
 

1 
Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr. 1, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok.. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 
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Kodi i ZRRE-së: V_400 

 
Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji 
Duke u bazuar në: 
- Nenin 8 paragrafi 1 nënparagrafi 1.6, nenin 14 paragrafi 2 nënparagrafi 2,14 dhe 25 të Ligjit për 

Rregullatorin e Energjisë Nr. 03/L-185; 
- Nenin 18 të Rregullës mbi Procedurën e Zgjidhjes së Kontesteve në Sektorin e Energjisë; 
- Kërkesën për Kontestin e ngritur nga KOSTT SH.A. ndaj KEK SH.A. për çështjet: refuzimin e 

pagesës për shërbimet e transmisionit dhe kthimin e faturave për muajin nëntor dhe dhjetor të 
vitit 2010; mos pagesën e faturave të bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009; dhe mos 
nënshkrimin e marrëveshjes për kyçje KOSTT – KEK, të datës 11.02.2011; dhe  

- Dëshmitë e paraqitura nga palët,  
 

në seancën e mbajtur me datë 29.12.2011, nxori këtë: 
 

VENDIM 

 
I. PRANOHET kërkesa e KOSTT-it për pagesën e faturave nga KEK-u për muajin nëntor dhe dhjetor 

2010.  Me që aktualisht ZRRE është në fazën e shqyrtimit të rregullt tarifor, ndërkaq këto fatura 
kanë ngelur të pa realizuara, kjo vlerë do të bashkërenditet gjatë përcaktimit të të Hyrave 
maksimale të lejuara për KEK-ut gjatë këtij shqyrtimi (SHTE6). 

II. REFUZOHET kërkesa e KOSTT-it për pagesën e faturave të bashkërenditjes nga KEK-u për vitin 
2008 dhe 2009. 

III. ANULOHET shqyrtimi i kërkesës së KOSTT-it për nënshkrimin e Marrëveshjes për Kyçje me KEK-
un. 

A r s y e t i m 
 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) me datë 11.02.2011, ka pranuar nga KOSTT-i kërkesën për 
inicimin e kontestit kundër KEK Sh.A lidhur me:  
- refuzimin e pagesës për shërbimet e transmisionit dhe kthimin e faturave për muajin nëntor dhe 

dhjetor të vitit 2010; 
-     mos pagesën e faturave të bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009; dhe 
-     mos nënshkrimin e marrëveshjes për kyçje KOSTT – KEK.  
 
I.  Refuzimi i pagesës për shërbimet e transmisionit dhe kthimi i faturave të muajit nëntor dhe 

dhjetor 2010 nga KEK-u 
Mosmarrëveshjet në mes të KOSTT-it dhe KEK-ut kanë filluar me shkresat e shkëmbyera nga ana e 
KEK-ut, të datave 22 dhjetor 2010 dhe 20 janar 2011 në të cilat KEK-u refuzon të kryej pagesën e 
faturave për muajt nëntor dhe dhjetor të vitit 2010, për shërbimet e shfrytëzimit të rrjetit të 

transmisionit, dhe shkresën e KOSTT-it të datës 30 dhjetor 2010. Kontesti në ZRRE është ngritur nga 
KOSTT-i me datë 11 shkurt 2011. Pas kësaj date si reagim ndaj kontestit të ngritur nga KOSTT-i, KEK-u 
ka dërguar përgjigjen, me datë 03 mars 2011 ndaj inicimit  të kontestit nga KOSTT-i, në ZRRE.  
Me datë 22 dhjetor 2010 KEK-u i ka dërguar një shkresë KOSTT-it lidhur me refuzimin e pagesës së 
faturave për shërbimet e transmisionit për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2010. Në shkresë është 
theksuar se “KEK-u në nëntor të vitit 2010 ka pranuar tetë (8) fatura nga KOSTT-i për shërbimet e 
transmisionit”. Në vazhdim theksohet se “KEK-u do të paguajë KOSTT-in për shërbimet e transmisionit 
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në përputhje me tarifat e aprovuara nga ZRRE dhe se nuk posedon mjete financiare për të paguar 
KOSTT-in për çfarëdo sasie më të madhe se të Hyrat e Lejuara e të aprovuara nga ZRRE”. Gjithashtu 
përmendet edhe qëndrimi i KEK-ut ndaj Raportit Konsultativ dërguar ZRRE-së me datë 5 mars 2010. 
Dokumentit i janë bashkangjitur edhe transaksionet e faturave KEK/KOSTT për vitin 2010. 
Provë: Shkresa e KEK-ut dërguar KOSTT-it me datë 22 dhjetor 2010 
 
Me datë 30 dhjetor 2010 KOSTT-i i është përgjigjur KEK-ut lidhur me shkresën e datës 22 dhjetor 
2010. Përgjigja e KOSTT-it kryesisht thirret në bazën ligjore (Ligjin për Energjinë, Ligjin për 
Rregullatorin e Energjisë, Metodologjinë tarifore dhe Rregullën e Çmimeve), dhe sqaron se kjo 
çështje e ngritur nga KEK-u është në kompetencë të plotë të ZRRE-së. KOSTT-i konsideron veprimin e 
kthimit të faturave mbi vlerën e të hyrave të lejuara nga KEK-u si ndërhyrje në zvogëlimin e tarifave 
të transmisionit. Në shkresën e KOSTT-it thuhet se ndryshimi i të hyrave të KOSTT-it dhe KEK-ut nga 
ato të lejuara mund t’i nënshtrohen bashkërenditjes dhe ri-hapjes së shqyrtimit të çmimit. Në rastin 
konkret ku janë paraqitur të hyra më të larta se ato të lejuara si pasojë e vëllimit më të lartë të 
energjisë së realizuar, ZRRE-ja mund të fillon procesin e ri-hapjes së shqyrtimit të çmimeve. KOSTT-i 
në shkresë më tej potencon se meqë ZRRE-ja nuk ka filluar me procesin e ri-hapjes së shqyrtimit të 
çmimit, do të vazhdojë të faturojë sipas vendimit të ZRRE-së Nr. V_230_2010 të datës 24 mars 2010 
për tarifat e transmisionit.  
Provë: Shkresa e KOSTT-it dërguar KEK-ut me datë 30 dhjetor 2010. 
 
Me datë 20 janar 2011 KEK-u i është drejtuar prapë KOSTT-it me një shkresë lidhur me faturat dhe 
pagesat për shërbimet e transmisionit. KEK-u ka shprehur gatishmërinë që të paguajë KOSTT-in për 
shërbimet e transmisionit në përputhje me tarifat e aprovuara nga ZRRE-ja, me arsyetimin se KEK-u 
nuk posedon mjete financiare për të paguar faturat e KOSTT-it për çfarëdo vlere më të madhe se 
shuma e përshirë në të Hyrat e Lejuara dhe të aprovuara nga ZRRE-ja. KEK-u i ka rekomanduar 
KOSTT-it që ngarkesat në faturat për shfrytëzim të sistemit të transmisionit, operatorin e sistemit dhe 
operatorin e tregut të zvogëlohen, në mënyrë që KEK-u të mund t’i paguajë KOSTT-it vlerat 
përfundimtare për vitin 2010 që do të arrinin totalin prej 12,497,000 € të përfshirë në tarifa. Në 
shkresë janë të paraqitura edhe të dhëna numerike për obligimet dypalëshe. 
Provë: Shkresa e KEK-ut dërguar KOSTT-it me datë 18 janar 2010. 
 
Lidhur me këtë çështje janë mbajtur edhe disa takime në mes KOSTT-it dhe KEK-ut, por që kanë 
rezultuar pa sukses. 
Sipas të dhënave të prezantuara dhe të konfirmuara nga palët në fjalë, të gjitha faturat e KOSTT-it 
dërguar KEK-ut deri në tetor të vitit 2010 KEK-u i ka paguar, ndërsa kanë mbetur të pa paguara  
faturat për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2010 në vlerë prej 3,880,811€. Po ashtu obligimet e 
KOSTT-it ndaj KEK-ut janë të paguara deri në muajin tetor të vitit 2010, ndërsa mbeten të papaguara 
faturat për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2010 në vlerë prej 1,008,143€. 
Provë: Gjendja e pagesave (faturat).  
 
Kërkesa e KOSTT-it në kontestin e ngritur në ZRRE, është që: 

 KEK-u t’i paguaj KOSTT-it faturat për periudhën nëntor dhe dhjetor të vitit 2010, në vlerë 
3,880,812€; 

 KOSTT-i të paguaj KEK-un për blerjen e energjisë në vlerë 1,008,143€; 

 KOSTT-i të paguaj KEK-un për bashkërenditjen për blerjen e energjisë për vitin 2010 në vlerë 
70,091€; dhe 

 KOSTT-it pas kalimit të afatit për pagesën e faturave, ti llogaritet kamata prej 8% në vlerën e 
borxhit, të cilën KEK-u duhet t’i paguaj KOSTT-it për vonesat në pagesa të faturave. 

Të gjitha vlerat e paraqitura janë me TVSH. 
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Me datë 03 mars 2011 KEK-u ka dërguar në ZRRE përgjigjen me shkrim ndaj kontestit të iniciuar nga 
KOSTT-i. Përgjigja e KEK-ut kryesisht bazohet në shkresat paraprake në të cilat ka paraqitur 
argumentet e veta të cilat janë përshkruar më lartë në shkresa. Poashtu KEK-u në shkresë ka cituar 
pjesë nga Raporti Konsultativ - KOSTT “Shqyrtimi i Pestë i Tarifave të Energjisë Elektrike SHTE5 (2011-
2012)”. 
Gjithashtu KEK-u në përgjigje thekson se shitjet me pakicë kanë pësuar zvogëlim prej 1% në vitin 
2010 nën nivelin e supozuar në Bilancin e Energjisë, dhe se 45% e tarifave të transmisionit janë fikse, 
se vlera e pagesës së KOSTT-it për humbjet e transmisionit është 19% më e ulët nga parashikimi.  
Provë: Shkresa e KEK-ut dërguar KOSTT-it me datë 03 mars 2011 
 
Analiza e kontestit 
Sipas Nenit 14, paragrafi 2 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE për përmbushjen e detyrave 
të veta, ka autoritetin dhe përgjegjësinë për hartimin/miratimin e metodologjive tarifore; të zgjidhë 
kontestet që kanë të bëjnë me çështjet e licencave të lëshuara nga ZRRE-ja ndërmjet konsumatorëve 
dhe ndërmarrjeve për energji, operatorëve të sistemit dhe ndërmarrjeve energjetike, si dhe ndërmjet 
dy ndërmarrjeve energjetike; si dhe të nxjerrë rregulla dhe vendime individuale. 
Sipas nenit 43, paragrafi 1 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE miraton tarifat për shërbimet 
e rregulluara të energjisë bazuar në metodologjitë e tarifave për tarifat e rregulluara dhe në 
propozimet për rishikimin e tarifave të dorëzuara nga ndërmarrjet e energjisë. 
Sipas nenit 43, paragrafi 3, të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë theksohet që “Gjatë miratimit apo 
caktimit të tarifave, Zyra e Rregullatorit për Energji do të sigurojë që të licencuarve t’u mundësohet 
kthimi i të gjitha kostove të arsyeshme”. 
Në Nenin 42 të Ligjit për Energjinë përcaktohet se: “të gjitha tarifat e rregulluara dhe metodologjitë 
tarifore duhet t`i mundësojnë ndërmarrjes së rregulluar të energjisë mundësinë që të ngarkojë me 
tarifa dhe të kthejë koston e arsyeshme të plotë vjetore për shërbime. 
Në Nenin 1 paragrafi 1 të Metodologjisë së Tarifave për Sektorin e Energjisë Elektrike, përcaktohet 
se Metodologjia mbulon përcaktimin e të ardhurave totale të lejuara që mund të fitohen prej tarifave 
të rregulluara. 
Në paragrafin 4.11.1 të Metodologjisë së Tarifave për Sektorin e Energjisë Elektrike përcaktohet se 
“vlera aktuale (VA) e të ardhurave të lejuara të OST-së duhet të barazohet me kostot e lejuara të 
përcaktuara. Sidoqoftë, nuk kërkohet që të ardhurat e lejuara dhe kostot e lejuara të jenë të 
barabarta gjatë çdo viti”.  
Sipas Nenit 65  të Rregullave të Tregut, Operatori i Tregut (OT) një herë në muaj dërgon faturat për 
Palët Tregtare dhe të tjerët, për shfrytëzimin e rrjetit të transmisionit, ku në këto fatura përfshihen të 
gjitha taksat e aplikueshme. 
Në Nenin 67 të Rregullave të Tregut përveç tjerash përcaktohet se: “Palët Tregtare do të paguajnë të 
gjitha paratë në lidhje me një faturë (dhe OT do të paguaj të gjitha paratë borxh për Palët Tregtare) 
në Ditën e 7të të Punës pas lëshuarjes së faturës. Po ashtu në këtë nen theksohet se: Reklamimet e 
Faturës mund të ngritën nga një Palë Tregtare. Nëse kjo ndodhë atëherë ata do të paguajnë shumën 
e pa kontestuar të Faturës dhe pjesa tjetër do të zgjidhet kur Reklamimi të zgjidhet. Pagesa e 
pakontestuar e faturës së kontestuar gjithashtu imponohet edhe në nenin 69 të Rregullave të Tregut. 
Vërejtje: Duke pasur parasysh se kontesti është regjistruar në ZRRE me datë 11.02.2011 dhe 
përmban dispozita ligjore të cilat i përkasin periudhës para dhe pas aprovimit të ligjeve të sektorit të 
energjisë, referencat janë aplikuar në pajtim me ligjet në fuqi. Sa i përket kontestit në fjalë 
ndryshimet e bëra në ligjet në fuqi nuk kanë ndonjë ndikim. 
ZRRE për vitin 2010 ka bërë shqyrtimin dhe ka aprovuar tarifat e energjisë elektrike për KOSTT-in dhe 
KEK-un. Të hyrat e lejuara për KOSTT-in kanë qenë 12,497,000€, ndërsa për KEK-un kanë qenë 
156,200,000€.  
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ZRRE duke u bazuar në të hyrat e lejuara ka llogaritur çmimin mesatar me pakicë për konsumatorët 
në përgjithësi, si dhe tarifat për shfrytëzim të sistemit. Nga kjo rrjedh se vlera totale e të hyrave të 
realizuara për shfrytëzim të sistemit do të llogaritet bazuar në çmimin njësi për MWh sipas formulës:  

Çmimi i lejuar [€/MWh] = Vlera e të hyrave të lejuara [€] / Vëllimi i energjisë që transmetohet [MWh] 

Vlera e realizuar e të hyrave të lejuara për KOSTT-in duhet të barazohet me kostot e lejuara të 
përcaktuara nga ZRRE, mirëpo nuk kërkohet që të hyrat e lejuara dhe kostot e lejuara të jenë të 
barabarta gjatë çdo viti, siç është përcaktuar në pikën 4.11.1 të Metodologjisë së Tarifave për 
Sektorin e Energjisë Elektrike. Ndryshimi i mundshëm i cili paraqitet si rezultat i parashikimit jo të 
saktë të vëllimit të transmetuar të energjisë elektrike do të korrigjohet nëpërmjet bashkërenditjes në 
të hyrat e lejuara në vitin pasardhës. 
ZRRE thekson se ndërmarrjet energjetike (në këtë rast KOSTT dhe KEK) nuk janë kompetente për të 
vlerësuar kufirin e të hyrave të realizuara, të cilës do palë. Në rastin konkret KEK/Furnizimi nuk ka të 
drejtë të vendosë për të hyrat e lejuara për KOSTT-in. 
Në përgjigjen e KEK-ut të datës 03 mars 2011 thuhet se nuk ekziston marrëveshje për kyçje mes 
palëve (KOSTT dhe KEK), dhe se kontesti i KOSTT-it bazohet në Rregullat e Tregut të cilat ende nuk 
implementohen tërësisht. 
ZRRE konstaton se është e vërtet se Rregullat e plota të Tregut nuk janë implementuar, por janë në 
implementim Rregullat e tregut tranzicionale të aprovuara nga ZRRE, të cilat e mbulojnë tërësisht 
procesin e faturimit dhe pagesës (Kapitulli 15). Po ashtu çështja e marrëveshjes për kyçje në 
ndërkohë është zgjidhur. 
KEK-u po ashtu ndër të tjera ka cituar pjesë nga Raporti Konsultativ i KOSTT-it (SHTE5): 

“…ZRRE propozon që të Hyrat e Lejuara të KOSTT-it në kuadër të SHTE5 të caktohen në bazë të 
të Hyrave Tavan.”, dhe 

“…Kjo do t’i mundësojë KEK-ut të paguajë vetëm nivelin e të Hyrave të Lejuara për KOSTT-in 
dhe, në këtë mënyrë, i mundëson KOSTT-it të Hyrat e Lejuara.” 

Lidhur me këtë duhet cekur se KEK-u ka anashkaluar pjesë nga Raporti Konsultativ i KOSTT-it (SHTE5) 
në të cilin shpjegohet qartë pozicioni i ZRRE-së lidhur me këtë çështje si më poshtë:  

“Duke pasur parasysh këtë fakt, ZRRE propozon që të Hyrat e Lejuara të KOSTT-it në kuadër të 
SHTE5 të caktohen në bazë të të Hyrave Tavan. ZRRE-ja cakton të Hyrat e Lejuara, në të cilat 
nuk përfshin humbjet meqenëse humbjet varen nga niveli i rrjedhave të energjisë, dhe tarifat e 
ngarkesave te KOSTT-it. Nëse niveli i realizuar i humbjeve ndryshon nga niveli i parashikuar, 
atëherë ndryshimi duhet të përshtatet në shqyrtimin vijues tarifor. Kjo do t’i mundësojë KEK-ut 
të paguajë vetëm nivelin e të Hyrave të Lejuara për KOSTT-in dhe, në këtë mënyrë, i mundëson 
KOSTT-it të Hyrat e Lejuara.” 

Shqyrtimi Tarifor (SHTE5) nuk mund të merret parasysh në këtë rast meqë nuk është dokument 
referues për këtë kontest. Megjithatë paragrafi 4.1 i Raportit Konsultativ të KOSTT-it (SHTE5) e bënë 
më të qartë çështjen e të hyrave të realizuara krahasuar me të hyrat e lejuara. 
Është me rëndësi të përmendet se mos realizimi i arkëtimit nga KEK-u (të cilën KEK-u e potencon në 
disa raste) nuk është përgjegjësi e KOSTT-it dhe nuk ka ndikim në rritjen e arkëtimit, andaj nuk 
obligohet të marr pjesë në kompensimin e humbjeve të shkaktuara nga mos-arkëtimi. Çështjet lidhur 
me humbjet dhe mos-arkëtimin kanë të bëjnë me KEK-un dhe nëse paraqiten si çështje të 
diskutueshme  duhet të zgjidhen me ZRRE-në.  
Në ndërkohë KOSTT-i ka informuar ZRRE-në dhe e ka dëshmuar përmes dëftesë pagesave se ka bërë 
pagesën e faturave për humbjet në transmision për muajin nëntor dhe dhjetor të vitit 2010 për KEK-
un. 
Nga analizat e bëra bazuar në dokumentet relevante nga palët dhe legjislacionin në fuqi, ZRRE vjen 
në përfundim si më poshtë: 
Me pagesat e realizuara KOSTT-i ka pranuar nga KEK-u shumën që është e barabartë me vlerën e të 
hyrave të lejuara tavan për vitin 2010. Bazuar në formulën e lartshënuar për përllogaritjen e të 
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hyrave mujore, e si rezultat i vëllimit me të lartë të energjisë së transmetuar, KOSTT-i ishte dashur të 
pranonte edhe një pjesë shtesë të të hyrave nga KEK-u. Një situatë e tillë është shkaktuar si rezultat i 
vlerave jo të sakta të parashikuara të vëllimit të energjisë, pikut dhe humbjeve, të paraqitura nga 
KOSTT-i dhe KEK-u në balancën vjetore 2010 dhe në procesin e shqyrtimit tarifor për atë vit. Në 
metodologjinë tarifore një rrethanë e tillë është paraparë se mund të ndodhë, duke pasur parasysh 
tranzicionin (periudhën kalimtare) në sektorin e energjisë, prandaj edhe është parashikuar mundësia 
e rishikimit të vlerave gjatë vitit, dhe mundësia e shfrytëzimit të faktorit korrigjues, apo 
bashkërenditja në fund të vitit për të eliminuar gabimet e mundshme në parashikim. 
Në mënyrë që të mos shkaktohen komplikime shtesë me zbatimin e bashkërenditjeve rreth të 
hyrave, ZRRE vlerëson që pjesa e të hyrave mbi vlerën e lejuar të KOSTT-it të mos bartet nga KEK-u te 
KOSTT-i dhe pastaj KOSTT-it t’i zbriten këto në shqyrtimin e ardhshëm tarifor, por që kjo pjesë 
thjeshtë t’i zbritet KEK-ut në të hyrat e lejuara në shqyrtimin e ardhshëm tarifor, dhe me këtë do të 
përfitonin konsumatorët përmes kthimit të pjesës së të hyrave mbi vlerën e lejuar. Me këtë mënyrë 
do të evitohet qarkullimi i pa nevojshëm i parasë, ndërsa efekti do të jetë i njëjtë, dhe kjo reflektohet 
në çmimin të cilin konsumatorët e paguajnë për energjinë e furnizuar. 
Meqenëse kontesti në mes të KOSTT-it dhe KEK-ut për pagesën e faturave në periudhën e shqyrtimit 
tarifor për vitin 2011 (SHTE5) ka qenë në proces e sipër, dhe ZRRE në atë kohë këtë çështje e ka 
konsideruar si pjesë të kontestit, atëherë ZRRE në shqyrtimin e ardhshëm tarifor (SHTE6) do t’i zbres 
KEK-ut vlerën e të hyrave për aq sa është vlera e faturave të papaguara.  
 
II. Mos pagesa e faturave të rekoncilimit për vitin 2008 dhe 2009 
Lidhur me kontestin e ngritur në ZRRE për mos pagesën e faturave të bashkërenditjes për vitin 2008 
dhe 2009, KOSTT-i fillimisht ka paraqitur bazën ligjore nga metodologjia e tarifave për sektorin e 
energjisë elektrike dhe atë duke cituar pjesë nga paragrafët 4.11.3 dhe 4.11.4. KOSTT thekson se 
vlera e të ardhurave për periudhën rregullative tre (3) vjeçare (2007 – 2009) e lejuar nga ZRRE, në 
mënyrë kumulative nuk është tejkaluar. Në shkresën e kontestit kërkohet nga KEK-u që të paguaj 
borxhin e mbetur të viteve 2008 dhe 2009 (faturat e bashkërenditjes) në harmoni me vendimet e 
ZRRE-së nr. D_103_2008 dhe V_172_2009. KOSTT më tej në shkresë ka paraqitur disa tabela me të 
dhëna për borxhin e KEK-ut për vitin 2008 dhe 2009, dhe të dhënat për të hyrat e lejuara sipas 
shqyrtimeve të ndryshme tarifore së bashku me të hyrat e realizuara. 
Provë: Shkresa e KOSTT-it e datës 09.02.2011 
 
KEK-u në reagimin ndaj kontestit të ngritur nga KOSTT-i lidhur me mos pagesën e faturave të 
bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009 ka theksuar se i ka paguar KOSTT-it më tepër se sa është e 
lejuar të përfshihet në tarifat me pakicë për vitin 2009 dhe se këtë shumë shtesë të kërkuar nga 
KOSTT-i nuk duhet paguar. Me datën 27 maj 2010 KEK-u ka dhënë arsyetimin se do t’i paguaj KOSTT-
it shumën për shërbimet e transmisionit sipas tarifave të aprovuara nga ZRRE-ja dhe se nuk do ti 
paguaj çfarëdo shume tjetër që tejkalon shumën e përfshirë në të Hyrat e Lejuara e të aprovuara nga 
ZRRE-ja. Po ashtu KEK-u në shkresë ka theksuar se do t’i paguaj KOSTT-it çdo muaj shumën që 
bazohet në tarifat e aprovuara nga ZRRE-ja, pasi që nuk ka mjete financiare t’i paguaj KOSTT-it më 
tepër se shuma e përfshirë në të hyrat e lejuara të KEK-ut. KEK-u ka paraqitur një tabelë me të 
dhënat për detyrimet dhe pagesat për vitin 2009, si dhe në shkresën e datës 27 maj 2010 me 
transaksionet mujore për vitin 2009.  
Provë: Shkresa e KEK-ut e datës 03.03.2011 
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Analiza e kontestit 
Në nenin 4.11.1 të Metodologjisë tarifore për sektorin e energjisë elektrike  përcaktohet se “vlera 
aktuale (VA) e të ardhurave të lejuara të OST-së duhet të barazohet me kostot e lejuara të 
përcaktuara. Sidoqoftë, nuk kërkohet që të ardhurat e lejuara dhe kostot e lejuara të jenë të 
barabarta gjatë çdo viti”.  
Në nenin 4.11.3 të Metodologjisë tarifore për sektorin e energjisë elektrike përcaktohet se 
“kontrolli i çmimit të marrë formën e të ardhurave -“tavan”, ku vlera maksimale e të ardhurave të 
lejuara që do të rigjenerohet në secilin vit të periudhës së kontrollit të çmimit është fikse, pavarësisht 
nga vëllimet e transmetuara. Do të përdoret faktori korrigjues për rregullimin e dallimit në mes të të 
ardhurave aktuale të fituara, dhe nivelit të lejuar në vitin paraardhës.” 
Në nenin 4.11.4 të Metodologjisë tarifore për sektorin e energjisë elektrike përcaktohet se “ekziston 
rrezik i lartë që KOSTT do të realizojë profit jashtëzakonisht të lartë apo të ulët nën cilindo kontroll të 
çmimit, duke pasur parasysh nivelin e pasaktësisë mbi kosto aktuale dhe të ardhshme në Kosovë.” Në 
raste të mospërputhjes ZRRE ndërmerr një rishikim të përkohshëm të çmimit që do të përmbajë një 
rivlerësim të ndryshimeve të parashikuara, kundrejt atyre reale në kostot e të hyrave dhe të dalave, 
dhe një rregullim të kontrollit të çmimit në atë mënyrë që, OST-ja të kthehet në pozitën ku fitimi i 
lejuar është në kornizat e caktuara të kontrollit të çmimit. 
KOSTT-i ka kërkuar që faturat e bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009 të paguhen në total prej 
2,123,297 €. ZRRE bazuar në kompetencat ligjore ka lëshuar vendimet për aprovimin e tarifave për 
KOSTT nr. D_103_2008 për vitin 2008 dhe vendimin nr. V_172_2009 për vitin 2009. Të hyrat e lejuara 
nga ZRRE-ja për KOSTT-in për vitin 2008 kanë qenë 14,709,533€ ndërsa për vitin 2009 kanë qenë 
18,446,782€.  
Sipas Metodologjisë tarifore për rregullimin e dallimit në mes të të ardhurave aktuale të realizuara, 
dhe nivelit të lejuar në vitin paraardhës do të përdoret faktori korrigjues. 
ZRRE në shqyrtimet tarifore ka llogaritur çmimin mesatar me pakicë për konsumatorët në përgjithësi, 
dhe tarifat për shfrytëzim të sistemit në veçanti, duke u bazuar në të hyrat e lejuara për KOSTT-in dhe 
KEK-un. Vlera totale e të hyrave të realizuara për shfrytëzim të sistemit është bazuar në vëllimin e 
energjisë së transmetuar dhe çmimin €/MWh. 
KOSTT-i i ka paraqitur të dhënat për pagesat e faturave dhe pjesën për bashkërenditje për vitin 2008 
dhe 2009. KEK-u ka paraqitur të dhëna vetëm për vitin 2009, dhe vlera totale e ngarkesës për KEK-un 
përputhet me të dhënat e KOSTT-it, ndërsa të dhënat për vitin 2008 KEK-u nuk i ka paraqitur. Në bazë 
të kësaj mund të përfundojmë se vlerat e llogaritura nuk janë kontestuese nga asnjëra palë por 
mbetet kontestuese pjesa e faturave të bashkërenditjes për vitin 2008 dhe 2009. 
Nga analizat e bëra të bazuara në dokumentet relevante nga palët dhe në legjislacionin në fuqi, ZRRE 
vjen në përfundim se: 
KOSTT-i ka pranuar vlerën e të hyrave të lejuara për vitin 2008 dhe 2009. Bazuar në bashkërenditjen 
e bërë nga KOSTT-i dhe KEK-u në vitet 2008 dhe 2009, KOSTT-i kërkon nga KEK-u pagesë shtesë për 
këtë periudhë.  
Me të hyrat e realizuara gjatë këtyre viteve KOSTT-i ka kryer aktivitetet e nevojshme të funksionimit 
të sistemit me sukses dhe i ka përmbush të gjitha obligimet financiare për funksionimin normal të 
veprimtarisë së investimeve, operimit dhe mirëmbajtjes së sistemit. 
Sa i përket KEK-ut duhet pasur parasysh se gjatë viteve ka pasur të akumuluar borxhe nga 
konsumatorët, shkallë të përmirësuar por jo mjaft të kënaqshme të arkëtimit dhe humbje të larta 
komerciale, gjë të cilën ZRRE e merr në konsideratë. Natyrisht se kjo situatë e krijuar është si pasojë 
përveç rrethanave të brendshme (organizative të KEK-ut), edhe e rrethanave të jashtme që kanë 
ndikim në funksionimin e rregullt të KEK-ut.  
Nga vlerësimet e mësipërme ZRRE konsideron se nuk është e nevojshme që KEK-u t’i paguaj KOSTT-it 
shumën e të hyrave shtesë bazuar në bashkërenditjen për vitin 2008 dhe 2009. Arsyetimi për këtë 
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është se nëse kjo pagesë do të realizohej, atëherë në shqyrtimet e ardhshme tarifore kjo vlerë do t’i 
zbritej KOSTT-it në të hyrat e lejuara. Po ashtu KEK-ut në pasqyrat financiare të prezantuara në 
shqyrtimet e ardhshme tarifore do t’i paraqitej një dalje shtesë për vlerën që do t’i paguante KOSTT-
it, dhe kjo vlerë do të ndikonte që KEK-ut t’i lejohen të hyra shtesë për të njëjtën vlerë për funksionim 
normal në periudhat e ardhshme tarifore. Gjatë shqyrtimeve tarifore në vitet në vazhdim faktorët e 
përmendur më lart janë marrë në konsideratë nga ZRRE në përcaktimin e të hyrave të lejuara për 
KOSTT-in dhe KEK-un, duke bërë që realizimi i këtyre të hyrave të mundësojë funksionim normal të 
KOSTT-it dhe KEK-ut. 
 
III. Mos nënshkrimi i marrëveshjes për kyçje të propozuar nga KOSTT 
Pika e tretë e kontestit në mes KOSTT-it dhe KEK-ut për Marrëveshjen për Kyçje nuk është shqyrtuar 
nga ZRRE, pasi që në ndërkohë Marrëveshja për Kyçje është nënshkruar nga palët.  
Provë: Marrëveshja për Kyçje lidhur mes KOSTT dhe KEK e datës 15.11.2011 
 
 
Këshillë Juridike: Pala e pakënaqur me këtë Vendim mund të iniciojë konflikt administrativ në 
Gjykatën Kompetente, brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të Vendimit ose data e 
publikimit të tij në faqen elektronike të ZRRE-së, cilado që ndodh e fundit. 
 
 
 
Bordi i ZRRE-së 
 
 
_________________________ 
Dr. Ali Hamiti, kryesues 
 
_________________________ 
Përparim Kabashi, anëtar 
 
_________________________ 
Blerim Koci, anëtar 
 
_________________________ 
Enver Halimi, anëtar 


