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Komentet e KEK-ut: 
 
KEK-u me shkresën e dërguar, me datë 10.06.2014, ka infomuar ZRRE-në për aksidentin e 
ndodhur në TC Kosova A si pasojë e shpërthimit të elektrolizës dhe  ka kërkuar fillimin e 
procesit të shqyrtimit të jashëzakonshëm sipas Rregullës për çmimet e gjenerimit “KEK-u 
është në proces të vlerësimit të dëmëve të shkaktuara nga shpërthimi që ka ndodhur në 
repartin e  elektrolizës të  Termocentralit Kosova A dhe pas përgatitjes së raportit 
përfundimtar të vlerësimit të dëmëve të shkaktuara, KEK-u do të dërgojë në ZRRE raportin e 
ndikimit financiar sipas shtojcës 6 të Rregullës për përcaktimin e çmimit.” 
 
Me datë, 26.06.2014, KEK-u ka dërguar në ZRRE shkresën me dëmët e shkakëtuara nga 
aksidenti  (shpërthimi) “Sipas raportit të komisionit profesional dhe balancës së rishikuar te 
energiise vlera e dëmeve të Përgjithshme të shkaktuara është mbi 12 % e vlerës së të Hyrave 
maksimale të Lejuara dëmet e shkaktuara kanë ndikuar në zvogëlimin e prodhimit të 
energjisë elektrike sipas balancës për 446 GWh me vlerë rreth 12 milion Euro dhe dëmet në 
njësitë A4, A5, elektrolizës dhe objekteve Përcjellëse rreth 7 milion Euro. Vlen te ceket se 
kjo shumë nuk është perfundimatare pasiqe ne ditët në vijim pritet defektazha dhe shqyrtimet 
nga kompanitë e specializuara të kësaj fushe.” 
 
ZRRE në Raportin Konsultativ – të shqyrtimit të jashtëzakonshëm konstaton se “Në shkresën 
e dërguar ZRRE-së më 10 qershor 2014, KEK ka vlerësuar se kostoja financiare e sanimit të 
gjendjes është €7 milionë që, sipas tyre, kalon 12% të vlerës së të hyrave maksimale të 
lejuara për Vitin e dytë relevant (përshtatjet e rregullta të vitit 2014) prej €139.5 milionë.” që 
paraqet vetem njërën komponentë të dëmit të shkaktuar, që është dëmi i shkaktuar në objektin 
e elektrolizës dhe në njësitë A4, A5 të TC Kosova A, si dhe në objektet përcjellëse, ndërsa 
ndikimi në zvogëlimin e prodhimit të energjisë elektrike që është 446 GWh më pak se 
prodhimi sipas Balancës së aprovuar, e që humbjet nga shitja e energjisë elektrike për shkak 
të dëmtimeve të shkaktuara në njësitë A4 dhe A5 janë rreth 12 milion Euro nuk është 
paraqitur fare. Vlera e përgjithshme e dëmëve të shkaktuara në njësitë A4, A5, elektrolizës 
dhe objekteve Përcjellëse është 7 milion Euro, ndërsa vlera e dëmeve të shkaktuara në 
objektet për rreth TC Kosova A (palët e treta) arrinë në 0.2 milion euro, gjithashtu humbjet 
nga shitja e energjisë elektrike sipas balances së energjisë të aprovuar për shkak të dëmtimeve 
të shkaktuara në njësitë A4 dhe A5 janë 12 milion Euro, gjithësejt humbjet e përgjithshme 
nga shpërthimi i elektrolizës janë 19.2 milion Euro, që në përqindje është 13.7 % e të 
Hyrave maksimale të lejuara, të aprovuara nga ZRRE.  
  
Pas përmbylljes së procesit të tenderimit, përkatësisht arritjes së marrëveshjes me operatorin 
ekonomik për fillimin e riparimeve,  të njësive A4 dhe A5 të TC Kosova A,  KEK-u ka 
derguar balancen e rishikuar të energjisë për vitin 2014 tek palët e interesit (ZRRE, MZHE, 
KOSTT dhe KEDS, datë 15.08.2014) pasi që riparimet e njësive A4 dhe A5 sipas kontratës 
do të përfundojnë me 19.12.2014. Duke u bazuar në këtë mungesa e prodhimit të energjisë 
elektrike është rreth 544 GWh më pak krahasuar me planin e prodhimit të energjisë elektrike 
sipas balancës vjetore të aprovuar,  shprehur në vlerë financiare është rreth 14.4 milion euro 
më pak. Vlera e përgjithshme e humbjeve pas rishikimit të  balancës së energjisë është 21.7 
milion Euro, që paraqet 15.5 % të vlerës së përgjithshme të Hyrave maksimale të lejuara, të 
aporvuara nga ZRRE. 
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Konstatimi i ZRRE-së se “ Pas analizave të bëra dhe të prezantuara në këtë raport, 
ZRRE rekomandon së pari të priten rezultatet e hetimit të shkakut në mënyrë që të 
kuptohet nëse ka qenë apo nuk ka qenë Ngjarja e Jashtëzakonshme nën kontrollin e 
Gjeneratorit të Rregulluar (Paragrafi 1.3 (i) i Shtojcës 7 të Rregullës së Gjenerimit).”  
është i paqëndrueshëm, pasiqë ngjarja e jashtëzakonshme  ka ndodhur (shpërthimi i 
elektrolizës), dëmtimi i objektit të elektrolizës, objekteve përcjellëse, dëmtimet në njësitë A3 
dhe A4 të prezentuara në shkresën e dëmeve të shkaktuara nga aksidenti, si dhe vlerësimi i 
komisionit profesional të KEK-ut të paraqitur në Raportin Final për analizën e havarisë së 
elektrolizës. 
 
Për të analizuar shkaqet e havarisë KEK-u ka formuar komisionin profesional (vendimi nr:92,  
datë 06/06/2014) me: 
“Detyrat e komisionit janë këto: 

1. Analizimin nga aspekti profesional dhe teknik i havarisë në Elektrolizë, analizimi nga 
aspekti i sigurisë në punë, si dhe nga aspekti operativ dhe operacional. 

2. Pas analizimit të pikës së parë komisioni duhet të nxerrë rekomandimet e qarta për 
hapat e mëtutjeshëm për një operim të mundëshëm dhe të sigurtë për punën e blloqeve 
të TCA” 

 
Komisioni ka përgatiur një raport të detajuar (89 faqe) ku ka paraqitur të gjitha aspektet e një 
analize të detajuar duke analizuar të gjitha proceset, si dhe ka paraqitur rekomandimet 
përfundimtare sipas vendimit për analizën e havarisë në elektrolizë dhe si dhe veprimet të 
cilat duhet të mirren për operim të sigurt të blloqeve të TC Kosova A. KEK-u së bashku me 
komentet do të dërgon Raportin Final të komisionit të KEK-ut në ZRRE. 
 
Pasi që të Hyrat maksimale të lejuara përcaktohen sipas Rregullës për çmimet e gjenerimit, 
ndërsa ngarkesat për Kapacitet e Energji sipas Metodologjisë së ngarkesave për gjenerator, 
duke u bazuar në prodhimin e planifikuar sipas balancës vjetore të energjisë elektrike, raporti 
(kapacitet – energji), si dhe çmimi për MW dhe MWh për mbulimin e të Hyrave maksimale 
të lejuara për vitin tarifor 2014. Dëmtimet e shkaktuara në njësitë A4, A5 (njësitë A4 dhe A5 
duhet të riparohen për shkak të dëmtimeve) nuk do të mundësojnë realizimin e prodhimit të 
energjisë elektrike sipas Balancës vjetore të energjisë së aprovuar, e më këtë nuk do të mund 
të realizohen të Hyrat maksimale të lejuara, të nevojshme për funksionimin normal të KEK-ut 
dhe për prodhim të sigurt e stabil të njësive gjeneruese. 
 
Bazuar në Rregullën për çmimet e gjenerimit në shtojcën 7, neni 7.1.3 të saj:  
“1.3 Çdo ngjarje tjetër që përmbush të gjitha kushtet në vijim:  
(i) Nuk ka qenë nën kontrollin e gjeneratorit të rregulluar;  

(ii) Nuk do të mbulohet tërësisht përmes përshtatjeve të rregullta; dhe  

(iii) Do të ndryshojë në masë të konsiderueshme të hyrat dhe/ose kostot e gjeneratorit të 
rregulluar përgjatë ndonjë periudhe të caktuar 12-mujore, në atë mënyrë që mund të 
vlerësohet që mund të tejkalohet pragu i materialitetit (i sqaruar në Shtojcën 6)“. 
 
KEK-u konsideron se aksidenti (shpërthimi) i ndodhur në elektrolizë është ngjarje e 
jashtëzakonshme sipas Rregullës për çmimet e gjenerimit, shtojca 7, neni 7.1.3, dhe ZRRE 
duhet të merr në konsiderim të gjitha kostot të cilat janë shkaktuar nga ngjarja e 
jashtëzakonshme.  
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Për shkak të prodhimit të energjisë elektrike më të vogël nga njësitë gjeneruese (A3, A4 dhe 
A5, për shkak të shpërthimit, Qershor - Korrik) KEK-u në periudhën Janar- Korrik 2014 ka 
prodhuar - faturuar dhe arkëtuar nga KEDS-i 76.1 milon Euro (shih. Tabelen 1). Nëse merret 
se faturimi i muajit Gusht do të jetë i njëjtë me muajin Korrik atëher vlera e të hyrave të 
realizuara në periudhën Janar – Gusht do të jetë rreth 83 milion Euro.  
 
Tabela 1 
Faturimi ‐ shitja dhe realizimi 
(arkëtimi) për vitin 2014 

(vlera pa TVSH) 

Janar  
          
13,043,983.24  

Shkurt 
          
12,765,490.70  

Mars 
          
13,036,312.76  

Prill 
             
8,882,312.83  

Maj 
          
11,301,739.53  

Qershor 
          
10,228,582.84  

Korrik 
             
6,886,816.83  

Total 
2014 

          
76,145,238.73  

 
 
 
Për të realizuar të Hyrat maksimale të lejuara të aprovuara nga ZRRE në vlerën prej 139.5 
milon Euro KEK-u në periudhën e mbetur duhet të realizojë prodhimin - shitjen në KEDS në 
vlerën prej 56.5 milon Euro. 
 
Në tabelen 2 është paraqitur parashikimi i prodhimit-shitjeve të energjisë elektrike sipas 
balancës vjetore të energjisë së aprovuar për përiudhën Janar – Gusht 2014, sipas raportit për 
kapacitet e energji (70 %-30 %, të aprovuar nga ZRRE) dhe çmimeve për kapacitet dhe 
energji (18.63 €/MW/h, 7.99 €/MW, të aprovuar nga ZRRE). Për shkak të aksidentit 
(shpërthimit) nga data 06.06.2014, tri njësitë e TC Kosova A (A3, A4 dhe A5) kanë qenë 
jashtë operimit. Njësia A3 është futur në operim në fillim të Korrikut pas rregullimit të 
stacionit të hidrogjenit për furnizim të njësisë A3 me hidrogjen. Diferenca prodhim-shitje të 
planifikuara të energjisë elektrike nga ato të realizuara është 2.1 milion Euro. 
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Tabela 2 
Balanca e energjisë me elementet tariforë të aprovuar 
në periudhën Janar - Gusht 2014     
          

Njësitë Gjeneruese  Njësia 
TC Kosova 

A 
TC Kosova 

B 
Total 

Prodhimi në Gjenerator 
MWh 

    1,084,258 
     
2,516,624  

    
3,600,882  

Harxhimi Vetanak 
MWh 

      130,108 
       
251,662  

      
381,770  

Marrja nga Transmisioni 
MWh 

        26,620  
         
59,370  

        
85,990  

Total: 
MWh 

         
927,530  

       
2,205,592  

     
3,133,122  

Konsumi i DPQ‐së  MWh          91,000      

Energjia NETO 
MWh 

     
3,042,122       

          

Caku i Disponibilitetit 
MW/h 

     
3,042,122       

          
          

Elementet Tarifore   Njësia   Tarifa      

Ngakresa për Energji   €/MWh  7.99 

    
   
24,306,555  

Ngarkesa për Kapacitet 
 

€/MW/h  18.63 
    
 56,674,733   

      
    
 80,981,288   

 
 
 
 
Për periudhën Shtator – Dhjetor 2014 në mënyrë që KEK-u të realizojë të Hyrat maksimale të 
lejuara, të aprovuara nga ZRRE, për prodhimin - shitjen e planifikuar të energjisë elektrike 
sipas balancës së rishikuar për vitin 2014, të hyrat e planifikuara janë 59 milion Euro, që të 
mund të realizohet kjo çmimi për kapacitet duhet të jetë (27.16 €/MW/h ), ndërsa për energji 
(11.64  €/MWh, shih tabelen 3) 
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Tabela 3 
Cmimi i nevojshëm për periudhën Shtator 
- Dhjetor 2014 – Për prodhimin sipas 
rishikimit të balances së  energjisë 
(15.08.2014)       

Njësitë Gjeneruese  Njësia 
TC Kosova 

A 
TC Kosova 

B 
Total 

Prodhimi në Gjenerator 
MWh 

      
408,749  

     
1,376,760  

    
1,785,509  

Harxhimi Vetanak 
MWh 

        
49,049  

       
137,676  

      
186,725  

Marrja nga Transmisioni 
MWh 

          
9,920  

         
32,529  

        
42,449  

Total: 
MWh 

         
349,780  

       
1,206,555  

     
1,556,335  

Konsumi i DPQ‐së  MWh 
        
47,000      

Energjia NETO 
MWh 

     
1,509,335       

          

Caku i Disponibilitetit 
MW/h 

     
1,509,335       

          
          

Elementet Tarifore   Njësia   Tarifa      

Ngakresa për Energji   €/MWh  11.64 
   
17,566,233    

Ngarkesa për Kapacitet 
 

€/MW/h  27.16  40,987,876    

      
 
 58,554,109   

 
 
Duke u bazuar në të dhënat e paraqitura më lartë, gjithashtu të prezentuar edhe në shkresën e 
dërguar me kërkesën për shqyrtim të jashtëzakonshëm dhe shkresën për dëmet e shkaktuara, 
KEK-u insiston se argumentet e paraqitura më lartë duhet të merren parasysh nga ZRRE gjatë 
këtij shqyrtimi të jashtëzakonshëm dhe të pranojë të gjitha kostot e shkaktuara nga aksidenti 
(shpërthimi) i elektrolizës së TC Kosova A, në mënyrë që KEK-u të mund të kryej të gjitha 
aktivitetet e domosdoshme si prodhues i licencuar i energjisë elektrike. 
 
 
 


