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KOSID thekson se ngritja e tarifave të energjise elektrike po bëhet si rezultat i 
keqmenaxhimit të Qeverisë, KEK dhe KEDS. I tërë raporti është duke u thirrë në ngjarje 
të jashtëzakonshme mirëpo gjëndja e jashtëzakonshme ka qënë vetëm 2-3 javë pas 
shpërthimit të Kosovës A, meqënëse A3 ka hyrë në funksion menjëherë pas 2-3 javësh 
dhe kështu është tejkaluar gjëndja emergjente. KOSID mendon se dështimi i Qeverisë, 
bordit politik të KEK dhe menaxhmentit po i ngarkohet qytetarëve të Kosovës.  
 
Raporti Konsultativ gjithmonë i referohet ngjarjes së jashtëzakonshme mirëpo asnjëherë 
nuk përmëndet që kjo tarifë do të aplikohet vetëm deri në tejkalim të "krizës". Prandaj 
KOSID mendon se shtrenjtimi po bëhet me pretekst të gjëndjes së jashtëzakonshme por 
me efekt të përhershëm.     
 
Shuma e 7 milionave të kërkuara nga KEK për sanimin e kësaj gjëndjes, në fakt janë për 
të mbuluar rritjen e rrogave të punëtorëve të KEK që u bë në mënyrë të paligjshme nga 
qeveria e Thacit para zgjedhjeve.   
 
Përderisa A4 dhe A5 kanë qënë të planifikuara të jenë jashtë funksionit deri në fund të 
këtij viti për remont sic është thënë dhe më herët, KOSID beson se dhe importi i energjisë 
është kalkuluar me ngritjen e fundit të energjisë në 2014.   
 
KOSID konsideron që njoftimi për dhënie të kontratës për riparimin kapital të turbinës 
me avull tipi K-200-130-1 dhe gjeneratorit elektrik tipi TGV-200 për njësite A4 dhe A5 
TC Kosova A ka dështuar dy herë: Publikimi i parë: 04.10.2013 dhe Publikimi i dytë: 
23.04.2014.  
 
Plani për remont të Kosovës A4 dhe A5 ka qënë më herët të planifikuara. KOSID 
mendon që Plani operativ i KEK-ut për vitin 2014 duhet të jëtë pubik, në të cilin shihet 
që remonti i blloqeve nuk shkakton gjëndje të jashtëzakonshme përshkak se kanë qënë të 
planifikuara. Gjithashtu, KOSID thekson se Plani operativ duhet të jetë publik për cdo 
vit.  
 
Sipas “Rregullës për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes 
(Rregulla për Çmimet e OSSH-së)” të ZRrE-së, në Shtojcën 7, e cila parashtron detajet 
rreth Procesit të Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm, në pikën 2 thuhet: 
  
“Shqyrtimi i jashtëzakonshëm nuk mund të fillojë brenda (gjashtë muajsh) të shqyrtimit 
periodik apo para përfundimit të shqyrtimit të jashtëzakonshëm të mëhershëm.” 
 
Me këtë shqyrtim të jashtëzakonshëm që po ndodh, tregohet që ZRrE është duke vepruar 
në mënyrë jo të ligjshme pasi që nuk ka të drejtë të fillojë një process të tillë para 6 
muajsh prej shqyrtimit periodik.  
  
Përfundimisht, KOSID mendon që për të dhënë komente konstruktive prej palëve të treta 
për raportin konsultativ, ZRRE-ja duhet të kërkojë të jenë publike edhe disa dokumente 
sic janë ato më poshtë.  
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1. Kontrata e KEDS me Qeverinë e Kosovës - në mënyrë që të shihen detajet e kontratës 
se si janë marrë vesh. Nga praktika pikërisht për menaxhim të këtyre situatave 
privatizohet një kompani.  
  
2. Gjithashtu, KEDS duhet të bëjë publike cmimet e energjisë të importuar. Ky proces i 
blerjes së energjisë po del të jetë jo i hapur e jo transparent. Pasqyrat e importit të 
energjisë  (të cilat i kemi kërkuar nga KEDS mirëpo kurrë nuk na i kanë dhënë) duhet të 
jenë publike. Cmimi i energjise të importuar nuk është i bërë me procedurë tenderimi 
mirëpo i negociuar në mes të kompanive.  
 
 
Me respekt, 
KOSID  
	  	  


