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Adresa: Rr. Hamdi Mramori nr. 1, 10000 Prishtinë, Kosovë 
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Prishtinë, 10 korrik 2012 

Kodi i ZRRE: V_418_2012 

 

Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë,  

 

Duke marrë parasysh: 

 

 Nenin 8 paragrafi 1 nën paragrafin 1.6, Nenin 14 paragrafi 2 nën paragrafin 2.6, Nenet 25 dhe 43 
të Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë nr. 03/L-185; 

 Rregullën për vendosjen e çmimeve të Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe të Tregut 
(Rregulla për Çmimet të OST/OT);   

 Aplikacioni i KOSTT për të Hyrat dhe Tarifat e Lejuara;  

 Vendimin V_407_2012 të bordit të ZRRE-se për të hyrat maksimale te lejuara; 
 

 

në seancën e mbajtur me datë 10 korrik 2012 nxori këtë:    

 

V E N D I M 
 

I. APROVOHEN tarifat  dhe ngarkesat e transmisionit, që do të zbatohen nga Operatori i Sistemit të 

Transmisionit dhe Tregut të Kosovës (KOSTT) SH. A. nga data 1 qershor 2012. 

 

A r s y e t i m  
 

o Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka pranuar nga KOSTT aplikacionin për aprovim të 

MAR-it që duhet të mbulohet nga OST/OM përmes tarifave dhe ngarkesave të rregulluara që 

do të hyjnë në fuqi nga 1 qershori 2012.    

 

o Në marrjen e vendimit për tarifa dhe ngarkesa të  OST/OT-së, ZRRE ka marrë parasysh 

dokumentet si në vijim që janë lëshuar dhe publikuar në ueb faqen e saj:  

 

 Shqyrtimi i Gjashtë i Tarifës së Energjisë elektrike 2012 (ETR6) – raporti konsultues i 

KOSTT,  

 

 Shqyrtimi i Gjashtë i Tarifës së Energjisë elektrike 2012 (ETR6) – Përgjigjet ndaj 

komenteve, të publikuar më 20 qershor 2012. 

 

II. Duke marrë u mbështetur në dispozitat ligjore të cekura në hyrje të këtij Vendimi dhe pas 

shqyrtimit të të gjitha shënimeve dhe dokumenteve përkatëse, Bordi i ZRRE-së ka vendosur si në 

dispozitiv të këtij vendimi.  
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III. Struktura e tarifave dhe ngarkesave për KOSTT SH.A., që do te zbatohet nga data 1 qershor 2012 

është si në tabelën e mëposhtme. 

Grupi 
Tarifor 

Niveli i tensionit 
të lidhjes 

Elementi Tarifor Njësia 
Të 

miratuara 

Gjenerimi 400kV / 220kV 

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 0.000 

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576 

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023 

Gjenerimi 110kV 

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 0.000 

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576 

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023 

Gjenerimi Distribucioni 

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 0.000 

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.158 

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023 

Furnizimi 400kV / 220kV 

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 4.813 

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576 

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023 

Furnizimi 110kV 

Ngarkesa për shfrytëzim të sistemit €/kW/vit 9.927 

Tarifa për Operim të Sistemit €/MWh 0.576 

Tarifa për Operim të Tregut €/MWh 0.023 

 

IV. Vendimi nxirret në gjuhën shqipe dhe do të përkthehet në gjuhën serbe dhe atë angleze. Në rast 
të mospërputhjes në mes të versioneve, do të mbizotërojë versioni i gjuhës shqipe.   

 

V. Vendimi hyn në fuqi në datën e miratimit nga Bordi, dhe do të publikohet në ueb faqen 
elektronike zyrtare të ZRRE-së.  

 

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 

_______________________ 
Enver Halimi, Kryesues  
 
_______________________ 
Përparim Kabashi, Anëtar 
 
_______________________ 
Blerim Koci, Anëtar  
 
_______________________ 
Merita Kostari, Anëtare  
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_______________________ 
Krenar Bujupi, Anëtar  


