë së gjenerimit  2013-2022 KOSTT 

3. Plani zhvillimor i transmisionit 2014-2023 KOSTT 

4. Studimi mbi sigurinë e furnizimit me Energji Elektrike KOSTT 

5. Ngarkesat e transmisionit sipas vendimit V_640_2014 
aplikuar nga 1 prill 2014 

KOSTT 
 

6. Metodologjia e ngarkesave për shfrytëzim të Sistemit të 
Shpërndarjes  

KEDS 
 

Tab.3: Monitorimi i publikimit të dokumenteve nga KOSTT dhe OSSH  

KOSTT si operator i sistemit të transmisionit në përgjithësi i ka të publikuara të gjitha dokumentet që 
kërkohen me licencë. Përveç gjendjes aktuale lidhur me rrjetin dhe linjat intekronektive, KOSTT ka të 
publikuar edhe listën e kapaciteteve të reja të transmisionit dhe linjave interkonektive që planifikohen 
të ndërtohen gjatë viteve 2011-2020.  

Konstatimet:  
KOSTT publikon me rregull  të gjitha dokumentet që kërkohen me licencë. Sa i përket infomatave në 
lidhje me interkonektorët, shfrytëzimin e sistemit iterkonektiv dhe ndarjen e kapacitetit, edhe këto do të 

http://www.keds-energy.com/
http://www.kek-energy.com/
http://www.termokos.org/
http://www.iber-lepenc.org/?page=1,1
http://www.ngrohtorja.org/
http://www.kelag.at/
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publikohen pasi të zgjidhen çështjet e alokimit të kapaciteteve me Serbinë.  Problemet e KOSTT-it rreth 
alokimit të kapaciteteve interkonektive janë në proces të zgjidhjes (Marrëveshja me EMS; CAO e KEEJL).  

KEDS si operator i sistemit të shpërndarjes në përgjithësi i ka të publikuar të gjitha dokumentet që 
kërkohen me licencë.  Në faqen elektronike zyrtare të KEDS-it fillimisht nuk ka figuruar “Plani Zhvillimor i 
KEK-Shpërndarjes 2010 – 2014” dhe  “Metodologjia e Ngarkesave për Shfrytëzimin e Sistemit të 
Shpërndarjes”, me arsyetim se përmbajnë logon e KEK-ut. Pas komunikimeve të shumta me përfaqësues 
të KEDS-it, ato tanimë janë të vendosura në faqen elektronike zyrtare e KEDS , me një specifikë që “Plani 
Zhvillimor i KEK-Shpërndarjes 2010 – 2014” nuk është i publikuar në tërësi por vetëm si “Projektet e 
KEDS” (Ndërtimi i objekteve shpërndarëse të tensionit të mesëm për trafostacionin e ri 110/10(20) kV 
Prishtina;  Zgjerimi dhe përforcimi i rrjetit të shpërndarjes të tensionit ulët 2013 dhe Zgjerimi dhe 
përforcimi i rrjetit të shpërndarjes tensionit mesëm 2013). 

 “Metodologjia e Taksave për Kyçje” e OSSH,  ende është draft dhe në proces të aprovimit nga ZRRE. 
Kjo metodologji është komentuar disa herë nga operatorët e licencuar dhe ZRRE. Drafti i fundit me 
komente të ZRRE-së është dërguar në KEDS për finalizim dhe është në procedurë e sipër. Pritet që 
KEDS të dërgojë versionin e fundit në ZRRE për aprovim. Pas aprovimit Metodologjia duhet të publikohet 
në faqen zyrtare elektronike të KEDS-it.  

3 MONITORIMI I FURNIZIMIT DHE MBROJTJA E KONSUMATORVE 

3.1 Monitorimi i kyçjeve  

Në kreun III të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji Elektrike janë të përshkruar 
të gjithë hapat e procedurës për kyçjet/lidhjet e reja, nga aplikimi i palëve për kyçje/lidhje të re e deri te 
kyçja në rrjetin elektrik.  

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat e kërkesave të lidhjeve të reja, si dhe regjistrimet e 
tyre në KEDS sipas muajve dhe grupeve të konsumatorëve. KEDS-i  sipas kërkesave të ZRRE-së, çdo tre 
muaj ka dorëzuar raporte tre mujore lidhur me kërkesat e konsumatorëve për lidhje të reja dhe 
pëlqimet elektroenergjetike.  

Gjatë vitit 2014 në KEDS ka pasur gjithsej 24,033 kërkesa për regjistrime, ndërsa janë regjistruar 24,314 
konsumator. Po ashtu nga tabela shihet se gjatë vitit 2014 për çdo muaj kemi më shumë regjistrime të 
konsumatorëve në programin e KEDS-it (ang. Customer Care Package “CCP”) se sa kërkesa të 
parashtruara nga konsumatorët. Arsyeja pse ndodh kjo është se çdo muaj kemi bartje të regjistrimeve 
nga muaji në muaj. 

Po ashtu, nga të dhënat e KEDS-it shihet se nga numri i përgjithshëm i kërkesave për regjistrim më së 
shumti ka pasur kërkesa nga konsumatorët shtëpiak (grupi tarifor 5, 6 dhe 7) prej 19,799 apo 82.30%, 
ndërsa pjesa tjetër e kërkesave prej 4,254 kanë qenë të grupeve tjera tarifore 1, 2, 3, 4 dhe 8. 
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Tab .4:  Kyçjet e reja sipas muajve për vitin 2014 

Muaji Grupi tarifor 1 (1/2) 2 (1/3)  3 (6/6) 4 (7/01) 4 (7/02) 8 (8/01) 6 (4/01) 5 (4/02) 7 (9/1)  7 (9/2) 7 (9/3) Gjithsejtë

Kërkesa të rregullta 0 8 0 464 0 0 0 1181 0 0 16 1669

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 12 0 527 0 0 1 2072 0 0 17 2629

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 1 0 23 0 0 1 288 0 0 0 313

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

Σ Kërkesa 0 9 0 487 0 0 1 1469 0 0 16 1982

Σ Regjistruar në CCP 0 12 0 528 0 0 1 2073 0 0 17 2631

Kërkesa të rregullta 0 0 5 1 223 5 4 943 0 0 0 1181

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 6 1 269 16 5 1672 0 0 0 1969

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 0 0 36 7 0 616 0 0 0 659

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σ Kërkesa 0 0 5 1 259 12 4 1559 0 0 0 1840

Σ Regjistruar në CCP 0 0 6 1 269 16 5 1672 0 0 0 1969

Kërkesa të rregullta 0 0 9 0 349 1 0 1200 0 0 0 1559

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 10 0 626 6 2 2676 0 0 0 3320

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 1 0 212 8 2 911 0 0 0 1134

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6

Σ Kërkesa 0 0 10 0 561 9 2 2111 0 0 0 2693

Σ Regjistruar në CCP 0 0 10 0 626 6 2 2682 0 0 0 3326

Kërkesa të rregullta 0 0 6 1 200 1 0 1068 0 0 0 1276

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 6 1 342 18 2 1655 0 0 0 2024

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 0 0 120 17 2 342 0 0 0 481

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13

Σ Kërkesa 0 0 6 1 320 18 2 1410 0 0 0 1757

Σ Regjistruar në CCP 0 0 6 1 342 18 2 1668 0 0 0 2037

Kërkesa të rregullta 0 0 3 1 135 4 0 749 0 0 0 892

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 9 1 312 15 0 1398 0 0 0 1735

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 4 0 117 11 0 594 0 0 0 726

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

Σ Kërkesa 0 0 7 1 252 15 0 1343 0 0 0 1618

Σ Regjistruar në CCP 0 0 9 1 315 15 0 1398 0 0 0 1738

Kërkesa të rregullta 0 0 3 0 183 5 1 760 0 0 0 952

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 3 0 243 8 1 1017 0 0 0 1272

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 1 0 77 2 0 367 0 0 0 447

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5

Σ Kërkesa 0 0 4 0 260 7 1 1127 0 0 0 1399

Σ Regjistruar në CCP 0 0 3 0 243 8 1 1022 0 0 0 1277

Kërkesa të rregullta 0 0 5 0 219 18 0 894 0 0 -         1136

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 10 0 268 29 0 1,496 0 0 -         1803

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 3 0 109 8 1 733 0 0 -         854

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -         0

Σ Kërkesa 0 0 8 0 328 26 1 1627 0 0 0 1990

Σ Regjistruar në CCP 0 0 10 0 268 29 0 1496 0 0 0 1803

Kërkesa të rregullta 0 0 2 0 148 10 0 1398 0 0 0 1558

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 4 0 233 14 0 2358 0 0 0 2609

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 2 0 92 3 0 905 0 0 0 1002

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5

Σ Kërkesa 0 0 4 0 240 13 0 2303 0 0 0 2560

Σ Regjistruar në CCP 0 0 4 0 233 14 0 2362 0 1 0 2614

Kërkesa të rregullta 0 0 3 0 203 4 0 1007 0 0 0 1217

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 3 0 289 6 4 1676 0 0 0 1978

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 1 0 145 13 4 661 0 0 0 824

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 5

Σ Kërkesa 0 0 4 0 348 17 4 1668 0 0 0 2041

Σ Regjistruar në CCP 0 0 3 0 291 6 4 1679 0 0 0 1983

Kërkesa të rregullta 0 1 0 2 137 4 4 690 0 0 0 838

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 1 1 2 280 5 8 1,525 0 0 0 1822

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 1 0 201 2 4 767 0 0 0 975

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 8

Σ Kërkesa 0 1 1 2 338 6 8 1457 0 0 0 1813

Σ Regjistruar në CCP 0 1 1 2 282 5 8 1531 0 0 0 1830

Kërkesa të rregullta 0 0 4 0 240 7 0 1479 0 0 0 1730

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 0 4 1 262 7 2 1354 0 0 0 1630

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 0 1 81 1 1 362 1 0 0 447

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 18 0 0 64 0 0 0 82

Σ Kërkesa 0 0 4 1 321 8 1 1841 1 0 0 2177

Σ Regjistruar në CCP 0 0 4 1 280 7 2 1418 0 0 0 1712

Kërkesa të rregullta 0 1 8 0 231 5 1 1450 0 0 0 1696

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 1 9 0 213 6 3 1007 0 0 0 1239

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 0 1 0 92 2 3 368 1 0 0 467

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 0 28 0 0 127 0 0 0 155

Σ Kërkesa 0 1 9 0 323 7 4 1818 1 0 0 2163

Σ Regjistruar në CCP 0 1 9 0 241 6 3 1134 0 0 0 1394

Kërkesa të rregullta 0 10 48 469 2,268 64 10 12,819 0 0 16 15,704

Regjistruar në CCP kons. rregullt 0 14 65 533 3,337 130 28 19,906 0 0 17 24,030

Kërkesa nga sektorët tjerë 0 1 14 24 1,282 74 18 6,914 2 0 0 8,329

Regjistruar në CCP si kon. i legal 0 0 0 1 53 0 0 229 0 1 0 284

Σ Kërkesa 0 11 62 493 3,550 138 28 19,733 2 0 16 24,033

Σ Regjistruar në CCP 0 14 65 534 3,390 130 28 20,135 0 1 17 24,314

Maj

Qershor

Gusht

Shtator

Gjithsejtë

Tetor

Nëntor

Dhjetor

Janar

 Shkurt

 Mars

Prill

Korrik
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Nga tabela e mësipërme shihet se në vitin 2014 janë regjistruar 24,314 lidhje të reja, ndërsa në vitin 
2013 kemi pasur 29,492 regjistrime të lidhjeve të reja.  

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e aplikacioneve për Pëlqime Elektroenergjetike, të realizuara apo 
të shqyrtuara dhe atë të parealizuara, sipas muajve. Nga të dhënat e prezantuara shihet se nga 
549 aplikacione për Pëlqime Elektroenergjetike, prej tyre 98.7% janë shqyrtuar dhe realizuar, 
ndërsa 1.3% janë në procedurë të shqyrtimit.  

 

Tab.5: Pëlqimet elektroenergjetike sipas muajve 

ZRRE ka bërë analiza lidhur me refuzimet e aplikacioneve për lidhje të reja të konsumatorëve dhe ka 
konstatuar se refuzimet  e aplikacioneve për lidhje të re nga ana e KEDS-it ndodhin kryesisht për shkak 
të mungesës së dokumentacionit nga ana e palëve.  

ZRRE gjithashtu ka ka bërë vlerësime lidhur me refuzimin e aplikacioneve për Pëlqime 
Elektroenergjetik. Lidhur me këtë ZRRE ka konstatuar se  refuzimet e aplikacioneve për pëlqime 
elektroenergjetike ndodhin për shkak të mungesës së dokumenteve të nevojshme, gjegjësisht 
mungesës së projektit elektrik, pasi që duhet të merren parasysh të gjitha dokumentet relevante të 
konsumatorit gjatë përpilimit të kushteve teknike. 

Konstatimet: 

Duhet theksuar se lidhjet e reja përveç kërkesave të rregullta të konsumatorëve bëhen edhe me kërkesë 
te departamenteve tjera në KEDS, për arsye se ka konsumator të cilët kyçen në rrjetin elektrik dhe nuk 
parashtrojnë kërkesa ashtu siç përcaktohet në Rregullën për Kushtet e Përgjthshme të Furnizimt me 
Energji dhe kjo pastaj regjistrohet si kërkesë e departamenteve tjera. 

Afatet ligjore për lidhje të re të përcaktuara në Rregullën për Kushtet e Përgjtihshme të Furnizmit me 
Energji, për konsumatorët të cilët kyçen në tensionin e ulët dhe për konsumatorët të cilët kyçen në 
rrjetin e tensionit të mesëm, janë duke u zbatuar nga KEDS-i, përveç disa rasteve kur konsumatorët nuk 
kanë plotësuar kushtet teknike për kyçje apo kanë ndonjë kontest lidhur me pronën. 

Muaji

Numri i përgjithshëm i 

aplikacioneve për Pëlqime 

elektroenergjetike

Të realizuara Të parealizuara

Janar 50 48 2

Shkurt 45 45 0

Mars 44 41 3

Prill 40 40 0

Maj 33 33 0

Qershor 37 35 2

Korrik 39 39 0

Gusht 36 36 0

Shtator 42 42 0

Tetor 74 74 0

Nëntor 54 54 0

Dhjetor 55 55 0

Gjithsejtë 549 542 7
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Gjatë analizave të bëra të disa ankesave të konsumatorëve për lidhje të reja, është vërejtur se KEDS i 
refuzon disa nga lidhjet e reja me arsyetimin se më parë ka pasur shifër me borxh në atë parcel dhe se 
për këtë shkak edhe konsumatorit i refuzohet kërkesa për lidhje të re, por që i ipet shifra e vjetër dhe në 
atë shifër i regjistrohet njehsori elektrik me gjithë borxhin e krijuar. KEDS-i në arsyetimet e veta ka 
theksuar se nuk mund të zgjidhë problemet mes shitësve dhe blerësve të pronave dhe se nuk mund të 
mbyll asnjë llogari nëse ajo llogari ka borxhe të pa paguara. KEDS-i po ashtu ka theksuar se në shumicën 
e rasteve këto moskuptime mes konsumatorëve, dhe KEDS-i pas përpjekjeve të shumta ka arritur me i 
zgjidh, pasi që ai interesohet që të mbledh borxhet e energjisë elektrike vetëm nga data e fillimit të 
operimit.  Lidhur me këtë ZRRE i ka dërguar disa herë shkresa zyrtare KEDS-it duke kërkuar që këto raste 
të analizohen më detalisht dhe që borxhi i energjisë elektrike i krijuar nga personat e mëherëshëm t’i 
kërkohet atyre personave të cilët e kanë krijuar atë borxh përmes procedurave ligjore por jo duke e 
kushtëzuar lidhjen e re me atë borxh. Andaj pritet që kjo çështje të përmirësohet.  

3.2  Monitorimi i shkyçjeve dhe rikyçjeve  

Kreu V i Rregullës për shkyçje dhe rikyçje të konsumatorëve në sektorin e energjisë paraqet të gjitha 
dispozitat ligjore nga njoftimi paralajmërues për shkyçje, njoftimi për shkyçje, shkyçjet dhe rikyçjet.Sipas 
të dhënave të paraqitura nga KEDS-i gjatë vitit 2014 punëtorët e autorizuar të KEDS-it kanë realizuar 
427,231 shkyçje nga rrjeti elektrik. KEDS sipas kërkesave të ZRRE-së për çdo tre muaj ka dorëzuar 
Raporte tre mujore lidhur me kërkesat e konsumatorëve për lidhje të reja dhe pëlqimet 
elektroenergjetike 

 

Fig 1:  Numri i shkyçjeve sipas distrikteve për vitin 2014 

Në figurën nr.1 është paraqitur numri i shkyçjeve sipas distrikteve, ku vërehet se në distriktin e 

Prishtinës është realizuar numri më i lartë i shkyçjeve prej 136,927 apo 32.05%, pasuar nga distrikti i 

Ferizajit prej 71,469 apo 16.73%, ndërsa më së paku shkyçje të realizuara kanë ndodhur në distriktin e 

Gjakovës prej 27,537 apo 6.45%. 

Në tabelën e mëposhtëm është paraqitur numri i shkyçjeve të realizuara sipas muajve  për vitin 2014.  
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Tab.6: Numri i shkyçjeve gjatë vitit 2014 sipas muajve 

Numri i shkyçjeve të realizuara gjatë vitit 2014 ka qenë 427,231, ndërsa në vitin 2013 numri i 
shkyçjeve të realizuara ka qenë 499,153. Nga kjo shihet se kemi një rënie të shkyçjeve të realizuara 
në vitin 2014 në krahasim me vitin 2013 për 17%. 
 

 

Fig. 2: Numri i shkyçjeve për vitin 2013 dhe 2014 

Konstatimet: 

ZRRE ka vërejtur se gjatë vitit 2014 konsumatorët janë duke i bërë pagesat e energjisë elektrike më me 
rregull se sa në vitin 2013 dhe kjo ka shkaktuar që gjatë vitit 2014 të kemi një rënie të shkyçjeve të 
konsumatorëve nga rrjeti elektrik në krahasim me vitin 2013. Sipas të dhënave të vitit 2014 vërehet se  
raporti i shkyçjeve të realizuara ndaj faturave të përgjithshme të energjisë elektrike është 7.44%.  

Gjatë vitit 2014 në krahasim me vitet e mëhershme ka një rënie të konsideruehsme të shkyçjeve të 
konsumatorëve nga rrjeti elektrik të rasteve kur konsumatorët të cilët kanë pasur të parashtruar ankesë 
në ZRRE apo në gjykatë për vlerat e tyre të kontestuara. Ky zvogëlim i rasteve të shkyçjeve për këtë 
kategori të konsumatorëve ka ndodhur falë bashkëpunimit mes ZRRE-së dhe të KEDS-it, pasi që ZRRE i ka 
kërkuar KEDS-it që të krijoj një bazë të të dhënave për këtë kategori të ankesave në mënyrë që të njëjtit 

Muaji
Nr. i 

shkyçjeve

Janar          41,139 

Shkurt          38,216 

Mars          44,535 

Prill          39,730 

Maj          37,893 

Qershor          43,155 

Korrik          30,466 

Gusht          18,191 

Shtator          28,450 

Tetor          32,067 

Nëntor          37,680 

Dhjetor          35,709 

Gjithsej        427,231 
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të mos pësojnë shkyçje për vlerat e tyre të kontestuara deri në marrjen e një vendimi përfundimtar. Kjo 
bazë e të dhënave është krijuar nga ana e KEDS-it.  

3.3 Monitorimi i zbatimit të procedurës për identifikimin dhe parandalimin e 

shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike 

Në kreun VIII të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji dhe në procedurën për 
identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike janë të përshkruara 
mënyrat e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike dhe metodologjia e llogaritjes së 
shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike. 

Numri i përgjithshëm i konsumatorëve të faturuar për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike 
(rikthim të humbjeve) për vitin 2014 ka qenë 9,653.  

Më poshtë është paraqitur figura me numrin e faturave për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë 
elektrike të lëshuara nga KEDS për vitin 2014 sipas distrikteve. 

 

Fig. 3: Numri i faturave për shfrytëzim të paautorizuar (rikthim i humbjeve) të ngarkuar nga KEDS për 

vitin 2014 sipas distrikteve 

Nga figura e mësipërme shihet se numri më i madh i konsumatorëve të faturuar për shfrytëzim të 

paautorizuar (rikthim të humbjeve) për vitin 2014 është në distriktin e Prishtinës prej 2,482 apo 25.71%, 

pasuar nga distrikti i Mitrovicës prej 1,683 apo 17.43%, ndërsa përqindjen më të ulët e ka distrikti i 

Gjilanit  prej 575 apo 5.96%. 

Në figurën 4 është paraqitur numri i faturave të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike për 

vitin 2014 sipas muajve.  
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Fig. 4: Numri i faturave për shfrytëzim të paautorizuar të lëshuara nga KEDS-i për vitin 2014 sipas muajve 

Në tremujorin e fundit të vitit 2014 vërehet numër më i madh i faturave të shfrytëzimit të paautoriuzuar 
të energjisë elektrike të lëshura nga KEDS në krahasim me tremujoret tjera.  

Nga të dhënat e paraqitura më lartë shihet se numri i përgjithshëm i faturave për shfrytëzim të 
paautorizuar të energjisë elektrike (rikthim i humbjeve) të lëshuara nga KEDS për vitin 2014 është 9,653, 
ndërsa në vitin 2013 ka qenë 5,173. Sipas kësaj vërehet se në vitin 2014 ka 86.60% më shumë fatura për 
shfrytëzim të paautorizuar. 

 

Konstatimet: 

KEDS-i gjatë vitit 2014 ka bërë një ristrukturim të departamentit apo njësisë e cila merret me faturat e 

shfrytëzimit të paautorizuar, ngase deri në gusht të vitit 2014 faturat e shfrytëzimit të paautorizuar janë 

bërë nëpër distrikte, ndërsa nga gushti 2014 KEDS-i faturimin e shfrytëzimit të paautorizuar e realizon 

nga qendra, dhe se tërë dokumentacioni lidhur me faturat e shfrytëzimit të paautorizuar skenohet dhe 

ruhet në qendër.  

ZRRE përmes disa ankesave të konsumatorëve për shfrytëzim të paautorizuar dhe bisedave me 

konsumatorët ka konstatuar se punëtorët e autorizuar të KEDS gjatë përpilimit të procesverbaleve të 

inspektimit pjesërisht kanë respektuar nenet 9 dhe 10 të Procedurës për identifikimin dhe parandalimin 

e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike. Kjo për arsye se në disa raste kemi konstatuar se 

nuk bëhet përshkrimi i saktë dhe i kompletuar i shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike nga 

ana e punëtorëve të autorizuar të kontrollës, në disa raste tjera nuk është bërë përshkrimi i veprimeve 

të ndërmarra pas konstatimit për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike ose nuk evidentohet 

se a ka refuzuar konsumatori të nënshkruhet në procesverbal. Punëtorët e autorizuar të kontrollës së 

KEDS-it gjithashtu në disa raste nuk kanë zbatuar nenin 11 të procedurës për identifikimin dhe 

parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, pasi që punëtorët e autorizuar të 

KEDS-it duhet të bëjnë fotografi nga vendi i ndodhjes dhe të njëjtat t’i bashkëngjiten procesverbaleve të 

përpiluara. Mos zbatimi i plotë i nenit 11 të kësaj procedure ndikon në kompletimin e fakteve për 

argumentimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike nga konsumatorët. KEDS-i është 

arsyetuar se dështimi i bërjes së fotografive nga vendi i ngjarjes ndodh për arsye se punëtorët janë të 

670

419

635
721

599

462

301
414

642

1096

1809
1885

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

janar shkurt mars prill maj qershor korrik gusht shtator tetor nëntor dhjetor

Numri i faturave për shfrytëzim të paaautorizuar të lëshuara nga KEDS-i sipas distrikteve për vitin 2014



Adresa: Rr. “Dervish Rozhaja” nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: 038 247 615 lok.. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-

ks.org, web: www.ero-ks.org   21 

 

kërcënuar dhe se inspektimi i këtyre rasteve bëhet në kushte të jashtëzakonshme dhe nën presionin e 

konsumatorit. 

ZRRE gjatë shqyrtimit të disa faturave të shfrytëzimit të paautorizuar apo formës së llogaritur të 

shpenzimit, ka gjetur se në disa fatura të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike nuk është 

respektuar saktë neni 13 paragrafi 2. Pra nga sasia e energjisë së shfrytëzuar në mënyrë të paautorizuar 

e përcaktuar nga KEDS, nuk është zbritur sasia e energjisë elektrike që është faturuar/regjistruar në 

njehsor gjatë asaj periudhe. Poashtu ka pasur edhe disa gabime tjera të cilat janë me dy vlera të 

ndryshme monetare. Lidhur me këtë ZRRE ka dërguar shkresa zyrtare në KEDS për këto fatura të 

shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike të llogaritura gabimisht, dhe ato raste janë kthyer në 

rishqyrtim në KEDS për vlerësim të mëtutjeshëm dhe përmirësim të tyre. KEDS ka raportuar dhe ZRRE ka 

vërtetuar se gabimet e bëra në disa raste në faturat e shfrytëzimit të pautorizuar janë eliminuar dhe 

këto gabime kanë ardhur si rrjedhojë e modulit të vjetër. Faturat e shfrytëzimit të paautorizuar të 

llogaritura janë korrigjuar dhe përmirësuar. 

3.4 Monitorimi i numrit të konsumatorëve të lexuar, aktiv, pasiv, me shpenzim zero 

Kreu VII i Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji elektrike, përkatësisht neni 21, 

përcakton se Operatori i Sistemit është përgjegjës për të siguruar lexim të saktë të njehsorëve elektrik  

në përputhje me Kodin përkatës të Matjes dhe Procedurës së Leximit dhe Faturimit të konsumatorëve 

tarifor, ndërsa faturimi i energjisë elektrike është i përcaktuar në nenin 23 të kësaj rregulle. Në tabelën e 

mëposhtme është i paraqitur numri i i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në programin e 

faturimit (CCP). 
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Tab. 7: Numri i konsumatorëve të regjistruar në KEDS (aktiv dhe pasiv) sipas muajve 

Nga kjo tabelë vërehet se nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në KEDS është 
514,957 prej tyre konsumator aktiv janë 483,555 apo 93.90%, ndërsa 31,402 apo 6.10% konsumatorë 
janë pasiv. Numri i konsumatorëve pasiv është i lartë dhe ende nuk kemi të dhëna të sakta se sa prej 
tyre kanë parashtruar vet kërkesa  për tu bërë pasiv, e sa prej tyre janë bërë pasiv nga kompania.  

Sipas analizave të bëra numrit të përgjithshëm të konsumatorëve  deri më datën 31.12.2014, vërehet se 
nga 517,957 konsumator, prej tyre 433,990 apo 84.28% janë konsumatorë shtëpiak, ndërsa 80,967 apo 
15.72% janë konsumator jo shtëpiak. Sipas analizave të bëra numrit aktiv të konsumatorëve deri më 
datën 31.12.2014, vërehet se nga 483,555 konsumator, prej tyre 412,100 apo 85.22% janë konsumatorë 
shtëpiak, ndërsa 71,455 apo 14.87% janë konsumator jo shtëpiak. 

Muaji Gr.tarifor 1 (1/2) 2 (1/3)  3 (6/6) 4 (7/01) 4 (7/02) 8 (8/01) 6 (4/01) 5 (4/02) 7 (9/1)  7 (9/2) 7 (9/3) Gjithsejtë

Aktiv                 19              215       1,926       9,840     57,421       1,102     19,709   381,745           563           298             35   472,873 

Pasiv                 11                16           131       2,781       4,954             54       4,707     11,522           310           637             68     25,191 

Gjithsejtë                 30              231       2,057     12,621     62,375       1,156     24,416   393,267           873           935           103   498,064 

Aktiv                 19              214       1,943       9,793     57,816       1,122     19,475   383,891           233           173               9   474,688 

Pasiv                 11                16           130       2,780       5,036             55       4,711     11,540           612           758             94     25,743 

Gjithsejtë                 30              230       2,073     12,573     62,852       1,177     24,186   395,431           845           931           103   500,431 

Aktiv                 20              214       1,955       9,748     58,485       1,135     19,319   386,675           193             75               8   477,827 

Pasiv                 11                17           132       2,778       5,052             55       4,713     11,584           637           848             95     25,922 

Gjithsejtë                 31              231       2,087     12,526     63,537       1,190     24,032   398,259           830           923           103   503,749 

Aktiv                 20              213       1,877       8,569     57,999       1,212     16,125   387,547           122             41               3   473,728 

Pasiv                 11                17           146       3,243       6,043             54       6,054     14,359           465           298             79     30,769 

Gjithsejtë                 31              230       2,023     11,812     64,042       1,266     22,179   401,906           587           339             82   504,497 

Aktiv                 20              213       1,885       8,275     58,630       1,226     15,468   389,594           118             40               2   475,471 

Pasiv                 11                17           147       2,478       5,822           532       6,050     14,355           596           834             91     30,933 

Gjithsejtë                 31              230       2,032     10,753     64,452       1,758     21,518   403,949           714           874             93   506,404 

Aktiv                 20              214       1,892       8,179     59,020       1,233     15,212   390,831           117             40               2   476,760 

Pasiv                 11                17           146       2,981       5,822           533       6,050     14,366           412           133             42     30,513 

Gjithsejtë                 31              231       2,038     11,160     64,842       1,766     21,262   405,197           529           173             44   507,273 

Aktiv                 20              214       1,905       8,131     59,380       1,264     15,116   392,706           117             40               2   478,895 

Pasiv                 11                17           145       2,982       5,829           533       6,046     14,361           596           834             91     31,445 

Gjithsejtë                 31              231       2,050     11,113     65,209       1,797     21,162   407,067           713           874             93   510,340 

Aktiv                 20              215       1,908       7,879     59,838       1,277     13,779   396,452           117             41               2   481,528 

Pasiv                 11                17           146       3,237       6,045             56       6,034     14,329           597           833             90     31,395 

Gjithsejtë                 31              232       2,054     11,116     65,883       1,333     19,813   410,781           714           874             92   512,923 

Aktiv                 20              214       1,913       7,356     60,656       1,296     12,543   399,398           117             40               2   483,555 

Pasiv                 11                17           147       3,235       6,046             56       6,023     14,349           597           833             88     31,402 

Gjithsejtë                 31              231       2,060     10,591     66,702       1,352     18,566   413,747           714           873             90   514,957 

Aktiv                 20              214       1,905       8,131     59,380       1,264     15,116   392,706           117             40               2   478,895 

Pasiv                 11                17           145       2,982       5,829           533       6,046     14,361           596           834             91     31,445 

Gjithsejtë                 31              231       2,050     11,113     65,209       1,797     21,162   407,067           713           874             93   510,340 

Aktiv                 20              215       1,908       7,879     59,838       1,277     13,779   396,452           117             41               2   481,528 

Pasiv                 11                17           146       3,237       6,045             56       6,034     14,329           597           833             90     31,395 

Gjithsejtë                 31              232       2,054     11,116     65,883       1,333     19,813   410,781           714           874             92   512,923 

Aktiv                 20              214       1,913       7,356     60,656       1,296     12,543   399,398           117             40               2   483,555 

Pasiv                 11                17           147       3,235       6,046             56       6,023     14,349           597           833             88     31,402 

Gjithsejtë                 31              231       2,060     10,591     66,702       1,352     18,566   413,747           714           873             90   514,957 

Janar 2014

Shkurt 2014

Mars 2014

Pril l  2014

Maj2014
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Nga tabela e mësipërme shihet se kemi rritje të konsumatorëve pasiv. Pra, nga 25,191 konsumator pasiv 
sa kanë qenë në muajin janar,është rritur në muajin dhjetor 2014 ka qenë 31,402.  

 

Fig. 5: Numri i faturave të lëshuara nga KEDS-i sipas distrikteve 

Nga grafiku i mësipërm vërehet se nga numri i përgjithshëm i faturave të lëshuara nga KEDS, pjesën më 
të madhe të këtyre faturave e ka lëshuar distrikti i Prishtinës prej 28.50%, pasuar nga distrikti i Prizrenit 
prej 14.78%, ndërsa pjesën më të vogël e ka distrikti i Mitrovicës prej 9.61%.  

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur numri i faturave të energjisë elektrike të faturuar me 
shpenzim zero sipas muajve dhe grupeve tarifore për vitin 2014. 

 

Tab.8:  Numri i faturave të energjisë elektrike të faturuar me zero sipas muajve dhe grupeve tarifore për 

vitin 2014 

Nga të dhënat e mësipërme vërehet se gjatë vitit 2014 KEDS ka lëshuar 5,739,303 fatura të energjisë 
elektrike, prej tyre 909,654 fatura janë me  shpenzim zero, apo 15.85%. 

Nga të dhënat e paraqitura më lartë vërehet se në muajin dhjetor 2014 janë lëshuar më së shumti fatura 
të energjisë elektrike me shpenzim zero, pra 83,372 fatura, e që në krahasim me numrin e 
konsumatorëve aktiv të atij muaji i bie se janë lëshuar 17.24%. KEDS-i ka dhënë sqarime se kjo ndodh 
për shkak se një numër i konsumatorëve  nuk jeton në Kosovë dhe se këta konsumatorë konsiderohen 
se janë aktiv.   
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Numri i faturave të lëshuara nga KEDS për vitin 2014

Grupi tarifor Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Shuma

1 (1/2) 5               12             5               5               5               7               6               6               6               8               9               9               83             

2 (1/3) 42             1,015       43             43             41             43             44             45             45             45             45             48             1,499       

6 (4/01) 5,542       15,603    5,154       4,338       4,336       4,158       3,879       3,940       3,825       3,767       3,762       3,880       62,184    

5 (4/02) 57,212    48,132    52,668    55,230    57,211    55,113    42,349    44,635    53,789    58,662    61,508    61,782    648,291  

3 (6/6) 181          377          168          171          162          167          170          166          162          157          167          183          2,231       

4 (7/01) 3,271       4,986       2,969       2,824       2,856       2,882       2,949       2,918       2,658       2,559       2,487       2,595       35,954    

4 (7/02) 13,011    10,789    11,286    12,195    12,552    13,200    13,904    14,179    13,319    13,773    13,733    14,624    156,565  

8 (8/01) 214          165          202          235          236          242          249          268          272          257          255          250          2,845       

7 (9/1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1               0 1               

7 (9/2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1               1               

7 (9/3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Shuma 79,478    81,079    72,495    75,041    77,399    75,812    63,550    66,157    74,076    79,228    81,967    83,372    909,654  
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Konstatimet: 
Sipas të dhënave të paraqitura numri i konsumatorëve pasiv të cilët janë të evidentuar në programin e 
faturimit është i lartë dhe nuk ka të dhëna se sa është numri i atyre konsumatorëve të cilët vet kanë 
parashtruar kërkesë për pasivizim të njehsorit elektrik, si dhe sa është numri i konsumatorëve të 
pasivizuar nga vet kompania.  

Sipas procedurës së rregullt pasivizimi i shifrës bëhet pasi konsumatori të bëjë pagesën e borxhit të 
përgjithshëm dhe parashtron kërkesën për pasivizim të shifrës. Punëtorët e autorizuar të kontrollës së 
KEDS-it mund të bëjnë një shifër pasiv edhe në rastet kur objekti është i braktisuar, i rrënuar etj dhe ky 
pasivizim përcillet me dokumentet nga tereni. KEDS-i ka theksuar se është vështirë të definohet 
pasivizimi - shifrës me kërkesë të konsumatorit apo me kërkesë të punëtorëve të KEDS-it dhe se 
kërkohet kohë e gjatë për të bërë një ndarje të tillë. Megjithatë ZRRE kërkon nga KEDS-i që të bëjë 
përpjekje dhe në të ardhmen të identifikoj dhe siguroj të dhëna të sakta lidhur me numrin e 
konsumatorëve të cilët vet kanë parashtruar kërkesë për pasivizim.  

Sipas të dhënave që i kemi pranuar nga KEDS-i, vërehet se numri i konsumatorëve të cilëve i faturohet 
fatura e energjisë elektrike me shpenzim zero është i lartë, mirëpo kjo ndodh për shkak se një numër i 
konsumatorëve  nuk jeton në Kosovë dhe se këta konsumatorë konsiderohen se janë aktiv.   

Rekomandohet KEDS-i që konsumatorëve të cilat kanë më shumë fatura të energjisë elektrike me 
shpenzim zero, të dërgohet njoftimi për mundësinë e pasivizimit të shifrës. 

3.5 Monitorimi i ankesave të konsumatorëve  

Sipas Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, të gjithë konsumatorët 
kanë të drejtë të parashtrojnë ankesa që kanë të bëjnë me shërbimet e ofruara nga furnizuesi ose 
operatori i sistemit, e që këto ankesa fillimisht duhet t’i drejtohen furnizuesit si organi i shkallës së parë, 
i cili bën shqyrtimin e ankesës dhe lëshon përgjigje brenda afatit ligjor. Në Rregullën e cekur më lartë 
Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve në KEDS është  i obliguar të raportoj në ZRRE për ankesat 
e konsumatorëve. 

Sipas të dhënave të KEDS-it gjatë vitit 2014 numri i përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve të 
regjistruar në Departamentin për Konsumator në KEDS është 17,655, ndërsa të zgjidhura janë 10,896.  

 

Fig. 6: Ankesat e regjistruara dhe të zgjidhura në Departamentin për Konsumator në KEDS për vitin 2014  
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Sipas të dhënave të prezantuara nga KEDS-i vërehet se nga numri i përgjithshëm i ankesave të 

konsumatorëve të regjistruar, prej tyre 61.72% të ankesave të konsumatorëve janë zgjidhur/përfunduar, 

ndërsa 38.28% janë në procedurë të shqyrtimit 

 

Fig. 7: Ankesat e regjistruara dhe të zgjidhura në Departamentin për Konsumator në KEDS për vitin 2014 

sipas distrikteve 

Nga figura nr.7 shihet se përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve të regjistruar në 
Departamentin për Konsumator në KEDS gjatë vitit 2014 është në distriktin e Prishtinës 39.30%, pasuar 
nga distrikti i Ferizajt me 14.09%, ndërsa përqindja më e ulët është në distriktin e Gjilanit prej 3.49%. 
Gjithashtu shihet se përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve të zgjidhura nga KEDS-i është në 
distriktin e Prishtinës prej 29.97%, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 15.48%, ndërsa më e ulëta është në 
distriktin e Gjilanit prej 4.63%.  

Në tabelën nr. 9 është paraqitur numri i ankesave të konsumatorëve për periudhën janar – dhjetor  2014 
sipas muajve dhe distrikteve.  
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Tab. 9: Ankesat e regjistruara dhe të përfunduara në KEDS për periudhë janar– dhjetor 2014 sipas 

muajve dhe distrikteve 

Gjatë monitorimeve të vazhdueshme të bëra nga ZRRE në vitin 2014, është vërejtur se numri i ankesave 

të konsumatorëve në tremujorin e katërt TM4 (tetor – dhjetor) është rritur në krahasim me tremujorin e 

tretë TM3 (korrik – shtator), shprehur në përqindje prej 59.75%, e po ashtu është rritur edhe në 

krahasim me tremujorin e dytë TM2 (prill – qershor) prej 31.51%, ndërsa krahasuar me tremujorin e 

parë TM1 (janar – mars) numri i ankesave të konsumatorëve është zvogëluar për 49.13%. 

Nga tabela nr. 9 vërehet se përqindja më e lartë e ankesave të përfunduara në raport me ankesat e 

regjistruara për vitin 2014, ёshtё realizuar nё distriktin e Pejës (raporti ankesa/të përfunduara) 92.73%, 

pasuar nga distrikti i Gjakovës 83.90%, ndërsa më e ulëta në distriktin e Prishtinës prej 47.05%. 

Në tabelën nr. 10 kemi paraqitur numrin e ankesave të regjistruara dhe të përfunduara sipas natyrës së 

ankesave për vitin 2014. 

Ankesat Distriktet Prishtinë Prizren Pejë Ferizaj Gjilan Mitrovicë Gjakovë Gjithsej

tëAnkesa      1,575         306         304         464         106         432            56      3,243 

Përfunduara      1,204         231         301         245         106         238            47      2,372 

Ankesa         667         341         139         358            40         297         178      2,020 

Përfunduara         364         242         101         305            37         135         153      1,337 

Ankesa         520         267         187         226            45         128         154      1,527 

Përfunduara         199         159         165         140            35         122         135         955 

Ankesa         530         234         168         183            14         178         136      1,443 

Përfunduara         169         211         169         104            14         143         120         930 

Ankesa         380         259         129            98            27         104         158      1,155 

Përfunduara         155         155         126            38            27            88         139         728 

Ankesa         260         158            77            95            40            95         139         864 

Përfunduara            71         126            86            57            30            65         120         555 

Ankesa         240         206            87         101            40         100         170         944 

Përfunduara            68         158            86            52            35            83         144         626 

Ankesa         356         127            51         106            27            97         113         877 

Përfunduara            78            92            51            50            28            48            84         431 

Ankesa         405         108            80         146            61         129         100      1,029 

Përfunduara            85            83            80            67            49         119            85         568 

Ankesa         429         120         284         156            60         175         134      1,358 

Përfunduara         197         120         284            71            60            49            95         876 

Ankesa         503         103            98         240            51         141            46      1,182 

Përfunduara         198            31            88            44            34         109            42         546 

Ankesa      1,074         160            73         315         106         216            69      2,013 

Përfunduara         477            79            18         183            50         110            55         972 

Ankesa      6,939      2,389      1,677      2,488         617      2,092      1,453   17,655 

Përfunduara      3,265      1,687      1,555      1,356         505      1,309      1,219   10,896 

nëntor
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Tab. 10:  Ankesat e regjistruara dhe të zgjidhura në KEDS për vitin 2014 sipas natyrës së ankesave 

Sipas të dhënave të KEDS-it, në vitin 2014 ankesat e konsumatorëve të cilat kanë qenë për gabimet në 
lexim në pikën matëse (lexim jo korrekt dhe leximet jo të rregullt) kanë qenë 9,532 apo shprehur në 
përqindje prej 53.99%, ndërsa në vitin 2013 kanë qenë 12,503 apo shprehur në përqindje prej 57.12%. 

Më poshtë është paraqitur figura me të dhënat e ankesave të zgjidhura nga Departamenti për 
Konsumator në KEDS për vitin 2014. 

 

Fig. 8: Statusi i ankesave të konsumatorëve sipas distrikteve për vitin 2014 

Në figurën e mësipërme vërehet se Departamenti për Konsumator në KEDS nga 10,896 ankesa të 
zgjidhura të konsumatorëve, prej tyre 7,086 ankesa i ka aprovuar në favor të konsumatorëve apo 
65.03%, ndërsa 3,807 i ka refuzuar, apo e shprehur në përqindje 34.97%. 

Nga të dhënat e siguruara nga KEDS-i vërehet se numri i përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve për 
vitin 2014 është 17,655, e që është për 23.96% më i ultë në krahasim me vitin 2013 kur numri i 
përgjithshëm i ankesave ka qenë 21,886. 

Konstatimet: 
Rritja e ankesave të konsumatorëve për periudhën TM1 dhe TM4 (sezona e dimrit) në krahasim me 
periudhën TM2 dhe TM3 (sezona e verës) të vitit 2014 vrehet si dukuri edhe në vitet e mëhershme. 

Natyra e ankesave Ankesa Përfunduara

B1 - Pagesë e pa regjistruar 468 365

B2 - Bilanci fillestar gabim 44 28

B3 - Mosmarrja e faturave  85 45

B4 - Mbilimiti 1591 887

B5 - Ndryshim i paushallit 790 364

B6 - Lexim jo korrekt 6903 4298

B7 - Lexim jo i rregullt 2629 1871

B8 - Njeh. jo i saktë 1614 688

B9 - Kërkesë për shlyerje të borxhit 123 44

B10 - Ngarkuar me TVSH 30 15

B11 - Të tjera (Rikthim i humbjeve, faturat e dyfishta, bartje e borxhit, etj.) 3378 2291

Gjithsejtë 17655 10896

7,086 

3,807 

6,762 

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

8,000 

Aprovuara Refuzuara Në process

Statusi i ankesave të konsuamtorëve për vitin 2014



Adresa: Rr. “Dervish Rozhaja” nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: 038 247 615 lok.. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-

ks.org, web: www.ero-ks.org   28 

 

Duhet theksuar se kjo rritje e ankesave të konsumatorëve gjatë periudhave TM1 dhe TM4 në krahasim 
me TM2 dhe TM3 ndodh për arsye se konsumatorët gjatë sezonës së ulët kanë shpenzim më të ulët e 
tarifa të energjisë elektrike më të ulëta e që rezulton me fatura të energjisë elektrike më të ulëta, andaj 
edhe numri i ankesave të konsumatorëve është më i vogël. Gjatë sezonës së lartë (dimërore) 
konsumatorët kanë shpenzim më të lartë e tarifa të energjisë elektrike më të larta dhe kjo rezulton me 
fatura të energjisë elektrike më të larta, andaj edhe ka numër më të madh të ankesave të 
konsumatorëve. 

Sipas të dhënave të paraqitura më lartë, ZRRE ka vërejtur se nga numri i përgjithshëm i ankesave të 
konsumatorëve përqindja më e madhe e tyre është paraqitur në distriktin e Prishtinës dhe atë prej 
39.30%. Kjo përqindje e ankesave të konsumatorëve në distriktin e Prishtinës është për shkak se distrikti 
i Prishtinës ka numrin më të madh të konsumatorëve, ku sipas të dhënave del se numri i konsumatorëve 
aktiv deri në muajin dhjetor 2014 ka qenë 139,211. 

Duhet theksuar se ankesat e konsumatorëve lidhur me gabimet në lexim ende janë të larta, edhe pse në 
vitin 2014 në krahasim me vitin 2013 kemi një rënie të ankesave të kësaj natyre, e kjo rënie ka ndodhur 
për shkak se gjatë mesit të vitit 2014 KEDS ka filluar leximin dhe faturimin e konsumatorëve me pajisje 
të dorës (Held Hand Unit – HHU), gjë që ka përmirsuar leximin. 

Gjatë vlerësimit të të dhënave nga KEDS dhe nga përgjigjet e siguruara nga konsumatorët, ZRRE ka 
vërejtur se përgjigjet e Departamentit për Konsumator në KEDS të cilat i ipen konsumatorëve nuk janë 
në përputhje të plotë me dispozitat ligjore të nenit 10 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe 
Kontesteve në Sektorin e Energjisë. ZRRE ka vërejtur se arsyetimi i cili i ipet konsumatorëve është i 
mangët dhe nuk jep ndonjë sqarim të duhur për konsumatorin. ZRRE thekson se kjo çështje edhe më 
tutje vazhdon të jetë një nga problemet dhe sfidat më të mëdha të Departamentit për Konsumator në 
KEDS. Arsyetimet e KEDS-it janë se për shkak të volumit të madh të ankesave që kanë, hasin në 
vështirësi në dhënien e përgjigjeve më të detajizuara, por për ZRRE-në ky arsyetim nuk është i 
pranueshëm, pasi që KEDS-i duhet të gjej mënyrën që përgjigjet duhet të jenë në përputhje me 
dispozitat ligjore në fuqi.  

3.6 Monitorimi i kontratave për furnizim me energji elektrike 

Sipas Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji, konsumatorët pas aplikimit për 

kyçje të re dhe kyçjes në rrjetin elektrik nga KEDS, duhet të nënshkruajnë kontratën për furnizim me 

energji elektrike. Lidhur me këtë ZRRE ka aprovuar format e kontratave të furnzimit me energji elektrike 

për konsumatorët shtëpiak dhe jo shtëpiak, të cilat KEDS/Furnizuesi Publik duhet t’ia ofroj 

konsumatorëve,. 

 

Më poshtë kemi paraqitur figurën me të dhënat e përgjithshme të kontratave të nënshkruara me 

konsumatorët për vitin 2014 sipas distrikteve. 
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Fig. 9: Numri i kontratave për furnizim me energji elektrike për vitin 2014 sipas distikteve 

 

Sipas figurës së mësipërme vërehet se gjatë vitit 2014 KEDS ka nënshkruar 23,518 kontrata për furnizim 

me energji elektrike me konsumatorët. Nga numri i përgjithshëm i kontratave për furnizim me energji 

elektrike të nënshkruara nga KEDS, në distriktin e Prishtinës janë nënshkruar më së shumti kontrata dhe 

atë prej 7,515 apo 31.90%, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 4,928 apo 20.90%, ndërsa më së paku ka 

pasur në distriktin e Gjilanit prej 662 apo 2.81%. 

Konstatimet:  

ZRRE konstaton se KEDS-i ende nuk ka siguruar të dhëna për numrin e kontratave për furnizim me 

energji elektrike të nënshkruara sipas procedurës së cekur në Kreun III të Rregullës për Kushtet e 

Përgjithshme të Furnizimit me Energj, pra, pas aplikimit të konsumatorëve për kyçje në rrjet. 

ZRRE konstaton se KEDS-i duhet në bazën e shënimeve që posedon të mundohet t’i ndaj për kyçje të reja, 

nga kontratat tjera të konsumatorëve të cilët tani më janë të regjistruar në program. Pritet që raporti i 

monitormit i vitit 2015 të përmbaj edhe këto të dhëna. 

4 MONITORIMI I TREGUT  

4.1 Raportet sipas të Licencuarve  

Departamenti i Tregut të Energjisë (DTE) në ZRRE  për periudhën kohore prej 1 janar deri më 31 dhjetor 
2014 ka kryer monitorimin e kompanive të licencuara: Operatori i Sistemit të Transmisionit dhe Tregut 
(KOSTT SH.A) (për transmision dhe operim të tregut), Korporata Energjetike e Kosovës (KEK SH.A.) (për 
gjenerim të energjisë elektrike), dhe Korporata Energjetike për Distribuim dhe Furnizim me energji 
elektrike (KEDS). 
 

4.1.1 Monitorimi i KOSTT-it  

Ky monitorim kryhet sipas vlersimit te raporteve ditore të cilat dërgohen si:  a) Programi i aprovuar, b) 
Programi i aprovuar_Intraday, c) Realizimi ditor dhe d) Info Ditore. 
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KOSTT-i gjithashtu i dergon raportet në baza javore të Kompensimit dhe të Incidenteve javore si dhe 
raportet  në baza mujore nga të cilët vlerësohen të dhënat mujore si dhe të dhënat për monitorimin 
rajonal sipas platformës SEEAMMS. 
Nga KOSTT-i gjithashtu raportohet në baza kuartale, vjetore dhe sipas kërkesës së ZRRE për: 

a) Standardet e Kualitetit te Furnizimit dhe Sherbimit me Energji Elektrike 
b) Përmbushjen e kritereve sipas kërkesave nga Kodet teknike, Licenca dhe Rregullat e 

Tregut – Derrogimet 
c) Raportin mbi implementimin e Kodit të rrjetit  
d) Mangësitë dhe Rekomandimet për Grupet Matëse 
e)  
f) Vërejtjet për devijimet e sistemit  
g) Rëniet e Largpërçuesve dhe Transformatorëve 
h) Ndërprerjet e planifikuara te largpërçuesve  për punë gjate remonteve.   

 
4.1.2 Monitorimi i KEDS-it 

Monitorimi i KEDS –it kryhet duke i vlersuar dy lloje të raporteve: a) Raportet mujore dhe b) Realizimet 
mujore. 
Nga KEDS-i pranohen edhe Raporte të tjera dhe informata, siç janë: a) Kontratat për import të energjisë, 
b) Kontratat për eksport të energjisë dhe c) Projektet investive në baza vjetore të KEDS.  
Nga ana e ZRRE-se behet vlersimi (monitorimi) i tenderimit të importit në vend (drejtpërsëdrejti). 
 

4.1.3 Monitorimi i KEK-ut 

Monitorimi i KEK –ut kryhet duke i vlersuar raportet: Planin Ditor të Prodhimit, dhe Raportet mujore ku 
përfshihen të dhënat mujore të prodhimit. 

KEK gjithashtu raporton sipas rastit ku përfshihen:  

a) Raportet mbi punën e njësive përfshirë prodhimin, disponueshmërinë, emitimin e gazrave, 
ndalesat e njësive etj.; 

b) Raportet për incidentin në TC Kosova A; 
c) Raportet për impaktet e projektit të Kogjenerimit në TC Kosova B. 

Në bazë të këtyre raporteve krijohet një pasqyrë rreth funksionimit të sistemit në tërësi. Për hirë të 
kompaktësisë së këtij Raportit të Monitorimit disa të dhëna janë të paraqitura në formë të përbashkët 
për të licencuarit e ndryshëm. 
 
 

4.2 Praktikat kontraktuese restriktive  

Lidhur me Praktikat kontraktuese restriktive, përfshirë klauzolat e ekskluzivitetit të cilat mund t’i 
paraqesin pengesë në konkurrencë dhe liberalizim të tregut, ZRRE ka zhvilluar dokumentin për 
vlerësimin e konkurrencës në tregun e energjisë elektrike. Në kuadër të monitorimit ZRRE ka bërë 
vlerësimin e konkurrencës efektive që bazohet në ekzistencën e furnizuesve konkurrent në tregun 
relevant.  

Konstatimi:  



Adresa: Rr. “Dervish Rozhaja” nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: 038 247 615 lok.. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-

ks.org, web: www.ero-ks.org   31 

 

ZRRE vlerëson se në Kosovë ende nuk ka konkurrencë efektive në furnizim me energji elektrike. 
Aktualisht të gjithë konsumatorët që kanë statusin e konsumatorit të kualifikuar, furnizohen nga 
furnizuesi i vetëm publik me tarifa të rregulluara. Arsyeja e furnizimit të konsumatorëve të kualifikuar 
me tarifa të rregulluara është se në Kosovë përveç furnizuesit publik nuk operojnë furnizues te tjerë të 
pavarur.  

4.3 Monitorimi i interkonekcioneve  

Monitorimi i Interkonekcioneve, përveç tjerash, përfshinë edhe kushtet e qasjes që ofrohen dhe 
kalkulimin e kapacitetit në dispozicion. KOSTT ka për obligim që të ofroj qasje transparente për të gjitha 
palët në treg. Për të shfrytëzuar kapacitetet transmetuese të KOSTT palët duhet të sigurojnë këto 
kapacitete përmes ankandeve. Për këtë arsye KOSTT ka zhvilluar “Procedurën për ankandet e 
kapaciteteve interkonektive dhe nominimet e kapaciteteve ndër-kufitare”. Megjithatë, KOSTT deri me 
tani nuk ka bërë alokimin e kapaciteteve interkonektive meqë nuk është e pranuar si zonë rregulluese.  
 
Konstatimi:  
Si rezultat i bisedimeve me ENTSO-E, pritet që gjatë vitit 2015 KOSTT të pranohet si zonë rregulluese nga 
ENTSO-E. Kjo gjithashtu ndikohet nga marrëveshja në mes KOSTT dhe EMS (Serbia), ku është përcaktuar 
që alokimin e kapaciteteve ta bëjë KOSTT vet apo përmes Zyrës së ankandit të koordinuar (SEE CAO).  

4.4 Monitorimi i përmbushjes së standardeve të kualitetit dhe furnizimit me energji 
elektrike 

4.4.1 Indekset matëse të raportuara nga KOSTT 

Sipas “Procedurës për monitorimin e përmbushjes së standardeve të kualitetit dhe furnizimit me energji 
elektrike” KOSTT ka përgatitur raportet lidhur me përmbushjen e këtyre standardeve të cilat ZRRE i ka 
analizuar të dhënat nga raportet e dërguara për përmbushjen e standardeve të kualitetit dhe furnizimit 
me energji elektrike. 

Indekset matëse të raportuara nga KOSTT mbi standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me 
energji elektrike për vitin 2014 janë: 

SAIDI - për kohëzgjatjen e ndërprerjeve në sistemin e transmisionit ka qenë 5.03 orë;  

SAIFI - për shpeshtësinë e ndërprerjes në sistemin e transmisionit ka qenë 2.18 herë; dhe  

ENS – energjia e pafurnizuar në sistemin e transmisionit ka qenë 2.2 GWh. 
 
Më poshtë janë dhënë në formë grafike përmbushja e këtyre indekseve nga viti 2011 për sistemin e 
transmisionit: 
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Fig. 10: Indikatorët SAIDI, SAIFI, ENS 

Cilësia e tensionit është e ndërlidhur me aspektin teknik të sistemit të energjisë elektrike dhe 

monitorohet përmes regjistrimit të ankesave të konsumatorëve lidhur me cilësinë e tensionit.  

Analiza e cilësisë komerciale bëhet bazuar në të dhënat e marra nga të licencuarit që janë paraqitur në 

dy kategori të cilat prekin drejtpërdrejt çështjet e konsumatorëve si kyçjet/lidhjet e reja dhe ankesat e 

konsumatorëve. 

Konstatimet:  

Indikatorët e standardeve të kualitetit të furnizimit tregojnë se është një përmirësim i dukshëm nga viti 

në vit. Nga figurat e mësipërme shihet rënia e numrit të ndërprerjeve dhe kohëzgjatjes së këtyre 

ndërprerjeve. Vetëm në vitin 2012 duket se ka rritje, por kjo është si pasojë se për vitin 2011 nuk ka 

pasur ende të dhëna të besueshme. 

4.4.2  Indekset matëse të raportuara nga OSSH 

Indekset matëse të raportuara nga OSSH mbi standardet e cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji 
elektrike për vitin 2014 janë: 

 SAIDI - kohëzgjatja e ndërprerjeve të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 4.58 orë;  

 SAIDI - kohëzgjatja e ndërprerjeve të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 80.31 
orë;  

 SAIFI – shpeshtësia e ndërprerjeve të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 2.42;  

 SAIFI - shpeshtësia e ndërprerjeve të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 29.57; 
dhe  
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 ENS - energjia e pafurnizuar në sistemin e shpërndarjes ka qenë 35.99 GWh. 

Në figurat e mëposhtme janë të paraqitura indekset matëse të raportuara nga OSSH mbi standardet e 
cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike përgjatë viteve 2011 - 2014:  

 

Fig. 11: SAIDI, SAIFI dhe ENS për periudhën 2011-2014 

Nga diagrami i indeksit të ENS vërehet se në vitin 2014 kemi rënie të energjisë së pafurnizuar në 

krahasim me vitin 2013, që është për 43.32%, ndërsa krahasuar me vitin 2012 është 90.36%. 

Gjatë vitit 2014 numri i ankesave të parashtruara nga konsumatorët lidhur me cilësinë e tensionit në 

SSH, ka qenë 288 ankesa, prej të cilave janë zgjidhur 151 apo 52%, kurse të pa zgjidhura kanë mbetur 

137 ankesa apo 48%.  
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Fig. 12:  Ankesat e konsumatorëve për cilësi të tensionit në SSH gjatë vitit 2014 

Konstatimet: 

Sipas të dhënave të raportuara për indeksin matës SAIDI për konsumatorë gjatë një viti, konstatohet se 

nuk ka përmirësim të dukshëm sa i përket kohëzgjatjes së ndërprerjeve të planifikuara, si dhe të 

paplanifikuara krahasuar me të dhënat e raportuara në vitin 2013. Për indeksin matës SAIFI për 

konsumator gjatë një viti gjithashtu nuk ka përmirësim të dukshëm në ndërprerjet e planifikuara, por ka 

përmirësim prej 46% në ndërprerjet  e paplanifikuara e që rezulton me 14 ndërprerje më pak për çdo 

konsumator krahasuar me vitin 2013. 

Në lidhje me kualitetin e tensionit, ZRRE rekomandon që KEDS/OSSH të angazhohet në realizimin e 

investimeve në rrjet, të cilat do të përmirësojnë cilësinë e tensionit dhe rrjedhimisht do të zvogëlojnë 

numrin e ankesave. 

4.4.3 Cilësia komerciale  

Cilësia komerciale përcakton efikasitetin dhe saktësinë e zgjidhjes së ankesave dhe kërkesave të 
konsumatorëve.  
Me qëllim të analizimit të cilësisë komerciale, të dhënat e marra nga raporte tre mujore, si dhe raporte 
vjetore nga i licencuari KEDS, janë paraqitur në dy kategori të cilat prekin drejtpërdrejt çështjet e 
konsumatorëve.  Këto kategori janë: 

 Kyçjet/lidhjet e reja, dhe 

 Ankesat e konsumatorëve 

 

4.4.4 Kyçjet/Lidhjet e reja 

Të dhënat e raportuara nga KEDS në lidhje me kërkesat e konsumatorëve për lidhje të reja sipas niveleve 

të tensionit janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

 

Të 
Zgjidhura 

151

Të pa 
Zgjidhura

137

Të Zgjidhura Të pa Zgjidhura

Numri i ankesave për kualitet të tensionit
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Tab. 11:  Kyçjet/lidhjet e reja për vitin 2014 sipas niveleve të tensionit  

Nga tabela 11 vërehet se ekziston dallimi në mes të kërkesave për lidhje të reja dhe regjistrimeve në 

programin e faturimit (CCP), kryesisht për shkak të bartjes së kërkesave për lidhje të reja nga viti 

paraprak. Mesatarja e regjistrimeve të konsumatorëve të rinjë për një distrikt brenda tridhjetë ditëve 

rezulton të jetë 289 konsumatorë1. 

 

4.5 Monitorimi i implementimit të KODIT TЁ RRJETIT 

KOSTT ka dërguar raporte në ZRRE rreth implementimit të Kodit tё Rrjetit të cilat ZRRE i ka analizuar dhe 

ka dhënë komentet e veta. Po ashtu për pjesët e kodit  të cilat KOSTT nuk ka arritur t’i implementoj janë 

dërguar kërkesa për derrogim të cilat po ashtu ZRRE i ka analizuar dhe aprovuar me afate të arsyeshme 

sipas rastit.  

Në  procesin monitorues të implementimit të Kodit tё Rrjetit janë përfshirë kodet kryesore të Kodit të 

Rrjetit: 

a) Kodi i Planifikimit  

b) Kodi i Planifikimit Operativ  

c) Kodi i Balancit  

d) Kodi Operativ  

e) Kodi i Kyçjes. 

Konstatimet:  

KOSTT përmes kërkesës për derrogim (shtyrje e afatit të zbatimit) ka paraqitur pjesët e kodeve të cilat 

nuk mund të implementohen për shkaqe teknike dhe shkaqe tjera objektive, ndërsa për pjesët e 

implementuara thuhet se janë në përputhshmëri me kodet. Për disa nene të kodeve të cilat më heret 

nuk janë implementuar, ndërsa tani implementohen, KOSTT ka dërguar raport. 

ZRRE konstaton se numri i derrogimeve prej vitit në vit po bie gjë që tregon përmirësim të rrjetit të 

transmisionit. 

 

4.6 Monitorimi i standardeve të sigurisë së operimit  

KOSTT ka zhvilluar dhe ZRRE ka aprovuar dokumentin Standardet e Sigurisë së Operimit. Dokumenti 

përmban udhëzimet kryesore për operimin e sistemit. Aty përfshihen përmbushja e kriterit N-12, 

mbingarkesa e stabilimenteve, restaurimi i sigurisë së sistemit pas prishjes, kufijtë e tensionit, kushtet e 

                                                           
1
 Mesatarja mujore nga shtatë distriktet 

2
 Funskionimi i sistemit kur një element i tij nuk është në funksion, që d.m.th. ekziston elementi rezervë 

Kërkesa për lidhje të re TM TU

Kërkesa të rregullta 58 15,646

Regjistruar në CCP 79 24,235
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ndërprerjes, konfigurimi i zbarrave, rrethanat e paparashikuara etj. për sistemet 400 kV, 220 kV dhe 110 

kV. 

Bazuar në këto kritere, KOSTT kryesisht i përmbushë kërkesat që dalin nga dokumenti, ndërsa për disa 

prej kërkesave siç është kriteri N-1, ka informuar ZRRE-në dhe ka kërkuar derrogim. 

Konstatim:  

KOSTT kryesisht i plotëson Standardet e Sigurisë së Operimit ashtu siç kërkohen në dokument dhe 

përmes planeve zhvillimore parasheh investime për përmbushjen e të gjitha kritereve, posaçërisht 

kriterit N-1. 

 

 

4.7 Monitorimi i blerjes se energjisë për balancim dhe për shërbimet ndihmëse 

Ende nuk ka filluar balancimi i sistemit nga KOSTT-i përmes shërbimeve ndihmëse. Tash për tash kjo 

realizohet pjesërisht përmes blerjes së energjisë nga KEDS (energji emergjente) apo ndonjëherë nga 

njësitë gjeneruese dhe pjesërisht përmes reduktimeve. 

 

Konstatim:  

KOSTT është në përgatitje të dokumenteve relevante për tenderim të blerjës së energjisë për balancim 

dhe për shërbimet ndihmëse.  Sapo të filloj implementimi i balancimit, do të aktivizohet edhe blerja 

sipas këtyre dokumenteve dhe raporti i ardhshëm i monitorimit do të përmaj edhe infomata relevante 

në lidhje me këtë çështje. 

 

4.8 Monitorimi i rrjedhave të energjisë  

Në bazë të legjislacionit në fuqi, ndërmarrjet e licencuara nga ZRRE siç janë KOSTT, KEK dhe KEDS 

dërgojnë raporte mujore në ZRRE lidhur me rrjedhat e energjisë elektrike në sistemin elektro-energjetik 

të Kosovës, ku këto raporte japin të dhëna për energjinë elektrike të prodhuar, konsumuar, faturuar, 

arkëtuar, si dhe informacione për çmimet dhe humbjet e energjisë. Pra monitorimi i rrjedhave të 

energjisë nga ZRRE është realizuar në bazë të të dhënave nga raportet dhe realizimet mujore duke i 

krahasuar këto  me “Balancën Elektroenergjetike të Kosovës 2014”, si dhe me të dhënat për periudhën e 

njëjtë me vitet paraprake.  

4.8.1 KEK Gjenerimi  

Kapacitetet prodhuese të energjisë elektrike janë kryesisht termike me rreth 97%. Këto kapacitete 

përbëhen nga dy termocentrale, TC Kosova A dhe TC Kosova B, ndërsa pjesën tjetër e përbëjnë HC 

Ujmani dhe HC-të distributive me rreth 3%.  

Gjatë vitit 2014 është realizuar prodhim me i ulët si pasojë e aksidentit në TC Kosova A, që pasqyrohet 

përmes indikatorëve operues të njësive prodhuese. 
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Disponueshmëria e njësive gjeneruese e paraqitur në tabelën në vijim tregon se njësitë gjeneruese të TC 

Kosova B, për viti 2014, kanë treguar stabilitet të kënaqshëm dhe kanë pasur performancë të mirë 

prodhimi ku kanë tejkaluar parashikimet e Bilancit Elektro-energjetik 2014. Blloku  B1- gjatë vitit 2014 ka 

pasur 13 ndalesa: 4 rënie e 9 shkyçje (blloku ka qenë në punë  5,837h), ndërsa Blloku  B2- ka pasur 9 

ndalesa: 3 rënie e 6 shkyçje (blloku ka qenë në punë 7,451h).  

 

Tab. 12: Prodhimi i energjisë elektrike në TC “Kosova B”  dhe ndalesat 

Në tabelën e mëposhtme është prezantuar realizimi i planit, ndalesat, orët në punë dhe jashtë pune të 

blloqeve të TC Kosova A për vitin 2014. Mesatarja e punës së  blloqeve të TC Kosova A gjatë vitit 2014 

është rreth 44% të maksimumit teorik të orëve të punës (8760 h/vit). 

 

 

Tab. 13:  Prodhimi i energjisë elektrike në TC “Kosova A”  dhe ndalesat 

 

Më poshtë janë paraqitur më detalisht të dhënat e marra nga raportet e prodhimit të cilat KEK-u i 

dërgon në baza mujore në ZRRE, ku është përfshirë prodhimi nga të gjitha njësite gjeneruese. 

Prodhimi i energjisë elektrike gjatë vitit 2014 është më i ulët se parashikimi në Balancën 

Elektroenergjetike të vitit 2014 për 10.7%. Në prodhimin e ulët ka ndikuar shpërthimi i ndodhur në TC 

Kosova A. HC Ujmani gjatë vitit 2014 ka tejkaluar 24% të prodhimit të planifikuar krahasuar me Balancën 

elektroenergjetike 2014, ndërsa HC Distributive dhe BRE kanë tejkaluar 8% të planit të parashikuar ne 

Balancë.  

 

Prodhimi 

bruto

Prodhimi 

neto

Plani i  

prodhimit

Realizimi i  

planit

Orët në 

punë

Orët jashtë 

punës

MWh MWh MWh % MWh % Çkyqje Ramjet MWh MWh

TC B1 1,597,707 1,440,975 1,602,731 90 156,732 10 9 4 5,837 2,920

TC B2 2,048,926 1,869,140 1,901,315 98 179,785 9 6 3 7,451 1,300

TC B1+B2 3,646,632 3,310,115 3,504,046 94 336,517 9 15 7 13,288 4,220

Prodhimi ne TC 

Kosova B

Hargjimi vetanak Ndalesat

Prodhimi 

bruto

Prodhimi 

neto

Plani i  

prodhimit

Realizimi i  

planit

Orët në 

punë

Orët jashtë 

punës

MWh MWh MWh % MWh % Çkyqje Ramjet MWh MWh

TC A1 - - - - 23,109

TC A3 984,470 889,500 658,115 135 94,970 10 5 2 6,949 1,794

TC A4 403,999 363,185 608,615 60 40,814 10 6 5 2,834 5,926

TC A5 249,417 202,853 438,470 46 46,564 19 4 1 1,725 7,035

TC A1+A2+A3 1,637,886 1,432,429 1,705,200 84 205,457 13 15 8 11,508 14,755

Prodhimi ne TC 

Kosova A

Hargjimi vetanak Ndalesat
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Tab. 14:  Prodhimi i realizuar dhe sipas balancës për vitin 2014 

Prodhimi i energjisë elektrike për vitin 2014 është 4,894 GWh, ndërsa në vitin 2013 ishte 5,862 GWh, që 

do të thotë për 17% më i ulët se prodhimi në vitin 2013. Ky zvogëlim i prodhimit është rezultat i 

shpërthimit në TC Kosova A. 

 
Fig. 13: Prodhimi për vitet 2013, 2014 dhe sipas balancës 2014 

Gjatë muajit prill dhe maj “TC Kosova B” për shkak të remonteve vjetore të planifikuara, ka prodhuar me 

pak energji elektrike, shih tabelën nr. 14. 

Konstatimet:  

Prodhimi është më i ulët nga sa është planifikuar, për shkak të shpërthimit që ka ndodhur  në TC Kosova 

A. Besueshmëria e TC Kosova A vazhdon të mbetet e ulët, por duhet të potencohet se njësia A3 ka 

rezultuar me gatishmëri të lart gjatë vitit 2014. Pas investimeve në elektrofiltrat e TC Kosova A (A3, A4 

dhe A5) është përmirësuar niveli i ndotjes, mirëpo ndotja vazhdon të mbetet problem për Kosovën. TC 

Kosova B vlerësohet të jetë më i besueshëm përkundër rrezikut të ndërprerjeve të pa-planifikuara 

bazuar në përvojën e së kaluarës.  

MWh Janar shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Total

TC A3 bruto 103,508 89,804 11,236 77,761 107,003 19,212 85,345 105,358 103,176 108,151 100,988 72,929 984,470

TC A4 bruto 97,450 60,028 91,496 31,873 106,372 16,781 0 0 0 0 0 0 403,999

TC A5 bruto 10,539 36,468 109,544 92,862 0 3 0 0 0 0 0 0 249,417

TC A Shpenz vet 26,284 23,573 26,862 26,228 24,683 4,903 10,546 12,869 12,871 13,645 12,943 10,051 205,457

TC A  prag 185,213 162,727 185,415 176,268 188,692 31,094 74,798 92,488 90,306 94,506 88,045 62,878 1,432,429

TC B1 bruto 195,682 183,325 187,841 121,901 200,106 192,856 14,066 0 1,003 207,178 87,783 205,967 1,597,707

TC B2 bruto 208,920 185,565 203,965 65,846 75,290 179,205 193,521 194,541 192,548 151,693 197,695 200,137 2,048,926

TC B Shpenz vet 36,845 33,514 36,179 19,018 25,239 33,940 19,717 18,254 17,603 32,427 27,163 36,618 336,517

TC B prag 367,757 335,376 355,626 168,730 250,156 338,121 187,870 176,287 175,948 326,444 258,315 369,486 3,310,115

Ujmani 5,078 4,322 4,064 8,899 18,224 8,307 5,597 5,803 8,268 8,849 5,221 18,885 101,517

HC Distr. 2,311 1,913 1,869 5,448 8,763 6,883 2,680 1,727 4,727 3,709 3,511 6,308 49,851

Total 560,359 504,339 546,974 359,345 465,836 384,406 270,945 276,306 279,249 433,507 355,092 457,556 4,893,913

Balanca 2014 550,401 496,052 552,202 362,015 412,177 516,548 359,753 328,097 329,663 488,066 534,308 553,409 5,482,690

Raporti Prodhim/Balanc 102% 102% 99% 99% 113% 74% 75% 84% 85% 89% 66% 83% 89.26%
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ZRRE rekomandon KEK-un që të angazhohet në realizimin e investimeve të lejuara nga ZRRE dhe në 

mirëmbajtje të njësive gjeneruese, në mënyrë që të rritet disponueshmëria dhe përmirësohet operimi.   

 

4.8.2 Kërkesa e përgjithshme dhe humbjet e energjisë elektrike në transmision  

Parametër më rendësi në sektorin elektroenergjetik janë kërkesa për energji dhe humbjet e energjisë të 

cilat ndër të tjera paraqesin performancën e kompanive energjetike. 

ZRRE gjatë vitit 2014 ka pranuar raporte mujore nga KOSTT dhe KEDS, përmes së cilave janë monitoruar 

konsumi i përgjithshëm dhe humbjet. Më poshtë janë paraqitur vlerat e monitorimit nga ana e ZRRE-së. 

Nga monitorimi i raporteve, shihet se kërkesa e përgjithshme e energjisë elektrike në vitin 2014 është 

5,399 GWh dhe paraqet një zvogëlim të kërkesës prej 2.2% krahasuar me vitin 2013 kur ka qenë 5,520 

GWh. Kjo kërkesë  krahasuar me parashikimin në balancën elektroenergjetike 2014 është për 3.15% më 

e ulët.  

Në tabelën nr. 17 është paraqitur kërkesa e përgjithshme e realizuar në vitin 2014 në raport me 

kërkesën e parashikuar. 

 

Tab. 15: Kërkesa e  përgjithshme dhe humbjet në transmision, në vitin 2014 

 

Duke filluar prej vitit 2000 deri në vitin 2010 kërkesa ka pasur rritje të vazhdueshme, ndërsa nga viti 

2010 kemi stabilizim të kërkesës ku në dy vitet e fundit ka pasur një rënie të konsiderueshme.  

 

Humbjet në sistemin e transmisionit në Kosovë janë në nivelin e kënaqshëm. Pas ndarjes nga KEK-u (viti 

2006) humbjet në transmision ishin mjaft të larta, por me vite këto humbje kanë pësuar rënie të 

vazhdueshme. Kjo është arritur nga investimet që janë realizuar në vitet e fundit në rrjetin e 

Kërkesa bruto 

realizim

Kërkesa bruto 

balanca 
Real/Bal 

MWh MWh % MWh % MWh %

Janar 570,679 606,389 94.11 11,474 2.01 11,892 1.96

Shkurt 468,200 531,909 88.02 9,418 2.01 10,557 1.98

Mars 482,477 519,454 92.88 10,635 2.20 11,394 2.19

Prill 424,482 435,625 97.44 8,500 2.00 8,489 1.95

Maj 396,943 384,156 103.33 7,476 1.88 7,753 2.02

Qershor 370,830 376,293 98.55 7,546 2.03 9,670 2.57

Korrik 392,959 404,090 97.25 7,616 1.94 7,871 1.95

Gusht 390,407 399,590 97.70 8,278 2.12 7,565 1.89

Shtator 378,336 391,889 96.54 7,677 2.03 7,596 1.94

Tetor 453,509 445,427 101.81 8,858 1.95 9,674 2.17

Nëntor 491,082 501,089 98.00 9,735 1.98 10,377 2.07

Dhjetor 578,952 578,334 100.11 11,619 2.01 11,661 2.02

Total 5,398,855 5,574,247 96.85 108,832 2.02 114,501 2.05

Humbjet në transmision 

realizim 2014

Humbjet në transmision 

balancë
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transmisionit, por arsyetohet edhe për faktin se distanca në mes konsumit dhe prodhimit në Kosovë 

është e shkurtër, që ndikon në mos shkaktimin e humbjeve të larta gjatë bartjes së energjisë elektrike.  

 

Fig .14: Humbjet ne rrjetin e  transmision 2006-2014 

Konstatimet:  

Duke filluar nga viti 2000 kërkesa ka shënuar rritje të vazhdueshme deri në vitin 2010, ndërsa nga viti 

2010 kemi stabilizim të kërkesës ku në dy vitet e fundit  ka pësuar një rënie të konsiderueshme.  

ZRRE konstaton se humbjet në rrjetin e transmisionit të Kosovës janë përafërsisht në të njëjtin nivel me 

humbjet në sistemet transmetuese në regjion dhe Evropë, madje më mirë se shumica nga shtetet e 

regjionit.  

4.8.3 Konsumi  dhe humbjet e energjisë elektrike në shpërndarje 

Rreth 82% e konsumit realizohet nga konsumatorët e kyçur në rrjetin e shpërndarjes, dhe kjo e bën më 

se të rëndësishme që të monitorohen me kujdes nga ana e ZRRE-së konsumi dhe humbjet në 

shpërndarje. 

Konsumi i energjisë elektrike në shpërndarje në vitin 2014 ka qenë 4,554.8 GWh, ndërsa në vitin 2013 ka 

qenë 4,789.6 GWh, që paraqet një zvogëlim prej 5%.  

OSSH është e organizuar në shtatë distrikte: Prishtina, Mitrovica, Peja, Gjakova, Prizreni, Ferizaji dhe 

Gjilani. Konsumi më i lartë është realizuar në distriktin e Prishtinës 30.7% ndaj konsumit të përgjithshëm 

në shpërndarje, ndërsa konsumi më i ulët është në distriktin e Gjilanit me 8.8%, që pasohet nga Gjakova 

me 9.2% të konsumit bruto në shpërndarje. Në tabelën e mëposhtme janë të dhënat për konsumin e 

distrikteve të shpërndarjes sipas viteve. 
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Tab. 16:  Konsumi në shpërndarje sipas distrikteve 2010-2014 

 

Nga viti 2000 ka rritje të vazhdueshme të konsumit që është paraqitur në grafikun e mëposhtëm (figura 

nr. 18), mirëpo nga viti 2010 deri në vitin 2014 vërehet një tendencë e stabilizimit të konsumit të 

përgjithshme me energji elektrike në sistemin e shpërndarjes. 

 

Fig. 15:  Konsumi i përgjithshëm në sistemin e shpërndarjes të Kosovës 2000-2014 

Konsumi mund të kategorizohet sipas nivelit të tensionit dhe konsumatorëve që shfrytëzojnë energjinë 

elektrike. Në tabelën nr. 17 janë dhënë shënimet për konsumin sipas nivelit të tensionit dhe kategorive 

të konsumatorëve. 

Ngarkimi në 

distrikte 2010

Ngarkimi në 

distrikte 2011

Ngarkimi në 

distrikte 2012

Ngarkimi në 

distrikte 2013

Ngarkimi në 

distrikte 2014

MWh MWh MWh MWh MWh

Prishtina 1,392,420 1,441,698 1,470,929 1,478,578 1,398,867 30.7%

Mitrovica 619,483 651,824 658,058 667,050 644,590 14.2%

Peja 521,655 511,296 519,410 533,364 506,284 11.1%

Gjakova 417,169 581,765 450,205 452,342 420,651 9.2%

Prizreni 638,532 407,254 650,883 652,059 617,184 13.6%

Ferizaji 575,067 645,616 599,504 595,655 567,854 12.5%

Gjilani 394,710 442,797 419,394 415,170 399,361 8.8%

Totali në Shpërndarje 4,559,037 4,682,250 4,768,383 4,794,220 4,554,791 100%

Konsumi në distrikte

Pjesmarrja në 

konsum 

(2014) 
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Tab. 17: Energjia elektrike e konsumuar (faturuar) sipas kategorive tarifore 2010 - 2014 

 

Pjesëmarrja e konsumit nё amvisëri edhe më tutje ёshtё dominuese me vlerë prej 56.1% ndaj konsumit 

të përgjithshëm të faturuar.  

Humbjet e përgjithshme në rrjetin e shpërndarjes janë të kategorizuara në humbjet teknike dhe humbjet 

komerciale. Energjia e pafaturuar në veri të Kosovës janë pjesë integrale e humbjeve komerciale, por të 

cilat në proceset tarifore trajtohen ndaras nga humbjet komerciale. Për zvogëlimin e humbjeve teknike 

nevojiten investime të konsiderueshme, ndërsa humbjet komerciale kërkojnë menaxhim më të mirë 

përfshirë edhe investimet, si dhe ndihmë nga institucionet vendore e posaqërisht nga organet e rendit 

dhe gjykatat. Vlen të theksohet se ekziston një numër i madh i lëndëve për shfrytëzim të paautorizur të 

energjisë elektrike mbetet i pazgjidhur nga gjykatat. 

Gjatë vitit 2011 ZRRE në bazë të një studimi të pavarur për humbjet në rrjetin e shpërndarjes ka 

publikuar një Raport Konsultativ lidhur me caqet e humbjeve të cilat ndërrmarrja e energjisë duhet t’i 

arrijë. Pas këtij raporti konsultativ, Bordi i ZRRE-së me datë 06.02.2012 ka nxjerrë një vendim 

V_399_2012 ku ka përcaktuar lakorën e reduktimit të humbjeve në rrjetin e shpërndarjes e cila do të 

fillojë nga vlera e realizuar e humbjeve e vitit 2011 dhe do të reduktohet për 3% (pikë përqindje) në tre 

vitet e para dhe për 2.5% (pikë përqindjeje) për tre vitet pasuese. Këto caqe të humbjeve të përcaktuara 

kanë qenë të elaboruara në raportet vjetore paraprake. 

 

ZRRE vazhdimisht në raportet e vete të publikuara ka insistuar te ndërmarrjet e energjisë për të 

zvogëluar humbjet në përgjithësi, e posaçërisht ato komerciale. 

 

2010 2011 2012 2013 2014

MWh MWh MWh MWh MWh

220 kV (Ferronikeli) 619,645 596,425 406,697 403,154 536,943

110 kV (Trepça + Sharrcem) 80,974 83,063 66,373 83,988 85,977

35 kV 35,755 40,052 32,061 32,074 23,886

10 kV 190,845 204,381 208,888 207,327 205,827

Amvisnia nën 200 kWh/muaj dhe Spitalet 628,056 674,737 704,047 731,876 823,483

Amvisnia 201kWh deri 600kWh)/muaj 750,562 827,681 873,651 915,310 889,019

Amvisnia mbi 600 kWh/muaj 465,617 488,816 495,176 475,054 348,688

0.4 kV  I 200,572 224,381 249,129 268,249 283,437

0.4 kV  II 369,382 410,315 427,831 434,333 434,181

Ndriqimi publik 9,949 12,834 16,954 17,963 18,916

Konsumatorët në amvisni pa njehësor 28,974 16,484 11,126 7,943 1,515

Total 3,380,332 3,579,169 3,491,933 3,577,272 3,651,870

Konsumi sipas kategotive për vite
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Fig. 16:  Humbjet teknike dhe komerciale në shpërndarje për periudhën 2006-2014 

Gjatë vitit 2013 humbjet e përgjithshme të realizuara nga KEDS-i kanë qenë 35.54%, ndërsa sipas 

vendimit të Bordit të ZRRE-së për humbje kanë qenë të lejuara 31.8%. Mosrealizimi i caqeve të 

humbjeve është barrë për kompaninë dhe kjo ndikon drejperdrejt në mosrealizimin e plotë të të hyrave 

maksimale të lejaura, rrejdhimisht në reduktimin e fitimit të kompanisë, ku vetëm për vitin 2013 kjo 

vlerë ka qenë rreth 6 milion €, dhe ZRRE për këtë vlerë ka reduktuar të hyrat e lejuara apo të tarifave të 

konsumatorëve të rregulluar. Po ashtu edhe në vitin 2014 humbjet e përgjithshme të realizuara nga 

KEDS-i kanë qenë 33.50%, ndërsa sipas vendimit të  Bordit të ZRRE-së për humbje kanë qenë të lejuara 

28.8% Edhe për vitin 2014 për shkak të mosrealizimit të plotë të caqeve të humbjeve, ZRRE ka reduktuar 

të hyrat maksimale të lejuara për KEDS-in rreth 6 milion €. 

 

Tab.18: Niveli i humbjeve në shpërndarje, të lejuara dhe të realizuara 

Në mungesë të subvencionime lidhur me humbjet në përgjithësi përfshirë edhe ato në veri të Kosovës 
dhe duke mos patur mekanizëm tjetër, ZRRE ka qenë e detyruar të lejojë që një nivel i arsyeshëm i 
kostove të humbjeve të përfshihen përmes tarifave të rregulluara. Pra, siç u theksua edhe më lartë ZRRE 
sipas legjsilacionit në fuqi për çdo mos arritje të caqeve të humbjeve i licencuari do të penalizohet 
përmes zvogëlimit të të hyrave të lejuara e rrjedhimisht edhe të tarifave të rregulluara. 
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Në Kosovë, humbjet teknike sipas të dhënave të dërguara nga KEDS në vitin 2014 kanë arritur vlerën 
15.56%. Humbjet komerciale përbëjnë 17.94% të konsumit total në shpërndarje. Në humbjet e 
përgjithshme komerciale hyn edhe energjia e pa faturuar në pjesën veriore të Kosovës (pjesë kjo ku 
dominon minoriteti serb) që përbën rreth 5% të humbjeve komerciale.  

 

Konstatimet:  
Konsumi në shpërndarje ka shënuar rritje të vazhdueshme deri në vitin 2010, ndërsa nga viti 2010 kemi 
stabilizim të konsumit, ndërsa në dy vitet e fundit ka pësuar një rënie të konsiderueshme. 

Humbjet e energjisë elektrike në sistemin e shpërndarjes ende janë të larta dhe paraqesin problem 
shqetësues për sektorin e energjisë elektrike duke ndikuar negativisht në furnizimin e konsumatorëve dhe 
qëndrueshmërinë financiare të Furnizimit dhe Shpërndarjes. Edhe pse vërehet tendenca e zvogëlimit të 
humbjeve,  niveli i tyre ende mbetet i lartë.  

Mund të theksohet se zvogëlimi i humbjeve komerciale ka ndikim pozitiv edhe në humbjet teknike dhe 
ngarkimin e rrjetit. Me zvogëlimin e humbjeve komerciale rritet kursimi i energjisë nga konsumatorët, 
dhe drejtpërdrejt ndikon në zvogëlim të ngarkesës dhe me këtë edhe në zvogëlimin e humbjeve teknike. 

ZRRE konsideron se për zvogëlimin e humbjeve nevojitet investim në rrjetin e shpërndarjes, ngritje te 
kapaciteteve ku ka ngulfatje, riforcimin e linjave dhe transformatorëve, përfshirë edhe ndërrimi i 
njehsorëve. 

4.8.4 Faturimi dhe arkëtimi 

Monitorimi i faturimit dhe arkëtimit i ndërmarrjeve të rregulluara është esencial për ZRRE, ku përmes 
monitorimit paraqitet pasqyrë e qartë se sa ndërmarrjet e rregulluara realizojnë të hyra, të cilat duhet të 
garantojnë qëndrueshmëri financiare për të gjithë sektorin energjetik.  

Energjia e faturuar e shprehur në vlerë monetare është 259.8 mil€, ndërsa arkëtimi 248.4 mil€. Në këto 
vlera përfshihet edhe TVSH. 

Niveli i arkëtimit ndaj faturimit në shpërndarje për vitin 2014 ka qenë 94.94%, ndërsa në total, kur 
llogaritën edhe konsumatorët e kyçur në transmision tek të cilët arkëtimi është 100%, arkëtimi i 
përgjithshëm mbërrin në 95.60 %. Vlen të përmendet se në vitin 2013 raporti arkëtim/faturim ka qenë 
më i ulët (86.7%). 

 

Tab. 19:  Faturimi dhe arkëtimi në vitin 2014 

 

Nga tabela nr. 20 më poshtë shihet se në disa muaj raporti arkëtim/faturim është më i lart se vlera 

100%, që nënkupton se KEDS-i në këta muaj ka arkëtuar energjinë elektrike të faturuar për muajt 

paraprak, si dhe borxhin e vjetër.  

Ngarkimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh € € %

Shpërndarja 4,554,791 225,830,981 214,397,602 94.94

Konsumatorët e kyçur në trans. 622,920 34,030,353 34,030,353 100.00

Totali 5,177,710 259,861,334 248,427,956 95.60

2014
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Tab. 20:  Faturimi dhe arkëtimi sipas muajve në shpërndarjes për vitin 2014 

Raporti Arkëtim3/Faturim në distribucion për vitin 2014 është 94.94%. Vlen të përmendët se në vitin 

2014 raporti arkëtim/faturim ka qenë më i larti deri me tani ndër vite, gjë që paraqet një përparim. 

Monitorimi i tё dhënave për faturimin dhe arkëtimin e energjisë elektrike është bërë edhe sipas 

distrikteve, dhe kjo ёshtё paraqitur nё tabelën e mëposhtme. Nga kjo mund tё vërehet se përqindja më 

e lartë në raportin arkëtim/faturim ёshtё realizuar nё distriktin e Prishtinës, e pasuar nga distrikti i 

Ferizajit, ndërsa më i ulëti në distriktin e Pejës.  

Niveli i energjisë elektrike të faturuar dhe arkëtuar nga viti 2008 deri në 2014 ёshtё paraqitur nё tabelën 

e mëposhtme. 

 

Tab. 21:  Faturimi dhe arkëtimi në shpërndarje 2008 - 2014 

 

                                                           
3
  Arkëtimi me TVSH 

Ngarkimi Realizimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh MWh € € %

Janar 507,136 295,786 24,593,328 21,586,221 87.77

Shkurt 411,037 249,861 20,552,233 20,863,665 101.52

Mars 415,610 256,483 21,153,398 18,549,589 87.69

Prill 364,520 244,012 14,289,060 19,140,108 133.95

Maj 337,987 252,468 14,496,247 17,819,413 122.92

Qershor 297,732 219,452 12,975,415 13,467,588 103.79

Korrik 316,681 240,777 14,588,999 14,154,773 97.02

Gusht 315,115 241,228 14,731,496 14,942,751 101.43

Shtator 305,529 218,149 14,010,603 14,981,338 106.93

Tetor 375,715 249,641 22,670,885 15,088,491 66.55

Nëntor 411,447 267,338 24,927,807 19,103,202 76.63

Djetor 496,281 293,755 26,841,509 24,700,465 92.02

Totali 4,554,791 3,028,951 225,830,981 214,397,602 94.94

Shpërndarja 

2014

Ngarkimi Realizimi Faturimi Arkëtimi Ark/Fat

MWh MWh (000) € (000) € %

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

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

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

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

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

2013 4,794,220 3,090,130 221,948 192,369 86.67

2014 4,554,791 3,028,951 225,831 214,398 94.94

Vitet
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Në figurën e mëposhtme mund të shihen çmimet mesatare, ku shihet që Kosova aplikon tarifat më të 

ulëta në rajon për konsumatorët shtëpiakë.  

 

Fig. 17: Çmimi mesatar i shitjes së energjisë elektrike për konsumatorët shtëpiakë - 2014 

Konstatimet:  

Gjatë monitorimit ZRRE vëren rritje të vazhdueshme të faturimit, por edhe arkëtimi është në rritje dhe 

tashmë është në nivele pothuajse të pranueshme prej afro 95%.  

Faturimi i përgjithshëm i shprehur në sasi të energjisë elektrike paraqet vetëm 66.5% krahasuar me 

konsumin bruto, ndërsa humbjet e përgjithshme janë 33.5%. 

 

4.9 Monitorimi i tregtimit të energjisë elektrike (importi dhe eksporti) 

Në bazë të legjislacionit në fuqi ZRRE monitoron në vazhdimësi importet/eksportet e energjisë elektrike 

duke analizuar të gjitha kontratat dhe çmimet e tyre, veç e veç. 

ZRRE ka monitoruar importin/eksportin e energjisë elektrike gjatë vitit 2014, ku KEDS ka importuar 

energji elektrike përmes kontratave komerciale të lidhura me tregtarët dhe ka shkëmbyer energji 

elektrike me sistemet e shteteve rajonale, duke mundësuar plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. 

Gjithashtu gjatë vitit janë paraqitur tepricat e energjisë elektrike të cilat janë regjistruar kryesisht në orët 

e natës (tarifën e ultë). Meqë oferta për energji gjatë natës rritet, kjo ndikon që çmimet e eksportit të 

jenë dukshëm më të ulëta se sa çmimet e importit. 
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Tab. 22: Importi, eksporti dhe shkëmbimi i energjisë elektrike për vitin 2014 

 

4.9.1  Importi i energjisë elektrike 

Furnizuesi i vetëm publik në Kosovë (KEDS) është përgjegjës për furnizim të rregullt me energji elektrike 
për të gjithë konsumatorët, mirëpo sektori i energjisë është i hapur për furnizues të rinjë të interesuar.   

Për furnizimin e konsumatorëve me energji elektrike furnizuesi blen energji nga gjeneratorët vendor, 
ndërsa në rast të mungesave, importon energji nga tregtarët. Çmimi mesatar i furnizimit vendor me 
energji elektrike është më i ulët sesa çmimi i energjisë elektrike të importuar. 

ZRRE monitoron në vazhdimësi importet dhe eksportet e energjisë përmes analizimit të kontratave, por 
edhe mënyrën e tenderimit. Në kuadër të monitorimit ZRRE ka marrë pjesë në tenderimin e importit të 
energjisë elektrike, i cili ka koinciduar me kohën kur nevoja për import ishte shumë e madhe si pasojë e 
mosfunkcionimit të njësisë B1 të termocentralit Kosova B për të mundësuar realizimin e projektit të ko-
gjenerimit. 

Realizimi i tregtimit të energjisë elektrike bëhet përmes berzave të energjisë nëpërmes platformave të 
ndryshme. Tash për tash KEDS merr pjesë në Berzën Hungareze “Hupx” (http://hupx.hu) e cila është më 
afër kufijve tanë edhe çmimi për alokimin e kapaciteteve është më i favorshëm (kalohen më pak kufij). 
Çmimi i tregut të energjisë elektrike bëhet në bazë të ofertës dhe kërkesës së energjisë elektrike në 
momentin kur zhvillohet procesi i tenderimit. Tregtimi realizohet përmes adresave zyrtare (Outlook) por 
edhe përmes telekomunikimit për shkak të kohës së limituar ku bëhet njoftimi për arritjen e 
marrëveshjes për tregtimin e energjisë elektrike. 

Përcaktimi i ofertuesit fitues bëhet në bazë të sasisë së kërkuar dhe çmimit të ofertuar të energjisë 
elektrike në treg, si në vijim: 

a) Dërgimi i njoftimit për blerje të energjisë elektrike; 
b) Pranimi i ofertave të para për blerje të energjisë elektrike;  
c) Negocimi;  
d) Pranimi i ofertave të dyta për blerje të energjisë elektrike; 

Sasia MWh
Çmimi 

€/MWh

Vlera

 (€)
Sasia MWh

Çmimi 

€/MWh

Vlera 

(€)

Marrje 

MWh

Dhënje 

MWh

Ndrysh. 

MWh

Marrje 

MWh

Dhënje 

MWh

Ndryshimi 

MWh

Janar 74,786 60.64 4,534,685 45,383 38.36 1,740,768 0 10,906 10,906 74,786 56,289 -18,497

Shkurt 46,470 61.12 2,840,210 81,284 31.13 2,530,403 0 3,330 3,330 46,470 84,614 38,144

Mars 45,950 51.66 2,373,790 100,665 29.30 2,949,009 0 1,483 1,483 45,950 102,148 56,198

Prill 71,117 46.81 3,329,154 11,111 25.51 283,410 0 0 0 71,117 11,111 -60,006

Maj 23,091 49.61 1,145,499 84,968 32.79 2,786,031 0 0 0 23,091 84,968 61,877

Qershor 17,010 45.09 767,065 65,495 32.59 2,134,553 25,870 0 -25,870 42,880 65,495 22,615

Korrik 107,070 51.26 5,488,812 0 0 5,250 0 -5,250 112,320 0 -112,320

Gusht 122,793 47.28 5,806,110 0 0 1,650 0 -1,650 124,443 0 -124,443

Shtator 100,332 49.24 4,940,388 33 27.20 898 0 1,350 1,350 100,332 1,383 -98,949

Tetor 51,770 55.71 2,883,857 36,202 37.20 1,346,716 0 5,461 5,461 51,770 41,663 -10,107

Nëntor 142,670 52.97 7,557,522 6,890 29.70 204,619 800 0 -800 143,470 6,890 -136,580

Dhjetor 129,004 54.96 7,089,714 19,910 43.89 873,932 0 320 320 129,004 20,230 -108,774

Totali 932,063 52.31 48,756,806 451,941 32.86 14,850,339 33,570 22,850 -10,720 965,633 474,791 -490,842

Muaji

Import Eksport Shkembim Total 
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e) Njoftimi i tregtarëve mbi arritjen ose mos arritjen e marrëveshjes.  

Pas njoftimit të ofertuesve për arritjen e marrëveshjes për tregtim të energjisë elektrike (i konfirmuar 
nga të dy palët) bëhet përpilimi i kontratave të cilat nënshkruhen nga palët kontraktuese (kërkuesi dhe 
ofertuesi) dhe të njëjtat arkivohen. Pastaj nga palët kontraktuese bëhet nominimi i energjisë në KOSTT.  

Energjia elektrike e importuar, me kontrata komerciale gjatë vitit 2014 ka qenë 932,063 MWh me vlerë 
prej 48,756,806 €, me çmim mesatar prej 52.31 €/MWh, ndërsa energjia elektrike e importuar në vitin 
2013 ka qenë 457,815 MWh, me çmim mesatar 62.14 €/MWh. Sasia e energjisë elektrike e importuar 
është për 104% më e lartë se në vitin 2013, për shkak të aksidentit në TC Kosova A, përderisa çmimi 
mesatar është për 16% më i ulët krahasuar me vitin 2013.  

Është importuar energji elektrike edhe nëpërmjet shkëmbimeve në vlerë prej 33,570 MWh, shkëmbim i 
cili është realizuar me KESH-in e Shqipërisë. Krahasuar me vitin 2013 (63,897 MWh), sasia e importuar 
në formë shkëmbimi është më e ulët për 47%. 

Figura në vijim paraqet importin me kontrata dhe si shkëmbim të realizuar gjatë vitit 2014. 

 

Fig. 18:  Importi i energjisë elektrike me kontrata dhe si shkëmbim për vitin 2014 

 

4.9.2 Eksporti i energjisë elektrike 

Energjia elektrike e eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 2014 ka qenë 451,941 MWh me vlerë 

prej 14,850,339 €, me çmim mesatar prej 32.86 €/MWh, ndërsa energjia elektrike e eksportuar në vitin 

2013 ka qenë 755,504 MWh, me çmim mesatar 28.2€/MWh. Sasia e energjisë elektrike e eksportuar 

është për 40 % më e ulët se në vitin 2013, për derisa çmimi mesatar është për 17 % më i lartë krahasuar 

me vitin 2013.  
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Është eksportuar 22,850 MWh energji elektrike në formë shkëmbimi. Ndryshimi në mes importit dhe 

eksportit në formë shkëmbimi është 10,720 MWh, që tregon se KEDS-i gjatë vitit 2014 më shumë ka 

importuar se sa ka eksportuar energji elektrike në formë shkëmbimi. 

 

Fig. 19:  Eksporti i energjisë elektrike me kontrata dhe si shkëmbim për vitin 2014 

Nga të dhënat në figurën e mëposhtme shihet se Kosova gjatë vitit 2014 ka qenë neto importuese e 

energjisë elektrike, ku tregohet net eksporti dhe importi i energjisë elektrike në baza mujore të realizuar 

gjatë vitit 2014. 
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Fig. 20: Net importi dhe eksporti në vitin 2014 

Importi dhe eksporti i energjisë elektrike gjatë viteve 2000-2014 kanë pasur ngritje dhe rënie. 

Sasia e importuar gjatë viteve 2000-2014 ka qenë 9,190 GWh, me çmim mesatar prej 58.20 €/MWh, që 

rezulton në vlerë monetare rreth 534,874,294€ për import të energjisë elektrike. Ndërsa sasia e 

eksportit për të njëjtën periudhë është 4,297 GWh me çmim mesatar prej 32.93 €/MWh, në vlerë 

monetare rreth 141,484,202€. 

 

Fig. 21: Çmimi mesatar i importit dhe eksportit gjatë viteve 

Konstatimet: 

Gjatë vitit 2014 KEDS ka qenë më efiqient në menaxhimin e importeve dhe eksporteve duke realizuar 

çmime me të favorshme si për import ashtu edhe për eksport, gjë që paraqet benefit kryesisht për 

konsumatorët. 

ZRRE konsideron se procesi i tenderimit të importit dhe eksportit i përshkruar më lartë është mjaft 

efikas, transparent dhe mundëson që të arrihen çmimet më të volitshme në treg. Kjo mundëson edhe 

tenderim shumë më të shpejtë dhe pa procedura burokratike të cilat ngadalësojnë procesin dhe 

pamundësojnë që kjo të arrihet në afate të shkurta ashtu siç i nevojitet sistemit energjetik. 

Për mbulimin e konsumit perveq prodhimit vendor është paraqitur nevoja për import të një sasie të 

energjise elektrike, sidomos gjatë kohës së konsumit me tarifë të lart. Ndërsa gjatë kohës së tarifes së 

ulët paraqiten teprica të cilat duhet të eksportohen. Duke pasur parasysh kohën e shfrytëzimit, dallimi i 

çmimit të importit dhe eksportit është mjaft i lartë. 

4.9.3 Tranziti i energjisë elektrike 

Rrjeti i transmisionit të Kosovës lidhet me rrjetin rajonal të transmisionit, e kjo mundëson një tranzit të 

konsiderueshëm. Tranziti i energjisë elektrike nëpër rrjetin e Kosovës është mjaft i lartë krahasuar me 

konsumin. Kjo kërkon mirëmbajtje shtesë dhe rritë humbjet në rrjetë. Për shkak të mospjesëmarrjes deri 
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me tash të KOSTT-it në mekanizmin për kompensimin e kostove të shkaktuara nga tranziti (ITC 

mekanizmi), këto kosto mbulohen përmes tarifave të rregulluara nga konsumatorët. 

Në tabelën më poshtë është dhënë tranziti sipas muajve në vitin 2014. 

 
Tab. 23:  Tranziti në rrjetin e Kosovës 2014 

KOSTT-i deri më tash nuk ka bërë alokimin e kapciteteve ndërkufitare si dhe nuk është pjesëmarrës në 

ITC mekanizmin për tranzit.  

 

Konstatim:  

Bisedimet teknike me Serbinë të zhvilluara gjatë vitit 2014 dhe janë në vazhdim e sipër,dhe pritet të  

eleminohen disa nga problemet e cekura më lartë. Kryesisht si rezultat i këtyre bisedimeve, KOSTT pritet 

të pranohet nga ENTSO-E si zonë rregulluese, gjë që do të ndikon që kapacitet të rezervohen nga KOSTT-

i dhe për këtë drejtpërdrejt të paguhet për tranzit. Efekti i saj do të jetë që tranzitit nuk do të paguhet 

nga konsumatorët e rregulluar.  

5 MONITORIMI I INVESTIMEVE KAPITALE DHE SHPENZIMEVE OPERATIVE 

5.1 Monitorimi i realizimit te investimeve dhe i shpenzimeve operative në KEDS 

5.1.1 Kostot kapitale – Baza e rregulluar e aseteve 

KEDS ka prezantuar në ZRRE informata rreth realizimit të investimeve kapitale për vitin 2014 të lejuara 

me Procesin e Shqyrtimit Periodik Shumëvjeqar (SHTE7, 2013-2017), ku janë përcaktuar Të Hyrat 

Kerkesa bruto Tranziti

MWh MWh

Janar 570,679 191,251

Shkurt 468,200 177,493

Mars 482,477 245,955

Pril l 424,482 176,444

Maj 396,943 186,740

Qershor 370,830 222,236

Korrik 392,959 190,381

Gusht 390,407 215,804

Shtator 378,336 143,626

Tetor 453,509 172,616

Nëntor 491,082 166,734

Dhjetor 578,952 191,387

Total 5,398,855 2,280,667

2014
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Maksimale të Lejuara (MAR) për katër Vitet Relevante4 të ardhshme për Gjeneratorët e rregulluar (KEK), 

pesë vite për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Operatorin e Tregut (KOSTT), pesë vite për 

Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (KEDS/OSSH) dhe një vit për Furnizuesin Publik me Energji 

Elektrike (FPEE).  

ZRRE me SHTE7 ka lejuar vlerë të konsiderueshme të investimeve kapitale për KEDS dhe si të tilla duhet 

të monitorohen nëse këto investime janë duke u realizuar sipas lejimeve. Kështu pas kërkesës së ZRRE-

së, KEDS-i ka prezantuar informatat detaje mbi realizimin e projekteve kapitale si pjesë të investimeve të 

përgjithshme të lejuara për vitin 2014. Nga informatat e ofruara, shihet që KEDS ka realizuar 85% të 

investimeve kapitale të lejuara për periudhën e raportuar. Përafrimi i realizimit të investimeve në këtë 

nivel vjen edhe si rezultat i angazhimit për kompensimin e investimeve të parealizuara të vitit 2013. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet kapitale për vitin 2014: 

 

 
Tab. 24: Investimet kapitale - 2014 

 

Në figurën e mëposhtme është paraqitur grafikisht krahasimi në mes të realizimit dhe lejimit të 

investimeve për periudhën e raportuar për vitin 2014. 

 

 
Fig.  22: Realizimi i investimeve kapitale për vitin 2014 

                                                           
4
 Viti Relevant Tarifor paraqet periudhën 12 mujore të njëpasnjëshme në mes të azhurnimeve vjetore ku për vitin 

2014 i referohemi me SHTE8 në këtë dokument 

KEDS Të lejuara (€ mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Investimet kapitale 21.23 17.98 85%
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Nga të dhënat e pranuara, ZRRE ka përgatitur këtë raport i cili pasqyron të gjitha realizimet e 
investimeve kapitale duke përfshirë investimin në njehsorë, si një nga investimet e domosdoshme për 
përmirësimin e matjes së konsumit të energjisë elektrike.  

Pas privatizimit, plani i investimeve është ripunuar nga KEDS-i, për të mbajtur nivelin e investimeve të 
pandryshuar nga plani paraprak, i zhvilluar nga KEK. Sfera e projekteve të përzgjedhura është e bazuar 
në përmirësimin e shërbimeve që u ofrohen konsumatorëve, rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit, 
përmirësimin e sistemit të leximit dhe faturimit, dhe zvogëlimin e humbjeve. 

Rehabilitimi dhe zgjerimi i rrjetit ka qenë i domosdoshëm dhe për këtë qëllim KEDS është  fokusuar në 
projektet e nivelit të tensionit të mesëm dhe të ultë. Fokusimi i KEDS-it është në eliminimin e 
mbingarkimeve të pjesëve të ndryshme të sistemit të shpërndarjes.  

Nevojat specifike për investime në rrjetin e TM 10(20) kV dhe TU 0,4 kV janë identifikuar bazuar në 
gjendjen ekzistuese të rrjetit dhe nivelin e performancës në lidhje me ngarkesën dhe tensionin (në disa 
zona tensioni është 15-30% nën standardet e lejuara). Përmirësimet specifike përmes 27 projekteve të 
zbatuara kanë përfshirë ndërrimin e seksionit të përçueseve, izolimin për të mbështetur operimet në 
nivelin 20 kV, zgjerimin e rrjetit 10(20) kV, shtimin apo rritjen e kapaciteteve të transformatorëve të 
fuqisë në NS 10(20)/0.4 kV si dhe zgjerimin dhe përforcimin e rrjetit të tensionit të ulët 0.4 kV në të 
gjitha distriktet. Këto projekte kontribuojnë në përmirësimin lokal të furnizimit, performancën e 
tensionit dhe zvogëlimin e humbjeve ku përfitues direkt të këtyre projekteve kanë qenë rreth 13,000 
konsumatorë.  Me këto projekte janë realizuar: 

1. 61.6 km largpërçues të ri 10(20) kV (ku përfshihen LP e dyfishtë ajror 10(20)kV , LP të njëfishtë 
ajror 10(20) kV si dhe linja kabllore të trefishta, dyfishta dhe njëfishta 10(20) kV); 

2. 10 stabilimente shpërndarëse 10(20) kV; 
3. 13 nënstacione 10(20)/0.4kV (me fuqi instaluese rreth 10MVA);  
4. 30.4 km të rrjetit të ri 0.4 kV. 

Me qëllim të rritjes së sigurisë së furnizimit, përmirësimin e kualitetit të tensionit dhe zvogëlimin e 
humbjeve, KEDS ka vazhduar me implementimin e 113 projekteve në të 7 distriktet, respektivisht: 

I. Distriktin e Prishtinës ..... 30 projekte,  
II. Distriktin e Pejës ............ 27 projekte, 

III. Distrikti i Mitrovicës ....... 13 projekte,  
IV. Distrikti i Prizrenit  ......... 20 projekte, 
V. Distrikti i Gjakovës ......... 11 projekte, 

VI. Distrikti i Ferizajit  ......... .10 projekte dhe 
VII. Distrikti i Gjilanit  ..............2 projekte. 

Me këto projekte janë implementuar: 
- 13.7 km largpërçues të ri 10(20) kV;   
- 357.8 km  rrjet i tensionit të ulët 0,4 kV (ajrore dhe nëntokësore);  
- Janë montuar ormanat jashtë oborreve të konsumatorëve dhe janë zhvendosur njehsorët ku 

mbi 19,000 konsumatorë kanë përfituar në sigurinë e furnizimit. 

Projektet e  realizuara në vazhdim (17 projekte) në shtatë distriktet me qëllim të zgjerimit dhe 
përforcimit të rrjetit distributiv rezultojnë me implementimin e rrjetit të ri dhe shtimin e kapacitetit 
instalues të paraqitur si në vijim: 

1) 6.3 km të largpërçues të ri 10(20) kV; 
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2) 17 NS 10(20)/0,4 kV (me fuqi instaluese rreth 9 MVA); dhe 
3) 38.2 km të rrjetit të ri 0.4 kV.  

Rehabilitimi dhe përforcimi i përgjithshëm i rrjetit përbëhet nga zëvendësimi i linjave dhe shtyllave 0.4 
kV dhe 10 kV dhe transformatorëve 10/0.4 kV. Nevojat specifike për investime janë identifikuar nga 
distriktet bazuar në gjendjen e aseteve të rrjetit dhe nivelin e performancës në lidhje me ngarkesën dhe 
tensionin. 

Tabela në vijim paraqet investimet në 100 transformatorë 10(20)/0,4 kV të instaluar/zëvendësuar nga të 
cilat kanë përfituar rreth 13,000 konsumatorë. 
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Tab. 25: Investimet në TS 10(20)/0,4 kV gjatë viti 2014 
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Në tabelën në vijim është treguar kostoja e projekteve të realizuar për vitin 2014.  

 
Tab. 26: Kostoja e projekteve të realizuar gjatë viti 2014 

 

Sipas legjislacionit sekondar për sektorin e energjisë, të licencuarit mund të zëvendësojnë projektet e 

lejuara me projekte tjera në rastet kur mund të dëshmojnë se projekti i zëvendësuar (i ri) sjell përfitime 

të njëjta ose më të mira për konsumatorë se projekti i mëparshëm.  

KEDS ka prezantuar të dhëna të detajuara për numrin dhe vlerën e njehsorëve të instaluar gjatë vitit 
2014. Duke krahasuar të dhënat e prezantuara nga ana e KEDS me ato të lejuara nga ZRRE me SHTE7 për 
këtë periudhë, shohim që realizimi i investimeve është tejkaluar nga lejimet me SHTE7. Kjo ka ndodh si 
pasojë e mosrealizimit të investimeve të lejuara në njehsorë për vitin 2013, ndërsa në këtë periudhë 
është tentuar që të kompensohen të gjitha ato investimeve në mënyrë që të përafroj investimet e 
lejuara me SHTE7 për periudhën shumëvjeçare.  

Në tabelën e mëposhtme shohim investimet në njehsorë për vitin 2014, nga ku shihet që realizimi arrin 
kuotën prej 194%. 

 

Tab. 27: Investimet në njehsorë 2014 

Emri i projektit të realizuar në KEDS - 2014
Realizuar 

(E'000)

Projektet e bartura nga viti i kaluar 5,909               

Përforcimi Vjetor i Rrjetit - Zëvendësimi I linjave 10kV dhe 0.4kV, shtyllave dhe transformatorëve

10/0.4kV të selektuar në të gjitha  7 Distriktet. 
797                  

Zgjerimi I NS-ve 35kV ekzistuese NS Ferizaji I, NS Mazgiti, NS Zhuri dhe NS Xërxa 290                  

Eleminimi i linjave distributive ajrore me rrezikshmëri për publikun 1,153               

Eleminimi I fyteve të ngushta në linjat distributive - Linjat e mbingarkuara 35kV dhe 10kV 311                  

Eleminimi I fyteve të ngushta në Nënstacionet 10/0.4kV - Nënstacionet 10/0.4kV të mbingarkuara 1,166               

Përforcimi i transformatorëve distributiv 10/0.4kV 1,647               

Transformatorët distributiv 10(20)/0.4kV 400                  

Përmirësimi Vjetor i Pikës matëse te konsumatorët shtëpiak dhe Llogaritje të Energjisë 5,820               

Automjet për mirëmbajtje të transformatorëve 35kV dhe 10/0.4kV - Filtrim I vajit të transformatorit 200                  

Makineri për mirëmbajtje të rrjetit Distributiv (Gjilan, Gjakovë dhe Pejë) 288                  

Gjithsejt 17,981            

Sasia Vlera në € Sasia Vlera në € Realizimi (%)

Njehsorë direkt 33,000 2,768,000 100,297 5,587,199 202

Njehsorë indirekt 10,000 232,000 n/a 232,801 100

Gjithsejtë 43,000 3,000,000 100,297 5,820,000 194

Investimet në njehsorë 2014 - (KEDS)

Loji i njehsorëve
Të realizuaraTë lejuara
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Në figurën 25 është paraqitur grafikisht krahasimi i realizimit të investimeve në njehsorë me investimet 

e lejuara në bazë monetare:  

 

 
Fig. 23: Paraqitja grafike e realizimit të Investimeve në njehsorë në vlerë monetare 2014 

KEDS gjatë vitit 2014 ka bërë rregullimin e sistemit të leximit, duke përdorur pajisjet për leximin e 

njehsorëve me metodën e skenimit dhe pajisjet për shkyçjen e konsumatorëve nga rrjeti elektrik. Ato 

janë të pajisura me një modul GPS, i cili mundëson të shihet shtegu i lexuesve se a kanë arritur deri te 

pika matëse e leximit.  

Zëvendësimi i njehsorëve mekanik me ata digjital bëhet për faktin se njehsorët e vjetër mekanik kanë 

orë tarifore të jashtme që në shumë raste tregojnë kohë të gabuar dhe lehtë mund të manipulohen nga 

konsumatorët. Njehsorët e rinj regjistrojnë saktë energjinë e konsumuar sipas kohës së shfrytëzimit, 

meqënëse matja me njehsor të rinj i korrespondon kohës së shfrytëzimit (tarifë ditë – natë).   

Më poshtë është paraqitur lakorja e konsumit sipas kohës së shfrytëzimit (tarifa e lartë – ditë dhe tarifa 

e ulët- natë) për vitin 2014. 
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Fig. 24: Raporti i konsumit për konsumatorët e amvisnisë   

Duke ditur se periudha e tarifës së lartë përfshin 16 orë, ndërsa tarifa e ulët 8 orë, duhet pritur që 

konsumi të jetë në këtë proporcion. Në figurë shihet se në muajt e parë konsumi i regjsitruar ka qenë 

më i lartë në tarifën e ulët që tregon se matjet kanë qenë jo të rregullta (konsumi ditë-natë), ndërsa pas 

ndërrimit të njehsorëve ka ardhur duke u përmirësuar ky raport.  

Nga grafiku mund të konkludohet efekti i ndërrimit të njehsorëve si dhe zhvendosja e konsumit në 

tarifën e lartë ashtu siç është e përcaktuar në strukturën tarifore dhe që korrespondon me konsumin 

real sipas kohës së shfrytëzimit (tarifa e lartë – ditë dhe tarifa e ulët – natë). 

Konstatimet: 

Investimet kapitale që kompanitë e rregulluara (në këtë rast KEDS-i) kanë efekt në përmirësimin e 
shërbimev për konsumatorët e energjisë elektrike, si dhe të zvogëlimin e humbjeve. Duke u nisur nga 
rëndësia e këtyre investimeve, të licencuarit i nënshtrohen procesit të monitorimit në baza tremujore 
dhe vjetore ku në bazë të rezultateve, ZRRE nxjerr edhe rekomandime se si të procedohet më tutje me 
planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve kapitale (dhe operative).  

Nga kjo fazë e monitorimit ZRRE konstaton që investimet kapitale nga ana e KEDS janë duke u realizuar 
në një nivel prej 85% në raport me lejimet me SHTE7, megjithatë, duhet theksuar se mosrealizimi i plotë 
i investimeve mbetet barrë e kompanisë.  

ZRRE insiston në realizimin e plotë të investimeve me qëllim të përmirësimit të shërbimeve për 
konsumatorët dhe ka udhëzuar KEDS-in që të angazhoj të gjitha kapacitet për të përmirësuar këtë trend 
të realizimit të investimeve, në të kundërten për pjesën e mosrealizuar ZRRE do të jetë e obliguar të 
marrë masa për rishqyrtimin e RAB ( Bazën e aseteve të rregulluara) e cila do të ndikonte në zvogëlimin 
e të Hyrave të Lejuara Maksimale të KEDS.  
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5.1.2 KEDS/OSSH - Kostot operative (OPEX) 

KEDS ka prezantuar të dhënat e realizuara për vitin 2014 për OSSH. Raporti i monitorimit për këtë 
periudhë është bërë duke krahasuar të dhënat e realizimit të shpenzimeve operative me ato të lejuara 
për vitin 2014. 

Shpenzimet operative të realizuara për periudhën në shqyrtim në këtë raport janë  16.34 milion €, 
ndërsa të lejuara me SHTE8 për periudhën e njëjtë janë 18.63 milion €. Duke krahasuar të dhënat 
shohim që shpenzimet operative për periudhën e raportuar rezultojnë me një reduktim prej 12% në 
total në krahasim me lejimet. 

Disa zëra të veçantë të shpenzimeve operative janë tejkaluar siç janë: shpenzimet e pagave dhe  
derivateve, ndërsa në disa zëra kemi reduktim të shpenzimeve operative si: shpenzimet e mirëmbajtjes 
dhe shpenzimete tjera.  

Në tabelën e mëposhtme shihen krahasimet në mes të shpenzimeve operative të realizuara dhe të 
lejuara për vitin 2014. 
                 

 

Tab. 28: KEDS/OSSH - Shpenzimet operative - 2014 

 

Konstatimet:  

KEDS ka arritur të reduktoj shpenzimet në përgjithësi duke ristrukturuar të gjitha departamentet brenda 
ndërmarrjes dhe në këtë mënyrë ka arritur që edhe buxhetin ta shpenzoj në mënyrë më efikase. Një nga 
hapat e rëndësishëm që KEDS ka ndërmarr në ristrukturimin e departamenteve është ndarja e 
mirëmbajtjes nga investimet duke angazhuar edhe ekspert të këtyre fushave nga Turqia, gjë e cila ka 
rezultuar me një sukses të menjëhershëm në përmirësimin e shërbimeve dhe shfrytëzimin efikas të të 
hyrave të lejuara. Megjithatë mosrealizimi i shpenzimeve të mirëmbajtjes mbetet shqetësuese, duke 
ditur gjendjen e rrjetit të shpërndarjes. 

Mund të konstatojmë se KEDS ka qenë efikas në zvogëlimin e shpenzimeve operative për disa kategori 
mirëpo në anën tjetër kërkesat për disa kategori të shpenzimeve ende janë më të larta se ato të lejuara. 
ZRRE rekomandon që KEDS të angazhohet në reduktimin e shpenzimeve operative në vitin në vijim 
pasiqë nga viti 2016 do të aplikohet faktori i efikasitetit prej 5% që do të thotë reduktim i shpenzimeve 
operative. 

5.1.3 KEDS/FPEE - Kostot operative (OPEX) 

KEDS gjithashtu ka prezantuar të dhënat e realizuara për vitin 2014 për FPEE. Raporti i monitorimit për 
këtë periudhë është bërë duke krahasuar të dhënat e realizimit të shpenzimeve operative me ato të 
lejuara për vitin 2014. 

Shpenzimet e përgjithshme operative të realizuara në vitin 2014 janë 12.82 milion € dhe arrijnë realizim 
prej 91% nga lejimet prej 14.04 milion € në bazë të SHTE8. Meqenëse OPEX pëson ndryshime gjatë 

KEDS Të lejuara ( € mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Shpenzimet operative 18.63 16.34 88%

(KEDS/OSSH) Shpenzimet operative 2014
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Viteve Relevante Tarifore, duke  u përshtatur për kosto tjera, siç është alokimi i shpenzimeve të 
administratës qendrore(AQ) etj,  ZRRE i është referuar SHTE8.  

Disa zëra të veçantë të shpenzimeve operative janë tejkaluar si: shpenzimet e pagave, shpenzimet e 
mirëmbajtjes, ndërsa në disa zëra kemi reduktim të shpenzimeve operative si: shpenzimet e derivateve 
dhe shpenzimet tjera.  

Në tabelën e mëposhtme shihen krahasimet në mes të shpenzimeve operative të realizuara dhe të 
lejuara për vitin 2014:  

   

 

Tab 29: KEDS/FPEE Realizimi i shpenzimeve operative për vitin 2014 

 

Konstatimet:  

ZRRE konstaton që KEDS për vitin 2014 ka përafruar realizimin e shpenzimeve operative me ato të 
lejuarat me SHTE8. ZRRE jep rekomandim që të reduktohen shpenzimet operative për kategori të 
caktura të cilat janë tejkaluar duke pasur parasysh që nga viti 2016, do të aplikohet faktori i efikasitetit 
prej 5% në shpenzimet operative, i cili nuk është aplikuar në trevjeçarin e parë të periudhës rregullative 
të SHTE7.  

Prandaj për një menaxhim sa më efikas të shpenzimeve, është bërë shthurja e divizionit të shpërndarjes 
nga furnizuesi publik, ku ndërmarrja e energjisë do ta ketë më të lehtë trajtimin e veçantë të secilit 
divizion. Efektet e shthurjes do të shihen në raportin e monitorimit të vitit 2015. 

 

5.2 Monitorimi i realizimit të investimeve dhe i shpenzimeve operative në KOSTT 

5.2.1 Kostot kapitale – Baza e rregulluar e aseteve 

Lidhur me monitorimin e investimeve kapitale të KOSTT-it janë ofruar të dhëna të kostove kapitale të 
realizuara gjatë vitit 2014 ku përfshihen të gjitha projektet në proces dhe të përfunduara brenda 
periudhës së raportuar.  Të dhënat e ofruara nga ana e KOSTT pasqyrojnë gjendjen reale të investimeve 
ku mund të shihet që realizimi i tyre është larg nga planifikimet me SHTE7. Nëse krahasojmë vlerat e 
realizuara me ato të lejuara për periudhën përkatëse, shohim që KOSTT ka realizuar 12.55 milion € të 
investimeve kapitale nga 31.2 milion € të lejuara me SHTE7, e cila e shprehur në përqindje arrin në 40%. 

Në tabelën e mëposhtme shihet realizimi i investimeve kapitale në KOSTT gjatë vitit 2014: 

   

 

Tab. 30: Realizimi i shpenzimeve kapitale të KOSTT për vitin 2014 

KEDS Të lejuara (€ mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Shpenzimet operative 14.04 12.82 91%

(OPEX-FPEE) Shpenzimet operative 2014

KOSTT Të lejuara (€ mil.) Të realizuara (€ mil.) % e realizuar

Investimet kapitale 31.20 12.55 40%

KOSTT - Shpenzimet kapitale 2014 (CAPEX)
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ZRRE ka krahasuar realizimet aktuale të KOSTT-it për vitin 2014 me ato të lejuara nga ZRRE në SHTE7, 
dhe nuk i ka krahasuar me rishqyrtimet buxhetore të cilat KOSTT i ka bërë pas aprovimit të Planit 
Investiv shumëvjeçar (2013-2017) nga ana e ZRRE-së.  

KOSTT arsyeton se realizimi në nivel të ulët i projekteve kapitale gjatë vitit 2014 është pasojë e faktorëve 
jashtë ndikimeve të KOSTT. Sipas KOSTT, vlera më e madhe e projekteve të planifikuara grupohet në 
Projektin e Linjës 400 kV Kosovë – Shqipëri dhe një grup projektesh të cilat financohen nga KfW, 
Komisioni Evropian, si dhe çështjet pronësore, juridike etj. Fillimi i implementimit të këtyre projekteve 
më së paku ka qenë nën ndikimin e KOSTT, andaj edhe janë paraqitur këto vonesa në realizim. Me të dy 
këto institucione (KfW, Komisioni Evropian) marrëveshja për kredi dhe donacione është arritur dhe 
pritet nënshkrimi i tyre. Më pas, sipas KOSTT, proceset do të zhvillohen në hapa shumë më të shpejtë 
dhe do të realizohen gjatë periudhës rregullative.  

Megjithatë, KOSTT vlerëson se pavarësisht ndryshimit të periudhës së implementimit, vonesave në 
realizimin dhe problemeve të tjera, në kontekstin e Kontrollit pesëvjeçarë të çmimit 2013 – 2017, 
ndikimi do të jetë shumë i vogël pasi që të gjitha projektet e planifikuara do të realizohen brenda kësaj 
periudhe me ndryshimin e vetëm të vitit të implementimit. Parashikohet që piku i realizimit të 
projekteve kapitale do të jetë viti 2015, ku vetëm Linja 400 kV me Shqipërinë supozohet të arrije mbi  20 
milionë €. 

Projekti kryesor i KOSTT është ndërtimi i linjës 400 kV Kosovë B – Kashar (Shqipëri), i cili projekt arrinë 
vlerën afër 34 milion €, e planifikuar të ndërtohet brenda periudhës  2013 – 2016. Kjo linjë shton 
sigurinë e furnizimit dhe mundëson bashkëpunim më të ngushtë me Shqipërinë. Kjo mundëson edhe 
realizimin e shërbimeve ndihmëse (rezervat sekondare dhe terciare) të cilat janë më se të nevojshme 
duke pasur parasysh jo fleksibilitetin e gjenerimit dhe diagramin e ndryshueshëm të konsumit në vend. 
Kjo linjë po ashtu do të ketë efekt pozitiv në efiçiencën e kostove për të dy shtetet. Duhet theksuar se 
kjo linjë do të ndihmoj edhe në hapjen e tregut rajonal, si dhe bënë të mundur bashkimin e tregut 
(“market coupling”) i cili nxitet nga Komuniteti i Energjisë.  

Projekt tjetër me rëndësi i përfunduar (futur në operim) në vitin 2014 është alokimi i linjës L1806 nga NS 
Gjakova 2 në NS Gjakovë 1. Ky ndryshim ndihmon në shpërndarjen e ngarkesës, e sidomos në plotësimin 
e kriterit N-1. Kriteri N-1 do të thotë funksionim i sistemit kur një element i tij nuk është në operim, që 
d.m.th. ekziston elementi rezervë.  

Projekt tjetër është revitalizimi i pajisjeve në NS Gjakova 1 dhe NS Gjakova 2. Po ashtu është bërë edhe 

re-vitalizimi i pajisjeve të TL në NS Prizreni 3. Gjatë vitit 2014 janë bërë edhe investime në ndërrimin e tri 

fushave të linjave 110 kV, ndërrimin e dy fushave transformatorike 110 kV dhe një fushe lidhëse 110 kV, 

si dhe ndërrimin e pajisjeve mbrojtëse të tri fushave të linjave. 

Projektet e KOSTT të realizuara gjatë vitit 2014 janë të paraqitura në tabelën  në vijim. 
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Tab. 31: Projektet e KOSTT-it të realizuar gjatë vitin  2014 

 

Emri i Projektit Realizuar 2014

7,430,181

Shpronësimi i tokave 350,009

Instalimi i TR 2 ne NS 110/10(20) - Skenderaj dhe NS Burim 549,892

Kycja e NS Lipjan 1,385

Revitalizimi i nenstacioneve NS 110kV, ana 35 kV  ( NS Gjakova1, Gjilan1, Lipjani ) 180,273

Rialokimi i linjës 110kV, nr 1806, NS Gjakova 1 - NS Gjakova 2 & 

Ndërrimi i pajisjeve të TL 110kV në NS Gjakova 1
493,008

Rehabilitimi i stabilimenteve te TL ne NS 110/10 kV - Gjakova 2 751,179

Rehabilitimi i stabilimenteve te TL ne NS 110/10 kV - Prizreni 3 597,548

Instalimi i dy fushave te reja 110 kV  ne NS 220/110 Pz 2(e re, nga 2012) 19,672

Renovimi i fasades se objektit te KOSTT-it me punet percjellese 898,019

Furnizim me harduer per TI 32,315

Shtuarja me prizma e trotuarit  Në NS KOS B 16,390

Furnizimi dhe instalimi i mbrojtjeve rele numerike ne fushat autotransformatorike Ns KOS B 49,840

Instalimi i sistemit te sinjalizimit per mbrojtje nga zjarri dhe 

mirembajtja dhe testimi i sistemeve ekzistuese
53,944

SCADA/EMS & Telekomi 15,500

UPS qendror emergjent per infrastrukturen e serverave SCADA/EMS, 30 kVA 25,647

Furnizimi me pjese rezerve per mirembajtje te linjave te nenstacioneve 172,414

Përforcimet mekanike dhe elektrike K.K 27,900

Shpenzimet vetjake AC/DC ne NS Deçani (sipas Marreveshjes se Kyçjes me Gjeneratorin 

KelKos)
66,000

Instalimi i kabllit mbrojtës optik  OPGW në linjën interkonektive Kosovë – Mal i Zi          233,784

Instalimi i kabllit mbrojtës optik  OPGW në linjën interkonektive  Kosovë - Serbi      130,138

Domeni KOSTT - OST  111,873

Furnizimi dhe instalimi i liftit te ri ne Drejtori 27,510

Furnizim me bateri 20,640

Renovimi i ndërtesave komanduese ne nënstacionet (NS Vushtria 1, NS Gjakova 2 dhe NS 

tjera )
22,146

Rindertimi i rrethojave në nënstacione 17,032

Renovimi i zyrave te kthyera nga KEDS 83,830

Liçenca dhe modulet e avancuara per Omikron 156CMC dhe 256CMC 119,609

“Punimi i Rrethojës në Nënstacion si dhe Renovimi i Ndërtesës komanduese në NS Prizreni 

1”

dhe “Punimi i Rrethojes në NS Besiana”

33,621

Kapital themeltar për CAO 17,241

Gjithsentë (€) 12,548,541

LP 400 kV, Kosove - Shqiperi  

{kfW (50.75%)+ Kredi (49.25%) +Kostt (taksat doganore dhe TVSH)}
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Konstatimet: 

KOSTT ka realizuar 40% të investimeve kapitale të lejuara me SHTE7. Arsyet e dhëna lidhur me 
mosarritjen e realizimit të investimeve kapitale në nivelet e lejuara, mund të konsiderohen si objektive 
dhe të merren parasysh gjerë në një masë që nuk cenon planifikimin real dhe të bazuar në nevojat dhe 
mundësitë për investime kapitale. Nëse marrim parasysh kohën të cilës i referohemi, atëherë mund të 
vijmë në konstatim se realizimi i investimeve për vitin 2014 mund të konsiderohet si jo i kënaqshëm, 
mirëpo këto vonesa konsiderohen se janë për arsye objektive. 

ZRRE rekomandon KOSTT-in të angazhoj të gjitha kapacitet për të përmirësuar këtë trend të realizimit të 
investimeve gjatë periudhave në vazhdim, duke konsideruar se do të kompensohet mosrealizimi i 
investimeve të vitit 2014 në vitet në vijim (2015). Nëse ky trend i realizimit të investimeve vazhdon edhe 
më tutje, ZRRE do të marrë masa për rishqyrtimin e RAB (Bazën e aseteve të rregulluara) e cila do të 
ndikonte në zvogëlimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale të KOSTT.  

5.2.2  Kostot operative dhe të mirëmbajtjes në KOSTT 

Ngjashëm si për kostot kapitale, ashtu edhe për kostot operative kemi pranuar të dhëna dhe sqarime 
nga ana e KOSTT.  

Qasja e KOSTT ndaj shpenzimeve të mirëmbajtjes në vazhdimësi ka qenë të pranoj të Hyra nga këto 
shpenzime për pjesën operative dhe pjesa e mbetur është shpenzuar për ripërtëritjen e infrastrukturës 
duke përfituar zhvlerësim dhe kthim të lejuar mbi asetet e kapitalizuara. Vlenë të përmendet se 
kategoria e shpenzimeve të mirëmbajtjes është realizuar në nivele të ulëta në raport me ato të 
planifikuara, ndërsa shpenzimet e pagave dhe shpenzimet tjera operative (ku përfshihen sigurimet, 
transporti, taksat komunale, shpenzimet e reprezentacionit etj.) janë tejkaluar nga ana e KOSTT-it përtej 
lejimeve. 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur shpenzimet operative për vitin 2014, ku vërehet se KOSTT ka 
tejkaluar për 7% shpenzimet operative në raport me ato të lejuara:                      

 
Tab. 32: Shpenzimet operative të KOSTT për vitin  2014 

 

Konstatimet:  

ZRRE kostaton se KOSTT-i ka qenë efikas në zvogëlimin e shpenzimeve operative për disa kategori, ku 

vlenë të theksohet reduktimi i humbjeve në transmision, si një nga pikat më të forta të KOSTT-it, ndërsa 

në anën tjetër kërkesa për disa kategori të shpenzimeve janë më të larta se ato të lejuara, që arrinë si 

rezultat i mos-planifikimit të duhur të shpenzimeve.  

ZRRE gjatë analizave të të dhënave të KOSTT, ka marrë parasysh faktorin e efikasitetit prej 4% në 

shpenzimet operative dhe si të tilla shpenzimet e realizuara në vitin 2014 janë tejkaluar nga shpenzimet 

e lejuara për 7%. Shpenzimet e mirëmbajtjes nuk janë realizuar në nivelin e kërkuar dhe KOSTT duhet të 

KEDS Të lejuara          (€ mil) Të realizuara      (€ mil) % e realizuar

Shpenzimet operative 7.09 7.58 107%

KOSTT Shpenzimet operative 2014
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angazhohet që të`i realizoj me përpikmëri, duke ditur që kjo ndikon në përmirësimin e mëtejmë të 

shërbimeve për konsumatorët.  

ZRRE rekomandon KOSTT-in që të reduktoj shpenzimet operative në nivelin e lejuar, duke konsideruar 

edhe faktorin e efikasitetit prej 4% të aplikuar. 

 

5.3 Monitorimi i realizimit të investimeve dhe i shpenzimeve operative në KEK  

5.3.1 Monitorimi i realizimit te investimeve (monitorimi i Capex-it)  

Të dhënat e investimeve të realizuara nga KEK tregojnë se në divizionin e minierave janë investuar 5.4 

milion €, TC Kosova A janë investuar 10.49 milion €, ndërsa në TC Kosova B 9.4 milion €. Duke krahasuar 

këto me lejimet në bazë të SHTE7, shohim që realizimi i investimeve në TC Kosova A arrinë në 59%, 

ndërsa në TC Kosova B 171%, apo në total realizimi për KEK Gjenerimin arrinë në 85%. 

Në tabelën në vijim janë paraqitur investimet kapitale të lejuara dhe realizuara për vitin 2014 për 

divizionin e minierave dhe njësit gjeneruese të TC Kosova A dhe B. 

 

Tab.33: Investimet në KEK  

Më poshtë është paraqitur grafikisht krahasimi në mes të shpenzimeve kapitale të lejuara dhe të 

realizuara për vitin 2014: 

KEK Të lejuara (€ mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Miniera 39.96 5.44 14%

TC Kosova A 17.71 10.50 59%

TC Kosova B 5.50 9.40 171%

Gjithësej 63.17 25.34 40%

KEK - Shpenzimet kapitale 2014
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Fig. 32: Realizimit i kostove kapitalet të gjenerimit – 2014 

 

5.3.2 Investimet në TC Kosova A 

Gjatë vitit 2014 është realizuar remonti kapital në njësinë A4 të TC Kosova A në vlerë të përgjithshme 

prej 6.5 milion €. Në këtë vlerë të investimit bënë pjesë edhe investimi për shkak të dëmtimeve të 

ndodhura si pasojë e aksidentit në elektrolizën e TC Kosova A.  

Investimet kapitale gjatë vitit 2014 (në fund të vitit) kanë filluar edhe në njësinë A5 si remont kapital në 

vlerë të përgjithshme prej 9.5 milion €, i cili përfundon brenda vitit 2015.  

Investimi i realizuar në TC Kosova A ndikon në stabilizimin e prodhimit të energjisë elektrike, në rritjen e 

gatishmërisë teknike dhe disponueshmërinë e njësive A4 dhe A5.  

Tabela e mëposhtme paraqet investimet kapitale të realizuara për vitin 2014 në TC Kosova A. 

 

Tab.34: Projektet kapitale në TC Kosova A 

5.3.3 Investimet në TC Kosova B 

Investimet kapitale në TC Kosova B janë bërë në: riparimet  e turbinës, shtëpizës së jashtme të presionit 

të lart B1, B2 dhe projekte tjera të domosdoshme (modernizimi i deponisë së seperacionit dhe ndërrimin 

e cilindrit të trysnisë së lartë dhe pajisjeve përcjellëse në njësinë B1). 

Përshkrimi i projekteve kapitale të TC Kosova A
Realizuar (2014)

000'€

Blerja ose riparimi I pompave furnizuese per kaldajë. Nr.k. 1158 1,700                      

Riparimi I turbo gjeneratorit Bl.A5 5,272                      

Puthitja e kaldajes si dhe rikonstruimi I kanalit të ajrit. N.k. 1928 2,700                      

Projekte tjera të domosdoshme 824                         

Gjithsej (€) 10,496                   
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Riparimet dhe modernizimi i pajisjeve ndikon në rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së furnizimit me 

thëngjill të TC Kosova B.  

Tabela e mëposhtme paraqet investimet kapitale të realizuara për vitin 2014 në TC Kosova B. 

 
Tab.35: Projektet  kapitale në TC Kosova B 

Konstatimet: 

Në bazë të dhënave të prezantuara nga ana e KEK, ZRRE konstaton që shpenzimet kapitale të gjenerimit 

nuk janë të planifikuara në mënyrë të kujdesshme nga ana e KEK. Në përgjithësi shpenzimet kapitale të 

gjenerimit janë realizuar në nivelin prej 85%, mirëpo kemi diferencë të madhe të realizimit në mes të dy 

gjeneratorëve (TC Kosova A dhe TC Kosova B). 

ZRRE rekomandon që KEK të angazhoj të gjitha kapacitet për të përmirësuar këtë trend të realizimit të 

investimeve gjatë periudhave në vazhdim, duke konsideruar gjithashtu kompensimin e mosrealizimit të 

investimeve të vitit 2014 në vitet në vijim (2015). Nëse ky trend i realizimit të investimeve nga ana e KEK 

vazhdon edhe më tutje, ZRRE do të marrë masa për rishqyrtimin e RAB-it (Baza e aseteve të rregulluara) 

e cila do të ndikonte në zvogëlimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale.  

  

5.3.4 Kostot Operative –TC KOSOVA A 

KEK ka prezantuar të dhënat për shpenzimet operative të realizuara për vitin 2014 për TC Kosova A. 

Raporti i monitorimit për këtë periudhë është bërë duke krahasuar të dhënat e realizimit të 

shpenzimeve operative me ato të lejuara për vitin 2014. 

Shpenzimet e përgjithshme operative të lejuara në vitin 2014 janë 16.13 milion €, ndërsa realizimet janë 

16.67 milion €. Duke krahasuar këto të dhëna, shohim që realizimi i shpenzimeve operative për këtë 

periudhë arrin në 103%, i cili shprehë rritje prej 3% nga niveli i lejuar.  

Disa zëra të veçantë të shpenzimeve operative janë tejkaluar si: shpenzimet e pagave dhe shpenzimet e 

transportit, ndërsa në disa zëra kemi reduktim të shpenzimeve operative si: shpenzimet e derivateve, 

materiale dhe furnizime, shpenzimet e mirëmbajtjes dhe shpenzimet  tjera.  

Në tabelën e mëposhtme shihen krahasimet në mes të shpenzimeve operative të realizuara dhe të 

lejuara për vitin 2014: 

Përshkrimi i projekteve kapitale të TC Kosova B
Realizuar (2014)

000'€

Ripar i xhuntave hidridinamike VOITH te pompes fur. 1,204                      

Porositja e shtepizes se jashtme te presionit te lart B1, B2 2,568                      

Puna SH J HP, riparimet  e trubines  HP 3,863                      

Modernizimi i sist te transm te mullinjve 

Projekte tjera te domosdoshme 1,765                      

Gjithsej (€) 9,401                      
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Tab.36: TC Kosova A - Shpenzimet operative 2014 

              

5.3.5 Kostot Operative – TC Kosova B 

Shpenzimet e përgjithshme operative të lejuara në vitin 2014 për TC Kosova B janë 14.65 milion €,   

ndërsa realizimet janë 15.61 milion €. Duke krahasuar këto të dhëna shohim që realizimi i shpenzimeve 

operative për këtë periudhë arrinë në 107% të lejimeve.  

Duke analizuar kategoritë e shpenzimeve operative për TC Kosova B, është vërejtur se ka devijime në 

kategorinë e shpenzimeve të pagave, shpenzimet e mirëmbajtjes/riparimeve dhe shpenzimet tjera ku 

përfshihen edhe shpenzimet e alokimit të administratës qendrore.  

KEK ka arsyetuar se kostoja e personelit është tejkaluar si rezultat i vendimit të bordit të KEK-ut për 

ngritje të pagave gjatë vitit 2013 dhe 2014. Ne rritjen e pagave ka ndikuar edhe punësimi sezonal i 120 

punëtorëve sipas MIM mes Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe KEK-ut, të cilët punëtor kanë 

pasur efekt në zvogëlimin e shpenzimeve operative të mirëmbajtjes. KEK-u paguan shujtën e ushqimit 

për punëtor, rritja e numrit të punësuarave të cilët nuk janë duke i shfrytëzuar menzat e ushqimit ka 

ndikuar që të rritet kategoria e pagave dhe të zvogëlohen shpenzimet e jashtë-kontraktuara të ushqimit. 

Ndërsa si rezultat i avarisë së ndodhur në TCA në qershor të vitit 2014 dhe mungesës së mjeteve 

financiare të cilat kanë ardhur si pasojë e kësaj avarie është marrë vendim që të reduktohen të gjitha 

shpenzimet tjetra të arsyeshme të cilat nuk do të ndikojnë në procesin dhe stabilitetin e prodhimit. KEK-

u gjithashtu deklaron se shumica e shpenzimeve të mirëmbajtjes investive kanë përfunduar me sukses 

dhe kanë rritë vlerën e aseteve të kompanisë. 

Në tabelën e mëposhtme shihen krahasimet në mes të shpenzimeve operative të realizuara dhe të 

lejuara për vitin 2014: 

     

 
Tab. 37:  TC Kosova B - Shpenzimet operative 2014  

Konstatimet: 

 ZRRE konstaton se shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve në raport me lejimet për vitin 2014 janë 

realizuar në nivel të ulët në TC Kosova A. Mosrealizimi i shpenzimeve të mirëmbajtjes dhe riparimeve në 

TC Kosova A është i papranueshëm, kur dihet se kapacitetet e instaluara teknike të termocentraleve, me 

vjetërsinë e tyre rreth 45 vite, duhet të mirëmbahen në mënyrë rigoroze që të mund të përmbushin 

TC Kosova A Të lejuara (€ mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Shpenzime operative 16.13 16.67 103%

(TC Kosova A) Shpenzimet operative 2014

TC Kosova B Të lejuara (€ mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Shpenzime operative 14.65 15.61 107%

(TC Kosova B) Shpenzimet operative 2014
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kërkesat e konsumit për energji elektrike bazike. Andaj  mos investimi në termocentrale dhe 

mirëmbajtja e  mangët, rrezikon gatishmërinë teknike dhe performancën e njësive gjeneruese.  

Analiza krahasuese e shpenzimeve operative për Divizionin e Gjenerimit, na bënë të kuptojmë që KEK 

ende nuk ka arritur që gjeneratorët  TC Kosova A dhe TC Kosova B t’i trajtoj si të ndarë. Kjo ka shkaktuar 

edhe devijime në kategori të ndryshme të shpenzimeve të përgjithëshme.  

Për një menaxhim sa më efikas të shpenzimeve, KEK rekomandohet që të trajtoj me kujdes të gjitha 

kategoritë e shpenzimeve, në veçanti duke realizuar shpenzime në përputhje me buxhetin e planifikuar 

dhe t’i trajtoj buxhetet në mënyrë të ndarë në mes të gjeneratorëve. Gjithashtu duhet reduktuar 

shpenzimet në nivelet e lejuara duke realizuar kështu edhe caqet e vendosura nga ZRRE me anë të 

faktorit të efikasitetit të aplikuar në shpenzimet operative. 

 

5.4 Kostot Kapitale dhe Operative (DIVIZIONI I MINIERAVE)  

5.4.1 CAPEX – Divizioni i Minierave 

Të dhënat e investimeve të realizuara nga KEK përfshijnë vlerën prej 5.54 milion €. Duke krahasuar këto 

me lejimet në bazë të SHTE7 (39.95 milion €), shohim që shpenzimet kapitale kanë arritur vetëm 14% të 

lejimeve për vitin 2014.  

Ky realizim i mangët i investimeve kapitale në divizionin e minierave vjen si pasojë e shtyerjes së dy 

projekteve madhore: shiritat e dyfishtë transportues për Sibovcin jugperëndimor dhe riparimi i dy 

ekskavatorëve në vlerë prej 31 milion euro. Pjesëmarrja e këtyre dy projekteve në investimet e lejuara 

për vitin 2014 është rreth 78% e vlerës së gjithmbarshme të investimeve. Këto projekte janë të 

ndërlidhura edhe me dinamikën e realizimit të projektit Kosova e Re, vonesat e të cilit ndikojnë edhe në 

projektet në fjalë. 

Tabela e mëposhtme paraqet investimet kapitale të realizuara për vitin 2014 në Divizionin e Minierave. 

 
Tab.38: Projektet kapitale në Divizionin e minjerave 

Përshkrimi i projekteve kapitale të Divizionit të Minierave
Realizuar (2014)

000'€

Përvetësimi i tokave (Hade) 263                     

Riparimi i Mak. të  kombinuara (Sep. B) 3,360                  

Mekanizimi ndihmës(Bulldozer) -                           

 Kontrata të bartura nga vti paraprak. 150                     

 Platforma T350 186                     

Sist. II & III i qymyrit (Blerja e dy esk. Me SHVL)

Sist. -II- i qymyrit (Konv. lidh.2 kahore)

Projekte tjera të domomosdoshme 1,584                  

Gjithsej (€) 5,544                  
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Konstatimet: 

Në bazë të analizave të bëra me të dhënat e prezantuara nga ana e KEK, konstatojmë që shpenzimet 

kapitale të divizionit të minierave nuk janë të planifikuara dhe realizuara në mënyrën më të mirë nga 

ana e KEK dhe se ato nuk janë bërë në harmoni me lejimet nga SHTE7. 

KEK ka arsyetuar që dy projektet madhore (shiritat e dyfishtë transportues për Sibovcin jugperëndimor 

dhe riparimi i dy ekskavatorëve) nuk kanë mund të realizohen dhe  pjesëmarrja e këtyre dy projekteve 

përbëjnë rreth 78% të të gjitha investimeve në divizionin e minierave për vitin 2014. Atëherë edhe 

realizimi i investimeve të përgjithëshme arrinë normë të ulët të realizimit me 14%. 

ZRRE rekomandon që KEK të rishqyrtoj edhe një herë mundësinë e realizimit të investimeve në divizionin 

e minierave dhe në këtë mënyrë të shfrytëzoj mjetet e lejuara për investime të cilat ngarkojnë 

konsumatorin e energjisë elektrike. 

5.4.2 OPEX – Divizioni i  Minierave në KEK  

KEK ka prezantuar të dhënat e shpenzimeve operative për Divizionin e Minierave sipas kërkesës së ZRRE-

së dhe në bazë të të dhënave shihet që realizimi i shpenzimeve operative ka arritur nivelin prej 68.15 

milion  €, apo 110% në krahasim me shpenzimet e lejuara operative prej 61.83 milion €.  

Shpenzimet në total kanë tejkalim përkundër caqeve të vendosura nga ZRRE përmes faktorit të 

efikasitetit prej 4%. Kështu ka tejkalime të shpenzimeve te kategoria e shpenzimeve të personelit, 

shpenzimet tjera dhe AQ, shpenzimet për materiale, furnizime, mirëmbajtje dhe riparime ndërsa 

reduktime kemi vetën në kategorinë e derivateve dhe taksën e linjitit.  

Në tabelën e mëposhtme shihen krahasimet në mes të realizimit të shpenzimeve operative me ato të 

lejuara.  

 
Tab. 39:  KEK/Miniera - Shpenzimet operative 2014 

 Konstatimet: 

Nga e gjithë analiza e shpenzimeve operative për KEK-Miniera, ZRRE konstaton që shpenzimet operative 

janë tejkaluar dukshem. Taksa e linjitit ka një mosrealizim për arsye të reduktimit të gjenerimit si pasojë 

e aksidentit në TC Kosova A. ZRRE rekomandon që KEK të angazhohet në reduktimin e shpëenzimeve 

operative duke pasur parasyshë faktorin e efikasitetit prej 4% te aplikuar në shpenzimet operative. 

Konstatim i përgjithshëm për shpenzimet kapitale dhe operative për të gjithë të licencuarit 

KEK-MINIERA Të lejuara (€ mil) Të realizuara (€ mil) % e realizuar

Shpenzime operative 61.83 68.15 110%

( KEK / MINIERA) Shpenzimet operative 2014
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Konstatohet që përgjithësisht shpenzimet kapitale dhe operative të të gjithë të licencuarve në sektorin 

e energjisë elektrike nuk janë realizuar në përputhje me lejimet që ZRRE i ka bërë gjatë shqyrtimit 

tarifor periodik/shumëvjeqar.  

Sipas legjislacionit në fuqi, ZRRE do të shqyrtojë mundësinë që të bëjë një rishikim të RAB-it për të gjithë 

të licencuarit brenda periudhës rregullative, nëse vazhdohet kjo dinamikë e realizimit të investimeve 

kapitale. Një rishikim i RAB-it do të ketë ndikim në të hyrat e lejuara maksimale në shqyrtimet e 

ardhëshme në mënyrë që mosrealizimi i investimeve kapitale mos të jetë barrë e konsumatorëve. 

ZRRE gjithashtu rekomandon të licencuarit që të realizojnë shpenzimet operative në përpikmëri sipas 

lejimeve duke konsideruar edhe faktorin e efikasitetit të aplikuar për secilin të licencuar. 

6 MONITORIMI I NDËRMARRJEVE TE NGROHJES QENDRORE   

6.1 Raportet sipas të Licencuarve – NQ Termokos dhe NQ Gjakova  

Në vijim paraqiten të dhënat dhe informatat nga të dy ndërmarrjet e ngrohjes qendrore, bazuar në të 

cilat është hartuar raporti i monitorimit për sezonin e ngrohjes 2013/2014. 

Në kuadër të monitorimit nga NQ Termokos janë dorëzuar këto të dhëna, informata dhe dokumente: 

a)  Pasqyrat Rregullative: 

- Pasqyra A:  Asetet Operative; 

- Pasqyra B: Të Ardhurat dhe Shpenzimet  

- Pasqyra C: Faturimi dhe Arkëtimi; 

- Pasqyra D: Shpenzimet Investuese; 

- Pasqyra E: Bilanci dhe të dhënat teknike; dhe 

- Shpalosjet e Pasqyrave A dhe B. 

b)  Pasqyrat Financiare për vitin kalendarik 2013; 

c)  Pasqyrat mujore të konsumit të mazutit, prodhimit të energjisë termike, furnizimit dhe humbjeve 

(për muajt: nëntor, dhjetor 2013, dhe janar, shkurt, mars 2014); 

d)  Të dhënat mujore të furnizimit me mazut dhe të konsumit të mazutit (tabelë); 

e)  Subvencionet; 

f)  Të dhënat mujore të prodhimit të energjisë termike, furnizimit të konsumatorëve dhe humbjeve 

(tabelë); 

g)  Lista e konsumatorëve të faturuar sipas furnizimit të matur të energjisë termike; 

h)  Të dhënat për kyçjet e reja, shkyçjet, dhe rikyçjet; 

i)  Të dhënat për ankesat/kërkesat e konsumatorëve dhe për kontratat për furnizim të konsumatorëve; 

j)  Kontrata e furnizimit me mazut; dhe 

k)  Analiza e sezonit 2013/2014.  

Në kuadër të monitorimit nga NQ Gjakova janë dorëzuar këto të dhëna, informata dhe dokumente: 



Adresa: Rr. “Dervish Rozhaja” nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: 038 247 615 lok.. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-

ks.org, web: www.ero-ks.org   72 

 

a)  Pasqyrat Rregullative: 

- Pasqyra A :  Asetet Operative; 

- Pasqyra B: Të Ardhurat dhe Shpenzimet Operative; 

- Pasyra C: Faturimi dhe Arkëtimi; 

- Pasqyra D: Shpenzimet Investuese; 

- Pasqyra E: Bilanci dhe të dhënat teknike. 

b)  Pasqyrat Financiare për vitin kalendarik 2013; 

c)  Regjistri i Aseteve; 

d) Baza e të dhënave të konsumatorëve; 

e)  Të dhënat mujore të furnizimit me mazut dhe të konsumit të mazutit (tabel); 

f)  Të dhënat mujore të prodhimit të energjisë termike, furnizimit të konsumatorëve dhe humbjeve; 

g)  Të dhënat për ankesat/kërkesat e konsumatorëve. 

 

Konstatimet e ZRRE-së për ngrohjen qendrore janë të përmbledhur në fund të këtij Kapitulli.  

6.2 Monitorimi i Standardeve të Sigurisë dhe Planifikimit të Sistemit të Shpërndarjes  

6.2.1 NQ Termokos  

Bordi i ZRRE-së qysh në vitin 2012 ka aprovuar dokumentin “Standardet e planifikimit dhe të sigurisë së 

sistemit të shpërndarjes për NQ Termokos “  me numër të vendimit V_454_2012. Ky dokument paraqet 

një bazë për vlerësimin e standardeve të sigurisë dhe planifikimit të sistemit të shpërndarjes. 

Në lidhje me zbatimin e standardeve duhet theksuar se gjatë realizimit të projektit të kogjenerimit 

(përfshirë edhe fazën e projektimit), ky dokument është marrë parasysh duke zbatuar dispozitat 

relevante respektivisht standardet e përcaktuara e që kryesisht përfshijnë këto komponente: 

a) Planifikimi i rrjetit të transportimit të energjisë termike TC Kosova B – NQ Termokos; 

b) Kriteret standarde të planifikimit; 

c) Standardet e operimit të sigurtë teknik; 

d) Kushtet teknike për projektimin termik - makinerik të rrjetit të shpërndarjes. 

 

6.2.2  NQ Gjakova 

NQ Gjakova ende nuk e ka hartuar dokumentin “Standardet e Planifikimit dhe të Sigurisë së Sistemit të 

Shpërndajres. Nga zyrtarët e NQ Gjakovës kjo është arsyetuar me mungesën e kapaciteteve profesionale 

të stafit për të hartuar një dokument të tillë kompleks.   

 

6.3 Monitorimi i furnizimit të konsumatorëve me energji termike  

Përgjithësisht në tërë sektorin e ngrohjes qendrore, në sezonin 2013/2014 furnizimi me energji termike 

për ngrohje ka qenë i pamjaftueshëm dhe dukshëm më i vogël se planifikimet. Kjo ka qenë kryesisht 

pasojë e vështirësive në sigurimin e sasive të nevojshme të mazutit, që ka ndikuar drejtëpërdrejt në 
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prodhimin e pamjaftueshëm të energjisë termike, e rrjedhimisht edhe në sasinë e pamjaftueshme të 

furnizimit dhe në kualitietin jo të kënaqshëm.  

6.3.1 NQ Termokos 

Sipas Bilancit të ngrohjes të NQ Termokos, furnizimi i konsumatorëve me energji termike ka qenë 

41,804.42 MWht. Kjo do të thotë se furnizimi ka qenë dukshëm nën sasinë e planifikuar prej 

104,710MWht. Po ashtu edhe kualiteti i shërbimit të ngrohjes ka qenë mjaft i dobët: temepraturat e ujit 

furnizues kanë qenë dukshëm më të ulëta se ç’janë të parapra me diagramin rrëshqitës të 

temperaturave, furnizmi ka qenë me orarë ditor të shkurtuar, si dhe ka pasur ndërprerje të shpeshta 

disaditore të furnizimit.  

 
Tab. 40 Realizimi i furnizimit me ngrohje - NQ Termokos sezoni 2013/2014 

 

6.3.2 NQ Gjakova 

Sa  i përket NQ Gjakovës gjatë sezonit 2013 -2014 energjia termike e furnizuar ka qenë 3,631MWht, 

shumë më e ulët se sa sasia e planifikuar prej 18,902 MWht. Njëjtë, edhe kualiteit i shërbimit me ngrohje 

ka qenë mjaft i dobët. 

 

 
Tab. 41: Realizimi i furnizimit me ngrohje - NQ Gjakova sezoni 2013/2014 

 

6.4 Faturimi sipas furnizimit të matur të energjisë termike 

6.4.1  NQ Termokos 

NQ Termokos ka dorëzuar listën komplete të konsumatorë të cilët faturohen sipas furnizimit / konsumit 

të matur. Në total janë 51 konsumatorë, kryesisht komercial e institucional me një kapacitet nominal 

prej 39,322 kWt. 

Në vijim paraqitet lista e plotë të konsumatorëve të NQ Termokos që faturohen sipas furnizimit të matur. 

 

Furnizimi planifikuar [MWh]
Furnizimi i  realizuar 

[MWh]

Ndryshimi               

[MWh]
Përqindja e realizimit [%]

                                         104,710                             41,804 62,906                   39.92

FURNIZIMI ME NGROHJE – SEZONI 2013/2014, NQ TERMOKOS

Furnizimi planifikuar 

[MWh]
Furnizimi i realizuar [MWh] Ndryshimi [MWh]

Përqindaj e 

realizimit [%]

                             18,902                                             3,631 15,271                                         19.21

FURNIZIMI ME NGROHJE – SEZONI 2013/2014, NQ Gjakova
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Tab. 42:  Lista e konsumatorëve të NQ Termokos që faturohen bazuar në furnizimin e matur 

Nr. Emërtimi Fuqia  kWTH

      1  Pediatria                      574 

2 Gjinekologjia 2,787

      3  Dermatologjia                      418 

4 Ortopedia 196

      5  Kirurgjia                 1,607 

6 Klinika interne 862

      7  Orl e syve                  1,663 

8 Emergjenca 660

      9  Klinika infektive                      808 

10 Ambulanca Specialistike 105

   11  Instituti I patologjise dhe anatomisë                     411 

12 Neuropsikiatria 1,038.24

   13  Lavatorja                        79 

14 Kuzhina e spitalit 176.4

   15  Onkologjia                      364 

16 Intenziva Psikiatrike 134.4

   17  MAP-Ish Bankos (Kryeministria)                 1,400 

18 MAP-Ish Germia (MTPT) 854

   19  MAP-Ish Menza e re e Studenteve(MTI)                     205 

20 MAP-Instituti Kosovar per Administrate Publike (IKAP) 225

   21  MAP- Gjykata Kushtetuese (GJKK)                       95 

22 MAP- Ministria e mireqenjes sociale 530

   23  MAP-Arkivi i  Kosovëss (AK)                     382 

24 MAP -Administrata tatimore e Kosovës 280

   25  MAP- Mashti  e ASHAK                  1,296 

26 MAP-AKPM (Agjensioni Kosovar per produkte medicionale ) 42.98

   27  MAP- Kulla dge auditoriumi I ri l indjes                  2,692 

28 Bibloteka Kombetare Universitare 1,550

   29  Kuvendi Komunal                      644 

30 NTP Union Comerc Shpk Grand Hotel 2,400

   31  Sh.F. Ismail Qemali                      588 

32 Konviktet e Studenteve 1.2.3.5 I riu dykrahesh dhe barakat 3,330

   33  Menza e Vjeter e studenteve                      500 

34 Eulex(ish farmed) 1,008

   35  Keshill i  prokurorial e Koosves                      872 

36 Xhevat Jusufi 50

   37  Swiss Diaomnd Hotel Ish Il iria                  1,085 

38 Kostt-OBST sha 420

   39  Qendra e Studenteve -Konvikti Nr.7                 1,000 

40 Mabetex Project enginering (ish Ramiz Sadiku) 55,4

   41  Komuna  e Prishtinës -Drejtoria e Inspekcionit(ish AKI)                     181 

Lista e Konsumatorëve të faturuar sipas energjisë së matur
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6.4.2 NQ Gjakova 

NQ Gjakova në sezonin 2013/2014 ka pasur vetëm një konsumatorë – Biblioteka rajonale – që është 

faturuar sipas furnizmit të matur.    

6.5 Kyçjet në rrjet të konsumatorëve të ri dhe kontratat për furnizim  

6.5.1 NQ Termokos – Kyçjet e reja dhe kontratat me konsumatorët  

Sipas informatave të NQ Termokos, gjatë periudhës raportuese, ka pasur një numër të konsiderueshëm 

të kyçjeve të reja. Numri i ndërtesave të reja të kyçura në sezonin 2013/2014 është 13 – prej nga 12 janë 

objekte banesore dhe 1 është ndërtesë komerciale. Sipërfaqja totale e objekteve të kyçur është 14,994 

m2, me kapacitet të përgjithshëm prej 6280 kWt. Gjithashtu ka pasur regjistrim të konsumatorëve të rinj 

në objektet e kyçura më herët me sipërfaqe të përgjithshme prej 16,238 m2. Pra në total janë 293 

konsumatorë të rinj – 264 konsumatorë shtëpiak dhe 29 konsumatorë komercial. Të dhënat e 

përmbledhura paraqiten në tabelat në vijim. 

Sa i përket kontratave për furnizim, gjatë periudhës raportuese janë lidhur gjithsej 58 kontrata,  prej tyre 

46 me konsumatorët shtëpiak dhe 12 me konsumatorët komercial .  

Në vijim janë paraqitur në formë tabelare objektet e kyqura si dhe një përmbledhje e numrit të 

konsumatorëve të rinjë të kyqur dhe sipërfaqet e ngrohjes. 

 

 
Tab. 43  Kyqjet e reja të ndërtesave në sezonin 2013/2014 

 

 
Tab. 44:  Konsumatorët e rinjë dhe sipërfaqet e ngrohjes përkatëse 

 

6.5.2 NQ Gjakova  – Kyçjet e reja dhe kontratat me konsumatorët  

Sipas informatave të NQ Gjakovës gjatë periudhës raportuese nuk ka pasur kyçje të reja, dhe 

rrjedhimisht as kontrata të furnizimit.  

Fuqia (kW)
Konsum.

Banesor

Konsum. 

Komercial

Gjithësej 

konsumator

Sektori Banesor 

Siperfaqja m2

Sektori 

Komercial 

Siperfaqja m2

Gjithësej

 Sipërfaqja m2

Totali 6,280           130           14              144              8,717.37                   6,276.44    14,993.81       

Konsum.

Banesor

 Konsum.

Komercial 

 Gjithësej

 konsumator 

 Sektori 

Banesor 

Siperfaqja 

m2 

 Sektori 

Komercial 

Siperfaqja 

m2 

 Gjithësej 

Sipërfaqja m2 
 Vërejtje  

                 134               15                   149            9,161             7,076             16,238 

 Në këtë tabelë janë përfshirë 

kyçjet e objekteve të reja  

(tab.1) dhe konsumatorët e ri  

të ci lët janë kyçur për herë të 

parë, ndërsa objekti  ka  qenë I 

kyçur më herët. 
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6.6 Shfrytëzimi i paautorizuar i ngrohjes qendrore dhe shkyçjet e konsumatorëve 

banesorë dhe komercial e institucional  

6.6.1 NQ Termokos 

Sipas informatave të NQ Termokos, gjatë periudhës raportuese janë identifkuar raste të shfrytëzimit të 

paautorizuar të energjisë termike/ngrohjes – kryesisht kyçje ilegale dhe shtim të trupave ngrohës – 

respektivisht shtim të sipërfaqes për ngrohje pa njohtuar NQ Termokos. Në lidhje me këtë nga NQ 

Termokos janë marrë masat si njohtimi për shkyçje dhe shkyçja.  

Gjatë sezonit 2013/2014 janë shkyçur gjithsejt 1,432 konsumatorë me sipërfaqe totale prej 77,321 m2, 

ndërsa janë rikyçur 15 konsumatorë me sipërfaqe të përgjithshme 1,995 m2.   

Në tabelat në vijim janë paraqitur të dhënat për shkyçjet dhe rikyçjet e konsumatorëve gjatë sezonit 

2013/2014. 

 
Tab. 45:  Shkyçjet e konsumatorëve për shkak të shfrytëzimit të pautorizuar 

 

 
Tab.46:  Numri i konsumatorëve të shkyçur dhe sipërfaqet ngrohëse në total 

 

 
Tab. 47:  Numri i konsumatorëve të rikyçur 

 

6.6.2  NQ Gjakova 

Sipas informatave nga NQ Gjakova gjatë periudhës raportuese nuk janë identifkuar raste të 

shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë termike /ngrohjes. 

Konsum.

Banesor

 Konsum.

 Komercial

Gjithësej 

konsumator

Sektori Banesor 

Siperfaqja m
2

Sektori Komercial 

Siperfaqja m
2

Gjithësej 

Sipërfaqja m
2 Vërejtje 

              16                -                     16                        964  -  - 

 Janë njoftuar l idhur me 

shfrytëzimin e paautroizuar te 

ngrohjes , mbi  kushtet e rikycjes  

dhe masat qe do te ndermirren ne 

rast se nuk I  pergjigjen njoftimit 

Shkyçjet për shkak të shfrytëzimit të paaoutorizuar të ngrohjes (kycjeve ilegale, shtimit të trupave ngrohës)   2013/2014

Gjithësej 

Konusmator

Gjithësej 

Sipërfaqja m2

                         1,432               77,321 

Shkyçjet (sezona 2013/2014)

Konsum.

Banesor

Konsum.

Komercial

Gjithësej 

Konsumator

Sektori Banesor 

Siperfaqja m
2

Sektori Komercial

Siperfaqja m
2

Gjithësej 

Sipërfaqja m
2

              11                 4                   15                        882                          1,113                    1,995 

Rikyçjet (sezona 2013/2014)
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Sa i përket shkqyçjeve gjatë sezonit 2013/2014 ka pasur shkyqje me kërkesë të konsumatorit –  

janë shkyqur 7 konsumatorë me sipërfaqe të përgjithshme 759.14 m2. 

  

6.7 Ankesat/Kërkesat e pranuara të zgjidhura, vlerësimi i numrit dhe trendeve 

vjetore 

6.7.1  NQ Termokos  

Bazuar në të dhënat e NQ Termokos, për periudhën tetor 2013 – maj 2014, janë pranuar 658 ankesa dhe 

208 kërkesa, ndërsa janë kthyer 635 përgjigje në ankesa dhe 282 përgjigje në kërkesa5. Në vijim 

paraqiten në formë tabelare:  

 

 
Tab. 48:  Kërkesat/ ankesat e konsumatorëve  të NQ Termokos për periudhën  tetor 2013 - maj 2014 

 

6.7.2 NQ Gjakova 

Bazuar në të dhënat e NQ Gjakovës gjatë sezonit 2013/2014 janë evidentuar 47 ankesa/kërkesa të 

konsumatorëve, prej të cilave 36 janë zgjidhur ndërsa 11 janë të pazgjidhura. Në vijim paraqiten në 

formë tabelare: 

 

 
Tab.49: Ankesat/kërkesat e konsumatorëve NQ Gjakova gjatë sezonit 2013/2014 

 

 

                                                           
5
 Numri më I madh I përgjigjeve në kërkesa se sa kërkesa të pranuara për shkak se për kërkesat e pranuara para 

periudhës raportuese janë dhënë përgjigjet gjatë periudhës raportuese.  

Ankesa të 

pranuara

Përgjigje në 

ankesë 

Kërkesa të 

pranuara 

Përgjigje në 

Këkresa 

Raste te 

faturave te 

pranuara 

Përgjigje në 

raste të 

faturave 

 Gjithësej             658                   635                          208                       282                      5                     9 

Kërkesat/ Ankesat e konsumatorëve  të NQ Termokos për periudhën  tetor 2013 - maj 2014

Tetor - 13 Nëntor - 13 Dhjetor - 13 Janar - 14 Shkurt - 14 Total

Ankesa/kërkesa të pranuara 9 14 6 15 3 47

Të zgjidhura 6 12 4 13 1 36

Të pazgjidhura 3 2 2 2 2 11

NQ Gjakova - Ankesat/kërkesat për sezonin 2013/2014
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6.8  Të Ardhurat nga aktiviteti i shërbimit të furnizimit me ngrohje dhe të ardhurat 

tjera 

6.8.1 NQ Termokos 

Nën aktivitetin monitorues  është paraqitur një përmbledhje për të ardhurat nga shitja e ngrohjes dhe të 

ardhurat tjera të cilat janë realizuar në sezonin 2013/2014, bazuar në të dhënat e dorëzuara nga NQ 

Termokos – Pasqyrat rregullative B dhe C. Duhet theksuar se ndër të ardhurat tjera është paraqitur edhe 

subvencioni nga buxheti i Kosovës për lëndën djegëse (mazutin) të cilat janë deklaruar detalisht në një 

dokument të veçantë poashtu të dorëzuar nga NQ Termokos. Në vijim janë dhënë në formë tabelare të 

dhënat e përmbledhura për të ardhurat: 

 

 
Tab.50: Të ardhurat e realizuara në sezonin 2013/2014 

 

6.8.2  NQ Gjakova 

Monitorimi i të ardhurave të NQ Gjakovës për sezonin 2013/2014, bazuar në të dhënat e dorëzuara në 

Pasqyrat rregullative B dhe C, paraqitet në formë të përmbledhur si në vijim: 

 

Tab 51: Të ardhurat e realizuara në NQ Gjakova 

6.9 Sipërfaqe për ngrohje, faturimi dhe arkëtimi sipas caqeve të parashikuara  

6.9.1 NQ Termokos 

Të dhënat e NQ Termokos për sipërfaqen e ngrohjes, faturimin dhe arkëtimin janë paraqitur në 

Pasqyrën C në vijim, ku të dhënat për faturim dhe arkëtim përfshijnë edhe vlerën e TVSH-së. Duhet 

theksuar se faturimi për ngrohjen e furnizuar konsumatorëve është mjaft i ulët, kryesisht për shkak të 

fillimit të vonshëm të sezonit dhe mbarimit të sezonit afërsisht një muaj para datës zyrtarisht të 

Të ardhurat Në €

Të ardhurat nga shitja e ngrohjes 2,003,202

Të ardhurat tjera – shërbimet në rrejtin sekondarë dhe kyçjet e reja 28,825                  

Të ardhurat tjera (subvencioni) 2,902,538

Total të ardhurat 4,934,565

NQ Termokos – Të Ardhurat e realizuara – sezoni 2013/2014

Të ardhurat e lejuara Në €

Të ardhurat nga shitja e ngrohjes 380,301

Të ardhurat tjera (subvencioni) 500,000

Total të ardhurat 880,301

NQ Gjakova – Të Ardhurat e realizuara – sezoni 2013/2014
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përcaktuar, dhe po ashtu edhe për shkak të reduktimeve të ngrohjes. Në vijim të dhënat në formë 

tabelare: 

 
Tab. 52:  Faturimi, arkëtimi dhe sipërfaqet për ngrohje –NQ Termokos, sezoni 2013/2014 

 

 
Fig. 40:  Faturimit sipas grupeve të konsumatorëve 

 

 
Fig. 41: Inkasimi sipas grupeve të konsumatorëve 

Shitja e Ngrohjes nga Grupi I Konsumatorëve
Sipërfaqja 

Ngrohëse [m2]

Faturuar 

[Euro]

Arkëtuar 

[Euro]

Shkalla e 

Arkëtimit 

[%]

Borgji [Euro] Borgji [%]

1 Shtëpijak (Amvisri)             634,557.45 1,223,844.06 220,585.79    18.02        1,003,258.27  81.98            

2 Komercial dhe Institucional 391,918.02          1,095,758.07 859,092.65    78.40       236,665.42     21.60          

3 Total 1,026,475.47       2,319,602.13 1,079,678.44 46.55        1,239,923.69  53.45            

NQ Termokos  Pasqyra e Faturimit dhe Arkëtimit të Pagesave 2013/2014

-

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

Shtëpijak (Amvisri) Komercial dhe 
Institucional

Total

Faturimi NQ Termokos për periudhën 2013/2014

-

200,000.00 

400,000.00 

600,000.00 

800,000.00 

1,000,000.00 

1,200,000.00 

Shtëpijak (Amvisri) Komercial dhe 
Institucional

Total

Inkasimi nga faturimi për NQ Termokos për sezonin 
2013/2014
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Fig.42:  Inkasimi total në raport me faturimin 

6.9.2 NQ Gjakova 

Sa i përket të dhënave të faturimit, arkëtimit dhe sipërfaqeve për ngrohje në pasqyrën C duhet theksuar 

se ka shumë gabime dhe mospërputhje. Përkundër insistimit të vazhdueshëm për përmirësimin e kësaj 

pasqyre, në mënyrë të përsëritur kemi pranuar të dhëna të njëjta të gabueshme. Rrjedhimisht këto të  

dhëna konsiderohen jo të sakta dhe nuk janë paraqitur në këtë raport.  

   

6.10 Kostot Operative  

6.10.1 NQ Termokos 

Në lidhje me monitorimin e kostove operative për sezonin 2013/2014 në vijim janë dhënë në formë të 

përmbledhur të dhënat e grupuara në kostot variabile dhe kostot fikse. Duhet theksuar se në kostot 

operative është përfshirë edhe zhvlerësimi si një ndër komponentët kryesore me një vlerë të 

konsiderueshme.     

 

 
Tab. 53:  Kostot Operative – NQ Termokos, sezoni 2013/2014 

 

Në vijim paraqitet krahasimi mes të kostove të planifikuara dhe atyre të realizuara. Në këtë krahasim 

nuk është përfshirë zbritja e subvencionit. 

1 Kostot operative  *€+

2 Kostot variabile (këtu merr pjesë mazuti me 2,896,407 €) 3,495,037                                       

3 Kostot fikse 381,853

4 Total kostot operative 3,876,890                                       

5 Zhvlerësimi 488,839                                          

6      Totali (Kostot operative plus zhvlerësimi) 4,365,729                                       

      NQ Termokos – Kostot operative të realizuara – sezoni 2013/2014         
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Tab 54:  Realizimi i kostove  – NQ Termokos, sezoni 2013/2014 

 

6.10.2 NQ Gjakova  

Në vijim janë dhënë në formë tabelare të dhënat e përmbledhura për kostot operative, të kategorizuara 

në kostot variabile dhe fikse, si dhe është përfshirë edhe zhvlerësimi si një komponentë mjaft me ndikim 

në kostot e ndërmarrjes. 

 

 
Tab. 55:  Kostot Operative– NQ Gjakova, sezoni 2013/2014 

 

Në vijim paraqitet krahasimi i kostove të planifikuara me realizimin në sezonin 2013/2014.    

 
Tab. 56:  Realizimi i kostove  – NQ Gjakova, sezoni 2013/2014 

 

Planifikuar Realizuar Ndryshimi Realiz. [%]

Kostot operative

Kostot variabile 7,633,493        3,495,037        4,138,456 45.78

Kostot fikse 652,575                                          381,853         270,722         58.51

Total kostot operative 8,286,068                                              3,876,890        4,409,178 47.36

Zhvlerësimi 630,000                                          488,839         141,161         77.59

Totali (Kostot operative plus zhvlerës.) 8,916,068                                              4,365,729        4,550,339 48.96

 NQ Termokos – Realizimi i kostove – sezoni 2013/2014 *€+

Kostot operative

Kostot variabile (këtu merr pjesë mazuti me 314,847 €) 555,215                                          

Kostot fikse 130,827

Total kostot operative 686,042                                          

Zhvlerësimi 181,153                                          

Totali (Kostot operative plus zhvlerësimi) 867,195                                          

NQ Gjakova – Kostot Operative të realizuara – sezoni 2013/2014

Planifikuar Realizuar Ndryshimi Realiz. [%]

Kostot operative

Kostot variabile 1,337,549           555,215           782,334 41.51

Kostot fikse 131,003                                          130,827 176                 99.87

Total kostot operative 1,468,552                                                 686,042           782,510 46.72

Zhvlerësimi 255,250                                          181,153         74,097            70.97

Totali (Kostot operative plus zhvlerës.) 1,723,802                                                 867,195           856,607 50.31

        NQ Gjakova – Realizimi i kostove – sezoni 2013/2014   në *€+
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6.11 Verifikimi i kostove të mazutit dhe kostos së energjisë termike nga kogjenerimi  

6.11.1 NQ Termokos - Kostoja e mazutit 

Nga të dhënat e NQ Termokos për koston  dhe konsumin e mazutit vërehet se realizimi i tyre është  

dukshëm nën planifikim.  

Në fillim të sezonit 2013/2014 rezerva e mazutit ka qenë 179.14 ton dhe gjatë sezonit janë furnizuar 

5,459.86 ton; ndërsa konsumi ka qenë 5,393.35 ton dhe rezerva në fund të sezonit 240.65 ton.  

Kostoja e mazutit për sasinë e shpenzuar gjatë sezonit ka qenë 2,896,407 €, ndërsa kostoja mesatare 

njësi e mazutit  (për ton) llogaritet të jetë:  537 €/ton; në këto vlera nuk është e përfshirë TVSH-ja.    

6.11.2 NQ Termokos -  Kostoja e energjisë termike nga kogjenerimi  

Me 27 nëntor 2014 ka filluar funksionimi i kogjenerimit – ekstraktimit të energjisë termike nga TC 

Kosova B. Lidhur me koston e energjisë termike nga kogjenerimi, në këtë raport i referohemi të dhënave 

për muajin dhjetor 2014 si dhe të dhënave në fazën testuese (3 ditët e nëntorit). Gjithashtu duhet të 

theksohet se përcaktimi i çmimit (ngarkesave) të energjisë termike është bërë sipas metodologjisë në 

Aneksin 4 të Marrëveshjes për furnizim me energji termike KEK – Termokos. Kjo metodologji përcakton 

ngarkesën (çmimin për kapacitet) dhe ngarkesën (çmimin) për sasi të energjisë termike të furnizuar.  

Për periudhën e lartëcekur (27 nëntor – 31 dhjetor 2014) kapaciteti termik për orë i shfrytëzuar ka qenë 

44,241 MWTh/h, gjegjësisht kapaciteti elektrik “i humbur” ka qenë 6,744 MWEl/h. Ndërsa sasia e 

energjisë termike e furnizuar ka qenë 37,250 MWhTh.  

Bazuar në çmimet (ngarkesat) e përcaktuara në aneksin 4 të marrëveshjes për furnizim me energji 

termike KEK – NQ Termokos, kostoja e energjisë termike nga kogjenerimi ka qenë si në vijim: 

 

 
Tab. 57:  Kostoja e energjise termika NQ Termokos 

 

6.11.3  NQ Gjakova- Kostoja e mazutit 

Nga të dhënat e NQ Gjakovës për shpenzimin dhe konsumin e mazutit vërehet se janë dukshëm nën 

planifikimet.  

Në fillim të sezonit 2013/2014 NQ Gjakova nuk ka poseduar mazut rezervë dhe gjatë sezonit janë 

furnizuar 571.40 ton; ndërsa konsumi ka qenë 534.83 ton dhe rezerva në fund të sezonit 36.57 ton.  

Kostoja e mazutit për sasinë e shpenzuar gjatë sezonit ka qenë 314,847 €, ndërsa kostoja mesatare njësi 

e mazutit  (për ton) llogaritet të jetë:  589 €/ton; në këto vlera nuk është e përfshirë TVSH-ja.    

Kostoja për kapacitet 125,641                                     

Kostoja për sasi të energjisë termike                                         45,445 

Total kostoja e energjisë termike 171,086                                     

Kostoja e Energjisë termike nga Kogjenerimi – Muaji Dhjetor 2014
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6.12 Monitorimi i kostove kapitale – investimeve të reja  

6.12.1  NQ Termokos 

Kostot kapitale të NQ Termokos kryesisht janë të ndërlidhura me projektin e kogjenerimit KEK – NQ 

Termokos. Në kuadër të këtij projekti janë të përfshira këto investime të reja, të cilat janë të 

përmbledhura në tabelën vijuese: 



Adresa: Rr. “Dervish Rozhaja” nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë Tel: 038 247 615 lok.. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-

ks.org, web: www.ero-ks.org   84 

 

 
Tab. 58:  Investimet kapitale të Projektit të Kogjenerimit 

Përshkrimi Vlera Monetare *€+

Realizuar gjer në fund të vitit 2014

Ndërtimi i rrjetit të transportit të energjisë termike – gypsjellësi TC 

Kosova B-NQ Termokos  në gjatësi prej rreth 11 km:

·         Punët ndërtimore për trasenë e gypsjellësit;

·         Gypat e paraizoluar; 13,139,256                          

·         Instalimi i gypave dhe fitingut;

·         Projektimi dhe inxhinieringu;

·         Punët ndërtimore – ndërtesa dhe bazamentet;

·         Pajisjet e ekstraktimit të avullit;

·         Tubacionet për kyçjen në TC dhe tubacionet brenda stacionit;

·         Këmbyesit e nxehtësisë;                              8,642,471 

·         Valvola dhe pompat;

·         Pajsjet matëse dhe kontrolluese;

·         Pajisjet dhe instalimet elektrike;

·         Projektimi dhe inxhinieringu;

Shënim: kyçja është realizuar vetëm në njësinë B1 me kapacitet nominal 70 MW TH

Ndërtimi i “Stacionit të Pranimit të Energjisë termike” në NQ 

·         Punët ndërtimore (riparimi dhe rehabilitimi i ndërtesës 

·         Këmbyesi i nxehtësisë;

·         Pompat;

·         Sistemi i mbajtjes së presionit;

·         Pajisjet e trajtimit kimik të ujit; 5,970,973                            

·         Tubacionet, valvolat dhe fitingu;

·         Pjisjet e matjes dhe kontrolluese;

·         Pajisjet  dhe instalimet elektrike

Punët në vijim / të planifikuara në 2015

Kyçja në njësinë B2 të TC Kosova B – kapaciteti nominal 70 MWTH                              1,000,000 

/Shuma e paravlerësuar shtesë për shkak të shtyerjes/

Rehabilitimi  i rrjetit primar të shpërndarjes – zëvendësimi i gypave                              4,213,000 

·         Gypat e paraizoluar dhe punët për heçjen e gypave të vjetër dhe  /realizuar 2,247,863/ 

·         Punët ndërtimore;

·         Projektimi dhe inxhinieringu;

Rehabilitimi dhe modernizimi i nënstacioneve të energjisë termike 

·         Rehabilitimi i 50 nënsatcioneve – tubacionet, valvola dhe fitingu;

·         Punët ndërtiomore;

·         Pajisjet dhe aparatet elektrike dhe mekanike;                              1,300,000 

·         Sistemi i Menaxhinimit të Informatave, GIS dhe Softueri i kalkulimit hidraulik të rrjetit;

·         Projektimi dhe inxhinieringu

Instalimi i Sistemit të Monitorimit dhe Kontrollimit në Distancë                                  340,000 

Rinovimi i pompave qarkulluese dhe sistemit të kontrollit të frekuencës 411,226                                

Shtesat indikative nga kërkesat dhe ofertat shtesë, pjesët rezervë                                  218,045 

Total Investimet (realizuar, në vijim dhe planifikuar 2015) 37,134,971                          

Ndërtimi i “Stacionit të Ekstraktimit të Energjisë Termike” në TC Kosova B (Shkëmbyesi i nxehtësisë dhe 

pajisjet përkatëse të kyçjes në turbinë):

Investimet kapitale të Projektit të Kogjenerimit
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Gjithashtu në një periudhë afatshkurtër planifikohet edhe zgjerimi i sistemit të shpërndarjes për të 

mundësuar kyçjen në rrjetin e shpërndarjes të pjesëve tjera të qytetit të Prishtinës, të cilat aktualisht 

nuk janë të mbuluara nga shërbimi i furnizmimit me ngrohje qendrore. Zgjerimi i planifikuar i sistemit të 

shpërndarjes së NQ Termokos kushtëzohet me sigurimin e financimit shtesë.  

Financimi  i projektit: 

 

Donacion i EU / Komisionit Evropian:     13,825,000 €; 

Donacion Qeveria Gjermane (përmes KfW)    10,000,000 €; 

Donacion nga Qeveria Suedeze (përmes SIDA)      1,839,971 €; 

Donacion nga Qeveria Liksemburgut       1,470,000 €; 

Donacion Komuna e Prishtinës (përfshirë shtesën e planifikuar)    3,800,000 €; 

Donacion nga Qeveria e Kosovës (përfshirë shtesën e planifikuar)   1,200,000 €; 

Total donacion        32,134,971 € 

Kredi  me kushte të favorshme – KfW       5,000,000 € 

Total financimi  i projektit      37,134,971 € 

 

Sa i përket investimeve të reja për sezonin 2013/2014, duhet përmendur se investimet me mjete 

vetanake kanë qenë shumë të vogla për shkak të gjendjes së vështirë financiare të ndërmarrjes. Shuma 

totale e investimeve sipas të dhënave të NQ Termokos (në Pasqyrën D) është 93,000 €, prej ku 14,000 € 

janë për prodhimin e energjisë termike ndërsa 79,000 € për rrjetin e shpërndarjes.  

 

6.12.2 NQ Gjakova 

Në periudhën raportuese – sezoni 2013/2014 NQ Gjakova nuk ka realizuar ndonjë investim të ri, për 

shkak të gjendjes financiare tejet të pavolitshme.  

Në lidhje me projektet e planifikuara investive duhet përmendur Projektin për ndërrimin e lëndës 

djegëse dhe rehabilitimin e sistemit të ngrohjes qendrore të NQ Gjakovës. Prej korrikut të vitit 2014 

është zhvilluar Studimi i Fizibilitetit dhe hartimi i Vlerësimit të ndikimit social dhe mjedisor (VNSM). 

Pritet që Studimi i Fizibilitetit dhe VNSM  të përfundojnë në fillim të vitit 2015, ku pastaj do vazhdohet 

me fazat tjera të zhvillimit të projektit si: hartimi i dokumenteve të tenderit dhe marrëveshja për 

financim, të cilat planifikohet të përfundohen gjer në fund të 2015. Komponentet kryesore të projektit 

për ndërrimin e lëndës djegëse dhe rehabilitimine  sistemit të NQ Gjakovës janë: 

 Zëvendësimi i kaldajave dhe rinovimi i përgjithshëm dhe i plotë i stabilimenteve të prodhimit të 

energjisë termike – ngrohtores; 

 Rehabilitimi i rrjetit të shpërndarjes – më konkretisht rehabilitimin e pjesës veriore dhe jugore të 

rrjetit, që ndër tjera përfshin edhe zavendësimin e rreth 3.3 km të gypave ekzistues me gupa të 

paraizoluar; 

 Rehabilitimin e plotë i 20 nënstacioneve termike të identifikuara si prioritet dhe më të rëndësishme   
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6.13  Balanca e energjisë termike  

6.13.1 NQ Termokos  

Konsumi i mazutit  

Nga të dhënat e NQ Termokos për shpenzimin dhe konsumin e mazutit vërehet se janë dukshëm nën 

planifikimet.  

Në tabelën vijuese paraqiten të dhënat për furnizimin me mazut dhe konsumin e mazutit gjatë sezonit 

2013-2014 gjegjësisht për periudhën nëntor 2013 – shkurt 2014 (Për shkak të motit të mirë dhe me 

qëllim të kursimit të lëndës djegëse NQ Termokos ka filluar furnizimin me ngrohje në gjysmën e dytë të 

nëntorit dhe ka ndërprerë furnizimin me ngrohje në mes të marsit 2014.) 

 
Tab.59: Furnizimi me mazut dhe konsumi 

 

Duhet theksuar se sasia e mazutit e konsumuar në tetor ka qenë për testim në kuadër të përgaditjeve 

për sezonin e ngrohjes. 

Në vijim është dhënë një paraqitje krahasuese e konsumit të lëndës djegëse me sasitë e planifikuara për 

sezonin 2013/2014: 

 
Tab.60: Konsumi i mazutit në NQ Termokos 

Prodhimi, Furnizimi dhe humbjet në sistem 

Fillimisht duhet theksuar se, për shkak të vështirësive financiare në sigurimin e sasive të mjaftueshme të 

lëndës djegëse – mazutit,  edhe  prodhimi dhe furnizimi ka qenë dukshëm nën planifikime. Sa i përket 

humbjeve nuk është shënuar ndonjë përmirësim në krahasim me sezonet e kaluara. Një përmbledhje e të 

dhënave nga bilanci i energjisë termike paraqitet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm.  

 
Tab. 61: Bilanci i energjisë termike për sezonin 2013/2014 

Tetor 13 Nentor-13 Dhjetor -13 Janar -14 Shkurt 14 Mars-14 Total

Sasia e furnizimit me mazut [ton] - - - - - 5,459.86       

 Konsumi i  mazutit [ton] 18.62                 794       1,703.86             1,359 983.56            534        5,393.35 

Rezervat e mazutit në fi l l im të sezonit [ton] 180                

 Rezervat e mazutit në fund të sezonit [ton] 245.65

Furnizimi me mazut dhe konsumi – NQ Termokos, sezoni 2013/2014

Planifikuar  Realizuar [ton] Ndryshimi [ton]  Realizimi [%] 

11,700           5,393                                                   6,306.65               46.10                      

NQ Termokos – konsumi i mazutit në sezonin 2013/2014

Energjia nga 

lënda djegëse

 Gjenerimi neto i ngrohjes Humbjet e 

gjenerimit

 Efikasiteti i 

ngrohtores 

Humbjet e 

shpërndarjes

Furnizimi  

(konsumi)

 [MWTh]  [MWTh]  [MWTh] [%]  [MWTh] [%]  [MWTh]

60,952           51,528                                                 3,328.77               84.53                      9,724                  18.87               41,804                 

NQ Termokos Bilanci i energjisë termike – sezoni 2013/2014
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Fig. 43:  Bilanci i energjisë termike në NQ Termokos 

Në vijim paraqitet në formë tabelare realizimi si krahasim mes planifikimeve dhe të dhënave aktualisht 

të realizuara në sezonin 2013/2014. 

 
Tab. 62: Realizimi i parametrave të Bilancit   

 

 

6.13.2 NQ Gjakova  

Konsumi i mazutit 

Në tabelën vijuese paraqiten të dhënat për furnizimin me mazut dhe konsumin e mazutit gjatë sezonit 

2013-2014, gjegjësisht për periudhën nëntor 2013 – shkurt 2014 (Për shkak të motit të mirë dhe me 

qëllim të kursimit të lëndës djegëse NQ Gjakova ka filluar furnizimin me ngrohje në gjysmën e dytë të 

nëntorit dhe ka ndërprerë furnizimin me ngrohje në shkurt 2014). 

Planifikuar  Realizuar Ndryshimi  Realiz. [%] 

Prodhimi Neto [MWTh] 118,989 51,528                    67,461 43                     

Furnizimi (Konsumi)  [MWTh] 104,710 41,804                    62,906 40                     

Humbjet në shpërndarje [%] 12% 18.87% -6.87%

   NQ Termokos– Realizimi i parametrave të bilancit – sezoni 2013/2014      
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Tab. 63: Furnizimi me mazut në NQ Gjakova 

Në vijim është dhënë një paraqitje krahasuese e konsumit të lëndës djegëse me sasitë e planifikuara për 

sezonin 2013/2014: 

 
Tab. 64: Konsumi i  mazut në NQ Gjakova 

Prodhimi, Furnizimi dhe humbjet në sistem NQ Gjakova  

Për shkak të vështirësive financiare në sigurimin e sasive të mjaftueshme të lëndës djegëse – mazutit,  

edhe prodhimi dhe furnizimi kanë qenë dukshëm nën planifikime. Sa i përket humbjeve nuk është 

shënuar ndonjë përmirësim në krahasim me sezonet e kaluara. Një përmbledhje e të dhënave nga 

bilanci i energjisë termike paraqitet në tabelën dhe grafikun e mëposhtëm. 

 
Tab.65: Bilanci i energjisë termike për sezonin 2013/2014 

 

Nentor-13 Dhjetor-13 Janar-14 Shkurt -14  Total 

Sasia e furnizimit me mazut [ton] 87               99                 329              57                 571           

 Konsumi i mazutit [ton]                 66                   83                289                   97            535 

Rezervat e mazutit në fil l im të sezonit [ton] -                

 Rezervat e mazutit në fund të sezonit [ton]         36.57 

Furnizimi me mazut dhe konsumi – NQ Gjakova, sezoni 2013/2014

Planifikuar  Realizuar [ton] Ndryshimi [ton]  Realizimi [%] 

2,160             535                                                      1,625.17               24.76                      

NQ Gjakova – konsumi i mazutit në sezonin 2013/2014

Energjia nga 

lënda djegëse

 Gjenerimi neto i ngrohjes Humbjet e 

gjenerimit

 Efikasiteti i 

ngrohtores 

Humbjet e 

shpërndarjes

Furnizimi  

(konsumi)

 [MWTh]  [MWTh]  [MWTh] [%]  [MWTh] [%]  [MWTh]

6,043.58        4,415.78                                             1,627.80               73.06 785 17.78 3,631.00             

NQ Gjakova Bilanci i energjisë termike – sezoni 2013/2014
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Fig. 44:  Bilanci i energjisë termike 

Në vijim paraqitet në formë tabelare realizimi si karahasim mes planifikimeve dhe të dhënave aktualisht 

të realizuara në sezonin 2013/2014. 

 
Tab. 66: Realimi i parametrave të Bilancit 

Konstatimet: 

Në tërë sektorin e ngrohjes qendrore, në sezonin 2013/2014, furnizimi me energji termike për ngrohje 

ka qenë i pamjaftueshëm dhe dukshëm më i vogël se planifikimet. Kjo ka qenë kryesisht pasojë e 

vështirësive në sigurimin e sasisë së nevojshme të mazutit, që ka ndikuar drejtëpërdrejt në prodhimin e 

pamjaftueshëm të energjisë termike, e rrjedhimisht edhe në sasinë e pamjaftueshme të furnizimit dhe 

në kualitiet jo të kënaqshëm.  

NQ Termokos ka shenuar përmirësim në furnizim gjatë muajit dhjetor 2014, si rezultat i funksionalizimit 

të projektit të kogjenerimit-ekstraktimi i energjisë termike nga TC Kosova B për NQ Termokos. 

Gjatë periudhës raportuese vetëm NQ Termokos ka arritur të realizoj një numër të konsiderueshëm të 

kyçjeve të reja dhe ka lidhur kontratat me konsumatorët e rinjë, ndërsa gjatë kësaj periudhe NQ Gjakova 

6,043.58

4,415.78

1,627.80

73.06
785.00

17.78

3,631.00

[MWTh] [MWTh] [MWTh] [%] [MWTh] [%] [MWTh]

Energjia nga 
lënda djegëse

Gjenerimi neto i 
ngrohjes

Humbjet e 
gjenerimit

Efikasiteti i 
ngrohtores

Humbjet e shpërndarjes Furnizimi

NQ Gjakova Bilanci i energjisë termike – sezoni 2013/2014

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

NQ Gjakova  

Planifikuar  Realizuar Ndryshimi  Realiz. [%] 

Prodhimi Neto [MWTh] 21,479.00      4,416              17063 21                                  

Furnizimi (Konsumi)  [MWTh] 18,902            3,631              15271 19                                  

 Humbjet në shpërndarje [%] 12% 17.78% -5.78%

 NQ Gjakova – Realizimi i parametrave të bilancit – sezoni 2013/2014            
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nuk ka pasur kyçje të reja dhe as nuk ka lidhur kontrata të furnizmit me konsumatorë të rinjë. 

Rekomandohet, sidomos për NQ Termokos që me realizimin e plotë të projektit të kogjenerimit të 

zgjerojë rrjetin e shpërndarjes dhe kështu të mundësojë kyçjen e konsumatorëve të rinjë, e posaqërisht 

lagjet e urbanizuara me ndërtim të lartë kolektiv, të Komunës së Prishtinës. 

Lidhur me shfrytëzimin e paautorizuar të ngrohjes një numër jo i madh i rasteve janë identifikuar nga NQ 

Termokos, ndërsa nga NQ Gjakova nuk janë raportuar raste të identifikuara të shfrytëzimit të 

paautorizuar. Gjithashtu ka pasur një numër të konsiderueshëm të shkyçjeve  për mospagesë, 

shfrytëzim të pautorizuar dhe me kërkesë të konsumatorëve. 

Gjatë periudhës raportuese të dy ndërmarrjet kanë pranuar ankesa dhe kërkesa nga konsumatorët. 

Normalisht numri i ankesave / kërkesave të pranuara është më i madh tek NQ Termokos se tek NQ 

Gjakova për shkak të numrit disa herë më të madh të konsumatorëve. Duhet theksuar faktin se adresimi 

i ankesave/kërkesave (përgjigjet në ankesa/kërkesa respektivisht zgjidhjet e tyre) është mjaft i madhë, 

që ka ndikim pozitiv në raportet me konsumatorë. 

 Të ardhurat e realizuara nga shërbimi i furnizimit me ngrohje kanë qenë mjaft të ulëta, për arsye të  

furnizmit të pamjaftueshëm të konsumatorëve me ngrohje. Ndër të ardhurat tjera është edhe 

subvencioni nga buxheti i shtetit për blerjen e mazutit, si dhe të ardhurat nga shërbimet në rrjetin 

sekondarë dhe nga kyçjet e reja që janë mjaft të vogla krahasuar me të ardhurat nga furnizimi me 

ngrohje. Për të njëjtat arsye (furnizimi i pamjaftueshëm gjatë sezonit 2013/2014) edhe faturimi është 

shumë ulët. Ndërsa sa i përket arkëtimit nuk është shënuar ndonjë përmirësim, ai vazhdon të mbetet 

mjaft i ulët, e sidoms arkëtimi nga konsumatorët shtëpijak. 

Realizimi i kostove operative nga NQ Termokos në sezonin 2013/2014 ka qenë dukshëm nën 

planifikimet – më pak se 50%. Po ashtu edhe realizimi i kostove operative nga NQ Gjakova ka qenë i ulët, 

rreth 50%. Faktori kryesor për një realizim të ulët ka qenë mosrealizimi i kostos së mazutit, që paraqet 

komponenten kryesore të kostos operative. Gjithashtu edhe kostot tjera operative, përfshirë edhe  

zhvlerësimin janë nën planifikimet. 

Përgjithësisht konsumi i mazutit ka qenë dukshëm më i ulët se planifikimet, që ishte si pasojë e 

pamundësisë për të blerë sasinë e nevoshjme për shkak të vështirësive financiare me të cilat 

ballafaqohen ndërmarrjet e ngrohjes qendrore. Duhet theksuar se me fillimin e funksionimit të 

kogjenerimit, NQ Termokos ka filluar të pranoj energjinë termike nga TC Kosova B, kështu që janë 

paraqitur edhe të dhënat për koston e energjisë termike nga kogjenerimi për muajin dhjetor 2014, 

përfshirë edhe fazën testuese – tre ditët e fundit të nëntorit.   

Kostot kapitale të NQ Termokos kanë qenë të ndërlidhura me investimet e reja për projektin e 

kogjenerimit, që në masën mbi 85% janë donacion, ndërsa financimi me kredi është rreth 15% nga vlera 

totale e investimit. Investimet tjera në prodhimin e ngrohjes dhe rrjetin e shpërndarjes të financuara me 

mjete vetanake kanë qenë shumë të vogla për shkak të pamundësive të financimit. Sa i përket NQ 

Gjakovës, situata tejet e pavolitshme financiare i ka pamundësuar të kryej ndonjë investim kapital. 
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Të gjithë parametrat kryesor të bilancit të energjisë termike si: konsumi i lëndës djegëse (mazutit), 

prodhimi i energjisë termike, konsumi i ngrohjes, dhe humbjet në sistem janë dukshëm nën planifikimet. 

Kjo rrjedh si pasojë e pamundësisë për sigurimin e sasisë së mjaftueshme të mazutit që pastaj ka ndikuar 

edhe në mosrealizimin e prodhimit dhe furnizimit të konsumatorëve me energji termike. Po ashtu edhe 

humbjet nuk kanë shënuar ndonjë zvogëlim, përkundrazi është shënuar rritje e humbjeve.   

7 VIZITAT MONITORUESE 

7.1 Monitorimi i KELKOS-Energy SH.P.K. 

Në mars të vitit 2014 përfaqësuesit e ZRRE-së, kanë realizuar vizitë në shoqërinë “Kelkos – Energy” 

SH.P.K., ku janë monitoruar punimet që janë duke u realizuar në ndërtimin e HC Belaja 9.8 MW dhe HC 

Deçan 8.4 MW në komunën e Deçanit, sipas vendimit V_402_2012 të datës 15.06.2012, të nxjerr nga 

Bordi i ZRRE-së. Nga kjo vizitë është konstatuar se punimet janë duke shkuar sipas planifikimeve duke 

filluar nga vepra e marrjes, traseja e tubacionit nëpër shtratin e lumit, ndërtesa e HC-ve, dhe 

transformatorët, janë pothuajse afër finalizimit dhe pas pranimit teknik priten të lëshohen në funksion. 

Më poshtë janë paraqitur disa foto nga vizita e bërë në teren:  
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7.2 Monitorimi i “HIDRO LINE” SH.P.K 

Në korrik të vitit 2014 përfaqësuesit e ZRRE-së, kanë realizuar vizitën e radhës, në shoqërinë “HIDRO 

LINE” sh.p.k., ALBANIKU 3 në KK Mitrovicë, në monitorimin e punimeve për ndërtimin e kapaciteteve 

gjeneruese nga Uji në HC Albaniku 3, me kapacitet prej  4.237 kW, në lokacionin “Dolac” ZK Dolac, 

vendin e quajtur Thanishte/Ovqar, të autorizuar sipas vendimit V_569_2014 të datës 24.10.2014, të 

lëshuar nga Bordi i ZRRE-së. Është konstatuar se punimet janë duke shkuar sipas planifikimeve duke 

filluar nga hapja e rrugës, traseja e tubacionit nga vepra e marrjes deri te ndërtesa e HC-së. Po ashtu 

sipas vlerësimeve në teren konsiderohet se pritet të realizohet brenda afateve të përcaktuar sipas 

Vendimit të ZRRE-së.  Më poshtë janë paraqitur disa foto nga vizita e bërë në teren:  
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7.3 Monitorimi i “EUROKOS” Sh.P.K 

Në dhjetor të vitit 2014 përfaqësuesit e ZRRE-së kanë realizuar vizitën e fundit për këtë vit në shoqërinë 

“Eurokos JH” sh.p.k., në KK Dragash, për monitorimin e punimeve për ndërtimin e kapaciteteve 

gjeneruese nga Uji, në HC “Brodi II” (Mlik) me kapacitet të instaluar prej 3.89 MW, në lumin Brod dhe HC 

“Restelica I” dhe HC “Restelica II” (Krushevë) të cilat bashkohen në një objekt të hidrocentralit, me 

kapacitet të instaluar prej 2.28 MW, në Lumin Restelica, të autorizuar sipas vendimit V_572_2013 të 

datës 24.10.2013, të lëshuar nga Bordi i ZRRE-së. Është konstatuar se punimet janë në fazën fillestare të 

hapjes së rrugës dhe trasesë nëpër të cilën do të vendosen tubacionet nga vepra e marrjes deri te 

ndërtesat e HC-ve.  Më poshtë janë paraqitur disa foto nga vizita e bërë në teren:  
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ZRRE do të vazhdojë me monitorimin e shoqërive në zbatimin e autorizimeve për ndërtimin e 

kapaciteteve të reja gjeneruese, duke i respektuar të gjitha procedurat dhe kriteret ligjore të 

përcaktuara me legjislacionin në fuqi.  

7.4 Monitorimi I ngrohtoreve Termokos dhe NQ Gjakova  

 4 prill 2014 NQ Termokos – vizite monitoruese ku kryesisht janë monitoruar investimet e 

planifikuara dhe prodhimi dhe furnizimi me energji termike. 

 8 prill 2014, NQ Gjakova – vizitë monitorimi per realizimin e investimeve te planifikuara, si dhe 

prodhimi dhe furnizimi me energji termike gjate sezonit 2013/2014; 

 6 maj 2014 NQ Termokos – shpjegim per programin e detajuar të monitorimit dhe të dhënat e 

informatat e kerkuara; gjithashtu mbledhja e disa nga informatat dhe të dhënat. 

 7 maj 2014 NQ Gjakova – shpjegimet perkatese per programin e detajuar te monitorimit dhe te 

dhenat dhe informatat qe duhet derguar; poashtu disa te dhena dhe informata jane mbledhë. 

 22 maj 2014 NQ Gjakova – vizitë monitorimi për mbledhjen e të dhënave por edhe verifikimin e 

të dhënave të derguara paraprakisht. Temë tjeter ka qene edhe pagesa e taksave të licencimit. 

 23 maj 2014 NQ Termokso – mbledhja e të dhënave shtesë dhe verifikimi I disa nga të dhënave 

të dërguara paraprakisht. Gjithashtu ka qenë temë pagesa e taksave të licencimit. 

 1 shtator 2014 NQ Termokos – monitorimi I investimeve për projektin e kogjenerimit; janë 

siguruar informata dhe të dhëna për progresin e projektit. Temë tjetër ishin qështjet për 

marrëveshjen e furnizimit me energji termike KEK – Termokos, me theks ne metodologjine e 

percaktimit te cmimit (ankesi I kesaj marreveshje) 
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 13 tetor 2014 NQ Termokoso – monitorimi I ecurisë së projektit te kogjenerimit (investimeve 

perkatese), eshte bere edhe vizita ne KEK gjenerimi per monitorim te realizimit te punimeve ne 

stacionin e ngrohjes dhe te kyçjes ne turbinen e njesise B1  

 15 dhejtor 2014 NQ Termokos – pjesëmarrja në përurimin e fillimit të furnizimit me energji 

termike nga projekti I kogjenerimit . 

7.5 Monitorimet  tjera 

 Me datën 4 Korrik 2014 stafii I ZRRE-së I përbërë nga anëtaret e Bordit dhe të disa 

departamenteve të ZRRE-së, kanë vizituar TC Kosova A, pas avarisë së shkaktuar me datën 6 

Qershor 2014. Vizita pa pas për qëllim që të konstatohet gjandja reale në TC Kosova A dhe niveli 

I dëmtimeve, si dhe dinamiak e punimeve në gjeneratorët.ZRRE ka konstatuar se me rastin e 

avarisë është shkaktuar një nivel I konsidererueshëm I dëmtimeve dhe se nevojien veprimet e të 

gjithë institucioneve qeveritare dhe donatorve për të sanuar gjendjen e krijuar.  Në lidhje me 

shkakun e avarisë do të pritet raporti zyrtar I insititucioneve përgjegjëse.  

 Me datën 2 Tetor 2014 stafi i ZRRE-së, i përbërë nga zyrtarë të departamenteve të tarifave, 

çmimeve, konsumatorëve dhe ngrohjes, kanë vizituar disa nga projektet në teren, ku përfshihen, 

projektet e KEDS/ OSSH për përmirësimin e rrjetit. ZRRE ka konstatuar që investimet kapitale 

nga ana e KEDS/OSSH janë duke u realizuar në një nivel që përafrohet me nivelin e lejimeve me 

SHTE7 dhe se trendi i realizimit të investimeve kapitale është pozitiv,, kështu që pritet se deri në 

fund të periudhës rregullative SHTE7 do të realizohet nivel i lejuar i investimeve kapitale. 
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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  
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