14 dhjetor 2016

Raport nga monitorimi i ndërmarrjes
“Kelkos Energy” Sh.p.k.

Përmbledhje ekzekutive
Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), në përputhje me përgjegjësitë e saja që kanë të bëjnë me
monitorimin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve në sektorin e energjisë, të dhëna me Ligjin për
Rregullatorin e Energjisë, e posaçërisht me Kreun XIII të këtij Ligji, ka themeluar grupe punuese për
monitorimin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të tilla.
Grupi punues për monitorim të ndërmarrjes për prodhimin e energjisë elektrike Kelkos Energy
Sh.p.k. është fokusuar në: autorizimet për ndërtim, kalimin e furnizimit nga shpërndarja në
transmision, futjen në punë të gjeneratorëve të rijë nga burimet e ripërtritshme (BRE) dhe operimi i
tyre, nominimi i energjisë së gjeneratorëve, furnizimi me energji i manastirit të Deçanit, ecuria e
ndërtimit të HC Lumëbardhi II si dhe çështjet që kanë të bëjnë me HC Lumëbardhi të Pejës nga
“Kelkos Energy Peja” Sh.p.k. Monitorimi i këtyre aktiviteteve është bërë në mënyrë që të paraqesë
gjendjen reale të situatës, dhe të kërkoi zgjidhjen e çështjeve që janë me rëndësi për palët e
involvuara dhe konsumatorët.
Anëtarët e grupit punues të ZRRE-së kanë mbajtur disa takime në ZRRE si dhe takime me
përfaqësues të KESCO, KOSTT dhe MMPH dhe së fundit edhe me Kelkos për t’u informuar më
drejtpërdrejt për situatën. Në kuadër të punës së grupit dhe të gjeturave, është dhënë një
përshkrim i rrethanave dhe aktiviteteve të zhvilluara rreth monitorimit të Kelkos-it.
Pas të gjitha analizave, Grupi Punues ka paraqitur rekomandimet kryesore me qëllim të
përmirësimit të situatës rreth gjenerimit të energjisë elektrike dhe veprimet që përcjellin këtë
aktivitetet. Këto rekomandime do të shqyrtohen nga Bordi i ZRRE-së, i cili do të vendos mbi hapat e
mëtutjeshëm për të siguruar se interesat e të gjitha palëve janë të balancuara.
Rekomandimet për shqyrtim nga Bordi i ZRRE-së, janë si në vijim:

a) Kalimi i operimit nga rrjeti i shpërndarjes në rrjetin e transmisionit


Të obligohen të gjitha palët, që në rastet e kalimit të operimit nga njëri rrjet tek
tjetri, informimi i ZRRE-së të bëhet me shkrim, në kohë të duhur, në të kundërtën do
të aplikohen dispozita ndëshkimore, sipas legjislacionit në fuqi.

b) Linja e përbashkët për gjeneratorët e ndryshëm (konvencional dhe BRE)
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Të obligohet KOSTT-i, që të definojë saktë formulat për llogaritjen e energjisë neto të
secilit gjenerator, duke përfshirë humbjet për shkak të ndryshimit në gjatësinë e
linjave dhe alokimit proporcional sipas pjesëmarrjes së prodhimit të secilit gjenerator
veç e veç.

c) Kalkulimi i detyrimeve (faturave) për Operim të Sistemit (OS) dhe Operim të Tregut
(OT)


Të obligohet KOSTT-i, që të bëjë llogaritjen e detyrimeve sipas nivelit të kyçjes së
gjeneratorëve nga dita kur janë kyçur në rrjetin e transmisionit.



Të obligohet KOSTT-i, që në të ardhmen, në momentin e kyçjes së cilitdo
gjenerator në rrjetin e transimisonit ose të shpërndarjes, KOSTT të aplikoj
tarifat përkatëse për shfrytëzimin e sistemit.

d) Marrëveshjet e lidhura


Të kërkohet nga të gjitha palët, që të harmonizojnë Marrëveshjen për kyçje
në pajtim me vendimin e ZRRE-së V_813/2016, sa më parë, por jo më vonë se
30 ditë nga data e nxjerrjes së vendimit të Bordit për këtë çështje.

e) Ndërtimi i HC Lumbardhi II


Të kërkohet nga MZHE, që lidhur me ndërtimin e HC Lumbardhi II të veprojë
në pajtim me Nenin 33 (mbikëqyrja dhe inspektimi) të Ligjit për Energjinë
(Ligji Nr. 05/L-081).



Të kërkohet nga MMPH, që sipas nenit 12 dhe 13 të Ligjit për Rregullatorin e
Energjisë, të bashkëpunojë me ZRRE-në, gjatë fazës së ndërtimit të HC
Lumbardhi II, përfshirë edhe lëshimin e lejeve përkatëse me kohë, apo
çfarëdo dokumenti tjetër të nevojshëm gjatë gjithë procesit (deri në
përfundim).

f) Faturimi i energjisë së prodhuar në periudhën testuese


ZRRE duhet sa më shpejt të nxjerr dispozita rregullative me të cilat
specifikohet saktë fillimi dhe kohëzgjatja e periudhës testuese, si dhe mënyra
e kalkulimit të çmimit për periudhën testuese të gjeneratorëve;



Të obligohen të gjitha palët, në mënyrë që asnjë gjenerator të mos lejohet të
shes energji, njëkohësisht asnjë i licencuar të mos blejë energji pa njoftim dhe
aprovim paraprak të ZRRE-së;
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Të obligohet KESCO dhe Kelkos, që të bëjnë korrigjimin e faturave për
periudhën testuese nga fillimi i operimit deri më 31 mars 2016, sipas
dispozitave të Marrëveshjes për Blerjen e Energjisë (MBE).

g) Operimi pa licencë


Të kërkohet nga Kelkos, që sa më parë të sjellë nga MMPH lejen mjedisore,
apo përgjigjen lidhur me lejen mjedisore, por jo më vonë se më 31 janar 2017,
në të kundërtën rekomandohet të ndërpritet.

h) Mënyra e kalkulimit të energjisë pas datës së operimit komercial


Të obligohet Kelkos-i dhe KESCO që kalkulimet të bëhen veçmas për secilin
gjenerator, duke përfshirë sa më saktë humbjet në rrjet nga këta gjenerator.

i) Nominimi i energjisë


Të udhëzohen palët e përfshira, që të bëjnë nominimin e energjisë, ndaras për
gjeneratorët e rinjë të BRE-ve dhe gjeneratorët ekzistues.

j) Shitja e energjisë për Manastirin e Deçanit


Të shqyrtohet se mbi çfarë baze KELKOS është duke furnizuar Manastirin e
Deçanit, pa Autorizim për ndërtimin e linjave direkte (sipas Nenit 38 të Ligjit
për Rregullatorin e Energjisë, Nenit 43 të Ligjit për Energjinë Elektrike si dhe
Rregullës për Procedurën e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja
gjeneruese në Kosovë);



Pavarësisht shqyrtimit si më lartë, të kërkohet nga Kelkos, që të filloj procesin
e marrjes së autorizimit nga ZRRE, jo më vonë se 31 janar 2017, në të
kundërtën, do të veprohet sipas legjislacionit në fuqi (shkyçja e kësaj linje).
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Zhvillimet rreth licencimit dhe autorizimit
Lëshimi i Licencës – 04 tetor 2006
ZRRE ka licencuar ”TRIANGLE GENERAL CONTRACTORS-INC” Branch Kosova (HC Lumëbardhi), me
kapacitet të instaluar prej 8.3 MW, me numër licence ERO_Li_09/06, e vlefshme prej datës 04
tetor 2006. Përveç nëse tërhiqet, kjo licencë do të vazhdojë të jetë e vlefshme deri më 29 prill
2024 (për një periudhë 20 vjeçare sa zgjat Marrëveshja mbi Qiranë dhe Marrëveshja mbi Blerjen
e Energjisë e nënshkruar me KEK-un më 29 prill 2004). Licenca mundë të vazhdohet sipas
Rregullit për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.
Transferi i Licencës - 30 qershor 2009
Licenca e ”TRIANGLE GENERAL CONTRACTORS-INC” Branch Kosova është transferuar te “Kelkos
Energy” Sh.p.k. për HC Lumëbardhi (ish Kozhnjer) me numër licence Numri i Regjistrimit të
Transferimit të Licencës: ZRRE/Tr_01/Li_09/06. Transferimi i licencës do të vlejë nga data 30
qershor 2009 dhe, përveçse në rast se tërhiqet, do të vazhdojë të jetë e vlefshme deri më 29 Prill
2024 (për periudhën e mbetur sipas Marrëveshjes mbi Qiranë dhe Marrëveshjes mbi Blerjen e
Energjisë e nënshkruar në mes të Korporatës Elektroenergjetike të Kosovë-KEK Sh.a. dhe
”Triangle General Contractors-INC.”), me mundësi vazhdimi sipas Rregullit për Licencimin e
Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë.
Modifikimi i licencës - 2012
Kelkos Energy Sh.p.k. ka numrin e Regjistrimit të Transferimit të Licencës: ZRRE/Tr_01/Li_09/12.
Licenca vlen nga data 04 tetor 2006.
Kjo licencë modifikon licencën për prodhim të energjisë elektrike me numër licence
ZRRE/Tr_01/Li_09/06 lëshuar me datë 04 tetor 2006, nga Zyra e Rregullatorit për Energji, dhe
hynë në fuqi me datë 18.07.2012.
Vendimi Mbi Njoftimin për Autorizimin Preliminar - V_296_2010
Me 11 nëntor 2010 sipas aplikacionit, kompanisë Kelkos i është lëshuar vendimi për autorizimin
preliminar për kapacitet të tërësishëm të instaluar prej 23.1 MW, të përbërë prej tri njësive
gjeneruese të vendosura në lokacionet e komunës së Deçanit:
 “Lumëbardhi II” me kapacitet të instaluar prej 5.5 MW,
 “Belaje” me kapacitet të instaluar prej 9.2 MW, dhe
 “Deçan” me kapacitet të instaluar prej 8.4 MW.
Vendimi për lëshimin e autorizimit - 15 qershor 2012
Me 15 qershor 2012 ndërmarrjes “Kelkos-Energy” Sh.p.k. i është lëshuar autorizimi final për
ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji, me
kapacitet të instaluar prej 17.6 MW që përbëhet prej dy (2) njësive gjeneruese që do të vendosen
në lokacionet:
 HC “Belaje” me kapacitet të instaluar prej 9.2 MW, dhe
 HC “Deçan” me kapacitet të instaluar prej 8.4 MW, në komunën e Deçanit.
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Për HC “Lumëbardhi II” me kapacitet të instaluar prej 5.5 MW dhe e cila është pjesë e
aplikacionit, mbetët të shqyrtohet dhe vendoset pas sjelljes së Lejes së Ndërtimit dhe Lejes
Ujore.
Vendimi për autorizim i është lëshuar ndërmarrjes Kelkos për dy (2) vite, me obligim që brenda
kësaj periudhe të ndërtoj stabilimentet e reja gjeneruese nga Uji.
Shtyrje afati i vendimit preliminar për HC Lumëbardhi II me kapacitet 5.5 MW - 30 nëntor 2012
Me datë 09.11.2012 nga ndërmarrja “Kelkos-Energy” Sh.p.k., ZRRE ka pranuar kërkesën për
vazhdimin e afatit të vlefshmërisë së Vendimit mbi njoftimin për autorizimin preliminar
V_296_2010 të datës 11 nëntor 2010, për njësinë gjeneruese HC “Lumëbardhi II” me kapacitet
prej 5.5 MW edhe për tre (3) muaj, deri me 11 shkurt 2013.
ZRRE i ka lëshuar ndërmarrjes Kelkos vendim për shtyrje të afatit të vlefshmërisë së vendimit
mbi njoftimin për autorizimin preliminar V_296_2010 të datës 11 nëntor 2010 (me kohëzgjatje
dy vjeçare), edhe për një afat gjashtë (6) mujor, gjegjësisht deri me 11 maj 2013.
Ndërmarrja “Kelkos-Energy” Sh.p.k., në kërkesën e saj ka sqaruar se nga Departamenti i Ujërave i
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në datën kur është vendosur për lëshimin e
Lejes Ujore për HC “Belaje”, HC “Deçan” dhe për HC “Lumëbardhi II” ka kërkuar prova shtesë,
dhe është kërkuar që të bëhet një studim sipas standardeve teknike ndërkombëtare lidhur me
skenarët e mundshëm teorik të katastrofës në rast të dështimit të kaskadës. Ky studim ka mbetur
të dorëzohet pranë këtij departamenti për shqyrtim.
Vendim për lëshimin e autorizimit final për HC Lumëbardhi II
Bordi i ZRRE në seancën e mbajtur me datë 24 tetor 2013 i ka lëshuar Autorizim ndërmarrjes
“Kelkos-Energy” Sh.p.k për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë
elektrike nga uji, HC “Lumëbardhi II”, me kapacitet të instaluar prej 5.5 MW, njësia gjeneruese që
do të vendoset në lumin Lumëbardhi, komuna e Deçanit.
Shtyrja e afatit për vlefshmërinë e autorizimit final për HC Lumëbardhi II
Me datë 21.10.2015 nga ndërmarrja Kelkos, ZRRE ka pranuar kërkesën për vazhdimin e afatit të
vlefshmërisë së autorizimit final V_568_2013 të datës 24 tetor 2013, për njësinë gjeneruese HC
“Lumëbardhi II” me kapacitet prej 5.5 MW edhe për një vit, dhe ZRRE me datë 28 janar 2016
(vendimi V_763/2016) ka lejuar shtyrjen e afatit deri me 24 tetor 2016.
Vendim për modifikim të autorizimit final për HC Belaje dhe HC Deçan, 19 maj 2016, V_813/2016
Në ndërkohë ndërmarrja Kelkos, ka bërë kërkesë për modifikimin e autorizimit final per shkak te
ndërrimit te kapacitetit të instaluar për dy gjeneratorët:
o

HC “Belaje” nga kapaciteti fillestar i instaluar prej 9.2 MW në kapacitetin prej 8.06 MW;

o

HC “Deçan” nga kapaciteti fillestar i instaluar prej 8.4 MW në kapacitetin prej 9.8 MW;

ZRRE ka lëshuar vendimin për modifikimin e autorizimit final V-402-2012 të datës 15 qershor
2012, shoqërisë “Kelkos Energy” Sh.p.k., që modifikohet për HC Belaje sipas Lejes ndërtimore dhe
vendimit nr. 1287/16 –ZSP -355 DU/16 për ndryshimin e vendimit për Lejen Ujore me Nr.
1839/11 –ZSP-69/12, të datës 09.02.2012, të lëshuar nga MMPH me datë 24.03.2016. po ashtu
edhe për HC Deçan sipas Lejes ndërtimore dhe vendimit nr. 1287/16 –ZSP -355 DU/16 për
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ndryshimin e vendimit për Lejen Ujore me Nr. 1839/11 –ZSP-69/12, të datës 09.02.2012, të
lëshuar nga MMPH, me datë 24.03.2016.
Ndërmarrja Kelkos, kërkesën për modifikim të autorizimit final e ka bazuar në atë se gjatë
ndërtimit paralel të të dyja fazave HC Belaje dhe HC Deçan, përmirësimi i parametrave
gjeoteknike dhe energjetike kanë rezultuar në një dizajnë të përshtatur/optimizuar për të dy
njësitë gjeneruese, për shkak të logjikës së kaskadës operative.
Aplikimi në ZRRE për Licencë të Prodhimit të Energjisë Elektrike, 24.02.2016
Sipas nenit 28 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, licencat e lëshuara nga Rregullatori kërkohen
për kryerje të aktiviteteve të energjisë në Republikën e Kosovës. Licencat e lëshuara mund ta
mbulojnë më shumë se një aktivitet:
-

prodhimin e energjisë elektrike.
...;

Sipas Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, neni 29 nuk kërkohet licencë për prodhimin e energjisë
elektrike në lokacion energjetik me kapacitet total që nuk tejkalon 5MW.
Kelkos ka ndërtuar dy HC, të cilat janë mbi 5 MW, prandaj për to kërkohet licencë për prodhim të
energjisë elektrike. Këta gjenerator janë:
o

HC “Belaje” me kapacitet të instaluar prej 8.06 MW

o

HC “Deçan” me kapacitet të instaluar prej 9.8 MW

Për këtë Kelkos ka aplikuar për licencë në ZRRE, dhe ka sjellë dëshmitë e kërkuara sipas
aplikacionit. Një ndër dëshmitë që kërkohen është edhe leja mjedisore. Kelkos për këtë ka
dorëzuar në ZRRE “Pëlqim Mjedisor”. Pëlqimi Mjedisor është kusht për marrje të Lejes
Ndërtimore dhe vlen 2 vite, ndërsa data e nxjerrjes është 08.12.2011.
ZRRE gjatë vlerësimit të aplikacionit ka kërkuar nga ndërmarrja në fjalë të sjellë edhe Lejen
Mjedisore, e cila kërkohet sipas Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit në fuqi. ZRRE është në pritje që
Kelkos të dorëzoje Lejen Mjedisore, në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit dhe më pas të
lëshojë vendimin për licencim.

Marrëveshjet dhe zhvillimet operative
Marrëveshja e Kyçjes në Rrjetin e Transmisionit të Kosovës - 28.02.2013
HC Lumëbardhi ka qenë i kyçur në rrjetin e shpërndarjes. Për të bërë kyçjen e HC-ve në rrjetin e
transmisionit, Kelkos me datë 28.02.2013 ka nënshkruar Marrëveshjen për Kyçje në Rrjetin e
Transmisionit të Kosovës me KOSTT.
Marrëveshja përfshinë:
o

HC Deçani (G1= 11.24 MVA dhe G2= 5.47 MVA);

o

HC Belaje (G1= 5.88 MVA dhe G2= 3.11 MVA);

o

HC Lumëbardhi (ekzistues) (G1= 5.05 MVA dhe G2= 5.05 MVA); dhe

o

HC Lumëbardhi II (G1= 5.40 MVA);
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Në bazë të kësaj marrëveshje është realizuar kalimi me furnizim i njësive gjeneruese nga
shpërndarja në transmision, me datë 11 shtator 2015.
Transferi i aseteve te KOSTT
Me datë 17.05.2016 është bërë transferi i aseteve të reja të transmisionit nga pronësia e Kelkos
në pronësi të KOSTT, që përfshinë transformatorin në nivel të tensionit 35/110 kV dhe pajisjet
përcjellëse të tij, pastaj pajisjet për matje, mbrojtje dhe shërbime tjera signalizuese në nivelin e
tensionit të ulët.
Nga ndërprerësi 35 kV e tutje, linja 35 kV dhe pajisjet e saj mbetën në pronësi të Kelkos, dhe
kufiri komercial është në anën 35 kV. Pika matëse është në nivelin ndarës, pra në anën 35 kV të
transformatorit 35/110 kV në NS Deçan.
Marrëveshja për blerje të energjisë (MBA) e lidhur ndërmjet KESCO dhe KELKOS
Për HC Lumëbardhi nga data 29 prill 2004 ka ekzistuar Marrëveshja mbi Blerjen e Energjisë e
nënshkruar në mes të Korporatës Elektroenergjetike të Kosovës - KEK Sh.a dhe ”Triangle General
Contractors-INC, e cila marrëveshje më vonë është transferuar te Kelkos.
Marrëveshjet për blerje të energjisë për gjeneratorët e rijë nga BRE janë nënshkruar në mes
KELKOS dhe KESCO në maj 2016, me efekt të hyrjes në fuqi nga 01 prill 2016. Janë të nënshkruara
dy marrëveshje me karakteristika dhe formulime të njëjta për dy gjeneratorët me nga dy njësi –
për HC Belaje dhe për HC Deçan.
Sipas marrëveshjeve, çmimi për energjinë e prodhuar është bazuar në skemën mbështetëse
(feed-in tarifën) e nxjerrë nga ZRRE-ja për burime të ripërtëritshme prej 63.3 €/MWh.
Ekziston edhe një draft dokument si amendament për HC Belaje, por i cili nuk është i nënshkruar
nga palët, për përshtatjen e çmimit të shitblerjes nga 63.3 €/MWh në 67.47 €/MWh që bazohet
në vendimin e ZRRE-së të datës 19.05.2016 për autorizim për ndryshim të kapacitetit dhe
ndryshimit të feed-in tarifës. Sipas sqarimit nga palët, dhe pas rishikimit të marrëveshjes është
parë se ky dokument është i panevojshëm, meqë në marrëveshje thuhet se çdo vendim i
mëvonshëm i ZRRE-së për çmimin e energjisë do të jetë i zbatueshëm.
Trasferimi i kyçjes nga rrjeti i shpërndarjes në rrjetin e transmisionit
Nga dokumentet e ndryshme përfshirë edhe studimet e fizibilitetit, si dhe gjatë diskutimeve me
përfaqësues të Kelkos, ka qenë e njohur se Kelkos me gjeneratorët e vet ekzistues dhe të rijë do
të kaloi me furnizim nga niveli i shpërndarjes në nivelin e transmisionit përmes linjës 35 kV që
është kyçur në nënstacionin 110/10 kV ndërsa tash 110/35/10 kV të Deçanit.
Është ndërtuar linjë e re 35 kV që lidh gjeneratorët e HC Lumëbardhi, HC Belaje, HC Deçan dhe në
të ardhmen HC Lumëbardhi II me nënstacionin 110/35/10 kV të Deçanit. Ky kalim është realizuar
me 11 shtator 2015, dhe prej kësaj date Kelkos është e kyçur në rrjetin e transmisionit.
Skemat njëpolshe të kyçjes së linjës 35 kV dhe transformatorit në NS Deçan janë paraqitur në
figurat më poshtë.

7

HC Lumi Deçani
35kV
35kV
35kV
35kV
T:G Kufiri

G
G
Lumbardhi II
6.380kVA

Lumbardhi
10.100kVA

G

G

Belaje
8.650kVA

Deçani
14.40kVA

T1:40MVA,
35/110kV

110kV
NS Deçani

LP 126/2
NS Peje 2

LP 126/1
NS Gjakova 1

Fig 1 Pika optimale e kyçjes së Hidrocentralit 35.3MW në rrjetin e Transmisionit

Fig. 1 Skema e kyçjes së gjeneratorëve në linjën 35 kV Kelkos-NS Deçan

Fig. 2 Skema njëpolëshe e kyçje së së linjës 35 kV në NS Deçan 110/35/10 kV
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Në nënstacionin e Deçanit është shtuar edhe një transformator 35/110 kV me fuqi 40 MVA i cili
do të bëjë transformimin nga tensioni 35 kV në nivelin e tensionit 110 kV. Këtu përfshihen edhe
pajisjet përcjellëse për matje, mbrojtje, sinjalizim etj.
Me datë 11 shtator 2015 është bërë energjizimi i transformatorit 40 MVA - 35/110 kV në NS
Deçan, dhe me këtë ka filluar furnizimi i HC Lumëbardhi përmes rrjetit të transmisionit. Kjo
vërtetohet përmes njoftimit dhe procesverbaleve të KOSTT të bëra lidhur me këtë aktivitet.
Nga kjo datë të dhënat meritore të energjisë së liferuar në sistemin e transmisionit janë nga pika
matëse në kufirin komercial në mes KOSTT dhe Kelkos, në NS Deçan në anën 35 kV të fushës
transformatorike.
Nga data 16 mars 2016 prodhimi i energjisë nga kaskada e Lumëbardhit ka filluar të evidentohet
si kolonë e veçantë në raportet ditore të KOSTT. Fillimisht prodhimi ka qenë jo shumë i lartë, por
me kohë ka pasur rritje në disa muaj dhe ka arritur vlerën maksimale deri në 24 MWh/h, me një
rënie të prodhimit në 2 muajt e fundit (korrik dhe gusht 2016).
Për monitorimin e funksionimit të Kelkos, ZRRE ka pasur disa nga dokumentet e nevojshme
(marrëveshjen për kyçje me KOSTT, marrëveshjen për blerje të energjisë, etj.), mirëpo një pjesë e
dokumenteve dhe të dhënave fillimisht ka munguar. Pra disa dokumente dhe të dhëna janë
dorëzuar në ZRRE, vetëm pas kërkesës së ZRRE për dërgimin e dokumenteve shtesë që kanë të
bëjnë me këtë çështje.
Kyçja në transmision dhe fillimi i punës së njësive gjeneruese nuk ka pasuar me ndonjë informatë
nga palët për Rregullatorin.
Obligimet e gjeneratorëve të kyçur në rrjetin e shpërndarjes dhe transmisionit
Nga rregullat e tregut dhe rregullat për çmime dihet se obligimet për operimin e sistemit dhe
operimin e tregut të gjeneratorëve të kyçur në rrjetin e Transmisionit ndryshojnë nga obligimet
që kanë gjeneratorët e kyçur në rrjetin e shpërndarjes,meqë edhe shërbimet janë të ndryshme.
Kjo mund të shihet nga tarifat e përcaktuara për KOSTT nga shqyrtimet tarifore të vitit 2015 dhe
2016 të paraqitura më poshtë.
Tab 1. Tarifat për KOSTT për vitin 2015

GRUPI TARIFOR

ELEMENTI TARIFOR

NJËSIA

TARIFA

Prodhimi i Kyçur në
Transmision

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.871

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.031

Prodhimi i Kyçur në
Distribucion

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.255

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.031

Tarifa TNUOS 400/220 kV

€/kW

6.962

Tarifa TNUOS 110 kV

€/kW

13.584

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.804

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.029

Furnizimi
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Tab 2. Tarifat për KOSTT për vitin 2016

GRUPI TARIFOR

ELEMENTI TARIFOR

NJËSIA

TARIFA

Prodhimi i Kyçur në
Transmision

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.526

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.041

Prodhimi i Kyçur në
Distribucion

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.234

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.041

Tarifa TNUOS 400/220 kV

€/kW

7.464

Tarifa TNUOS 110 kV

€/kW

14.589

Tarifa e Operatorit të Sistemit

€/MWh

0.473

Tarifa e Operatorit të Tregut

€/MWh

0.037

Furnizimi

Janë të përcaktuara obligime të ndryshme për operatorin e sistemit për gjeneratorët të cilët janë
të kyçur në transmision në krahasim me gjeneratorët e kyçur në shpërndarje, si për matjet po
ashtu edhe për nominimet.
Edhe përcaktimi i parashikimit të konsumit nëse nuk është nominuar apo evidentuar mund të
ndikohet nga prodhimi i gjeneratorëve të vegjël, në qoftë se nuk janë të evidentuar orë për orë
mund shkaktojnë gabim në llogaritje të konsumit kjo pastaj në parashikimet e mëvonshme.
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Analizimi i gjendjes dhe të gjeturat e deritashme
Për të përcjellë realizimin e rrjedhave të energjisë elektrike në sistem, dhe parashikimin për
kërkesën për energji si dhe bazuar në Rregullat e Tregut dhe Kodin e rrjetit - Kodi i Planifikimit, të
gjithë gjeneratorët me kapacitet mbi 5 MW janë të obliguar të bëjnë nominimin e energjisë te
Operatori i Tregut, vet ose përmes furnizuesit me të cilin kanë marrëveshje. Kjo duhet të bëhet
në përputhje me Rregullat e Tregut, sipas të cilave palët kanë të nënshkruar marrëveshje kornizë
apo marrëveshje për aderim. Kjo pritet që të realizohet edhe nga Kelkos.
Me datë 04 maj 2016, ZRRE nga KOSTT ka pranuar shkresën me të cilën KOSTT njofton dhe
kërkon që ZRRE të shtrij ndikimin e vet për të obliguar kompaninë Kelkos që të dorëzojë
nominimet për energjinë e prodhuar ashtu siç kërkohet me Rregullat e tregut. Në shkresë
potencohet se, dy herë palës tregtare - Kelkos i janë dërguar shkresa me kërkesën për
përmbushjen e obligimeve sipas Rregullave të tregut dhe Kodit të rrjetit - Kodi i Planifikimit, por
pa ndonjë rezultat.
Kelkos është pasuese e licencës për HC Lumëbardhi për të cilën është nënshkruar marrëveshja
kornizë e Rregullave të tregut, ndërsa për gjeneratorët e HC Belaje dhe HC Deçan, Kelkos ende
nuk posedon licencë.
Menjëherë pas pranimit të shkresës nga KOSTT, konkretisht me 12 maj 2016, ZRRE ka përgatitur
një shkresë interne që përshkruan shkurtimisht bazën ligjore për nominimin e energjisë elektrike,
rrethanat e krijuara dhe nevojën për të analizuar dhe zgjidhur çështjen e ngritur dhe tërë
procesin që lidhet me këtë aktivitet.
Pasi që ekzistojnë një mori çështjesh të cilat mund të konsiderohen për diskutim/analizim dhe në
fund shqyrtim përfundimtar nga grupi punues, më poshtë janë përmbledhur këto pika:
 Kalimi i operimit nga rrjeti i shpërndarjes në rrjetin e transmisionit
Nga data 11 shtator 2015 HC Lumëbardhi ka bërë shkyçjen e pajisjeve nga rrjeti i
shpërndarjes dhe është kyçur në rrjetin e transmisionit. Kjo implikon rrethana të reja të
operimit nga ato paraprake si: ndryshimi i pikës matëse, ndryshimi i obligimeve për
ngarkesa ndaj operatorëve të: transmisionit, tregut, shpërndarjes etj.
Më vonë në të njëjtën pikë kyçëse në rrjetin e transmisionit janë kyçur edhe HC Deçani dhe
HC Belaje. Kyçja e këtyre gjeneratorëve imponon kërkesa shtesë që duhet plotësuar nga
operatorët e involvuar. Këtu përfshihen nevoja për kalkulimin e energjisë së prodhuar
ndaras, humbjet, përgjegjësinë e balancimit etj.
Të dhënat për implementimin e këtyre ndryshimeve nuk janë dërguar me kohë në ZRRE.
Të gjeturat:
1. Kalimi i operimit të Kelkos nga rrjeti i shpërndarjes në rrjetin e transmisionit është
zhvilluar sipas rregullave dhe kodeve në fuqi, e për këtë ekzistojnë procesverbale të
cilat vërtetojnë se ka kaluar në harmoni me rregullat në fuqi;
2. Ka munguar informimi me kohë i ZRRE-së për kalim nga shpërndarja në transmision
(nga Kelkos, KOSTT dhe KEDS); Kyçja ka ndodhur me 11.09.2015, informimi nga KOSTT
është bërë me datë 28.10.2015 me vonesë prej afro një muaj e gjysmë.
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3. Ka munguar nga Kelkos informimi me kohë i ZRRE-së për kyçjen e gjeneratorëve të HC
Deçani dhe HC Belaje.
 Linja e përbashkët për gjeneratorët e ndryshëm (konvencional dhe BRE)
Linja me të cilën është kyçur HC Lumëbardhi në rrjetin e transmisionit është e përbashkët
edhe për gjeneratorët HC Deçani dhe HC Belaje, e në të ardhshmen edhe për HC
Lumëbardhi II, dhe është e nivelit të tensionit 35 kV. Matjet komerciale në mes të Kelkos
dhe KOSTT janë në anën 35 kV të transformatorit 35/110 kV në NS Deçan.
Në këtë linjë janë të kyçura këto njësi:
o
o
o
o

HC Lumëbardhi (ekzistues) 8.3 MW;
HC Belaje 8.06 MW (në operim);
HC Deçani 9.8 MW (në operim); dhe
Pas ndërtimit pritet të kyçet HC Lumëbardhi II me 5.5 MW.

Kelkos posedon gjenerator që operojnë sipas Marrëveshjes për blerje të energjisë (HC
Lumëbardhi - konvencional) të përmendur më lartë dhe gjenerator nga burimet e
ripërtritshme (HC Belaje dhe HC Deçani). Një çështje e rëndësishme për analizim të
energjisë së prodhuar dhe tarifave, është se HC Lumëbardhi ka çmim sipas MBE me
furnizuesin publik, ndërsa HC Belaje dhe HC Deçani janë gjenerator të rijë në kuadër të
burimeve të ripërtritshme dhe të pranuar në skemën mbështetëse (me feed in tarif) që ka
çmim të caktuar nga ZRRE.
Meqenëse pika matëse komerciale në mes të gjeneratorëve të Kelkos dhe KOSTT është e
përbashkët për të gjithë gjeneratorët e Kelkos përmes një largpërçuesi që është i kyçur në
NS 110/35/10 kV në Deçan, ndarja e sasisë së energjisë së prodhuar nga gjeneratori
konvencional dhe asaj të prodhuar nga gjeneratorët BRE është e pamundur duke
shfrytëzuar vetëm këtë pikë matëse. Për këtë arsye duhet të merren të dhënat nga matjet
në gjenerator, dhe të bëhet kalkulimi i energjisë bazuar në matjet në gjenerator dhe matja
kryesore në NS Deçan. Nga bisedimet me Kelkos rrjedh se matjet në gjenerator i plotësojnë
kërkesat nga kodi i matjes që është çështje me rëndësi.
Gjithashtu, duhet theksuar se për kalkulimin e energjisë nevojitet që matjet të jenë të
dhëna në nivelin orë për orë, si dhe duhet marrë në konsideratë humbjet në linjë nga
njësitë gjeneratorike. Gjatësia e linjës deri te pika matëse e KOSTT është e ndryshme për
secilin gjenerator. Në fakt linja nga HC Lumëbardhi vjen te HC Belaje dhe prej aty te HC
Deçan e pastaj në NS 110/35/10 kV në Deçan.
Kalkulimi i humbjeve duhet të bëhet duke pasur parasysh se humbjet gjithsej janë të
barabarta me humbjet në linjën prej HC Lumëbardhi gjer te HC Belaje me ngarkesën e HC
Lumëbardhi, pastaj humbjet në linjë prej HC Belaje gjer te HC Deçan me ngarkesë të HC
Lumëbardhi dhe HC Belaje, dhe në fund humbjet në linjë prej HC Deçan gjer te NS Deçan
me ngarkesë të te tre gjeneratorëve. Pra humbjet e shkaktuara në linjë duhet të zbritën
nga vlera e matur në gjenerator për secilin gjenerator në mënyrë që të fitohet neto
energjia e dhënë në sistem në pikën matëse komerciale nga secili gjenerator veçmas.
Kjo mënyrë e kalkulimit të energjisë neto të dhënë në sistem përveç ndryshimit në çmimin
e energjisë së prodhuar nga gjeneratorët e ndryshëm, nevojitet edhe për shkak të
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ndryshimit në përgjegjësinë për balancim (për BRE vetëm 25%), ndërsa për gjeneratorin
konvencional 100%.
Kalkulimi i energjisë së prodhuar gjer me tash është bërë sipas formulave të paraqitura në
MBE për HC Belaje dhe HC Deçan. Ky kalkulim përcakton humbjet në proporcion me fuqinë
e gjeneratorëve, por nuk merr parasysh gjatësinë e linjës veçmas për secilin gjenerator.
Megjithatë edhe kjo mënyrë është mjaft e përafërt me vlerën e neto energjisë për secilin
gjenerator.
Nga takimet me përfaqësues të Kelkos dhe KESCO është dakorduar si e pranueshme që
kalkulimet të bëhen nga KOSTT.
Më poshtë është paraqitur tabela me kalkulimin e prodhimit të gjeneratorëve të Kelkos
dhe humbjeve për muajin prill 2016, ku shihet se humbjet në linjë për atë muaj përbëjnë
rreth 1.08% të energjisë së transmetuar.
Tab 3. Kalkulimi i prodhimit të gjeneratorëve dhe humbjeve në linjë

Prill 2016
Lumëbardhi
Belaje
Deçani
Gjithsej
KOSTT
Humbjet
Humjbet

Njësia
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

Prodhimi
4,821.82
4,320.19
5,854.91
14,996.92
14,835.16
161.76

%

1.08

Të gjeturat:
1. Linja me të cilën janë kyçur HC Lumëbardhi, HC Belaje dhe HC Deçani në sistemin e
Transmisionit është e përbashkët;
2. Futja në operim e linjës është realizuar në mënyrë të rregullt;
3. Kalkulimi i energjisë neto për secilin gjenerator dhe humbjeve është bërë me formulat
e nxjerra nga MBE të HC Belaje dhe HC Deçani, por mbetet të definohet nga palët në
proces për llogaritjen e kalkulimeve më të sakta në të ardhmen.
 Kalkulimi i detyrimeve (faturave) për Operim të Sistemit (OS) dhe Operim të Tregut (OT)
Prodhimi i energjisë nga Kelkos nga data 11 shtator 2015 është liferuar në rrjetin e
transmisionit, ndërsa obligimet janë kalkuluar deri me 01 prill 2016 me tarifa sikurse të
ishte liferuar në rrjetin e OSSh.
Duhet pasur parasysh se deri me datë 1 prill 2016 gjeneratorët e HC Belaje dhe HC Deçan
kanë punuar në regjimin e punës testuese. Për periudhën nga kyçja në transmision e deri
me 1 prill 2016 faturimi për detyrimet për OS dhe OT është bërë me tarifat për
gjeneratorët e kyçur në shpërndarje.
Në tabelën më poshtë janë të dhënat për faturimin që ka bërë KOSTT për këto detyrime
për gjeneratorët e Kelkos-it.
Tab 4. Të dhënat për faturimin e KOSTT për detyrimet për gjeneratorët e Kelkos-it.
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Viti
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Muaji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7

TVSH
16% 1,664
16% 1,503
16% 1,213
16% 3,225
16% 4,982
16% 4,092
16% 1,405
16%
680
8%
323
8% 1,154
8% 1,606
8% 1,418
8% 1,748
8% 3,710
8% 6,700
8% 14,835
8% 14,771
8% 9,879
8% 2,624

Total

DOS
Obligimet
Oblig.+ TVSH
DOT Oblig.
Oblig.+TVSH
(€/MWh)
OS (€)
OS (€)
(€/MWh)
OT (€)
OT (€)
0.192
319.46
370.57
0.030
49.91
57.90
0.192
288.66
334.85
0.030
45.10
52.32
0.192
232.91
270.18
0.030
36.39
42.22
0.255
822.49
954.09
0.031
99.99
115.99
0.255 1,270.37
1,473.63
0.031
154.44
179.15
0.255 1,043.58
1,210.56
0.031
126.87
147.17
0.255
358.16
415.47
0.031
43.54
50.51
0.255
173.48
201.24
0.031
21.09
24.46
0.255
82.33
88.92
0.031
10.01
10.81
0.255
294.22
317.76
0.031
35.77
38.63
0.255
409.51
442.27
0.031
49.78
53.77
0.255
361.66
390.60
0.031
43.97
47.48
0.255
445.71
481.37
0.031
54.18
58.52
0.255
946.05
1,021.73
0.031
115.01
124.21
0.255 1,708.54
1,845.23
0.031
207.71
224.32
0.526 7,803.29
8,427.56
0.041
608.24
656.90
0.526 7,769.42
8,390.97
0.041
605.60
654.05
0.526 5,196.26
5,611.96
0.041
405.03
437.43
0.526 1,380.01
1,490.41
0.041
107.57
116.17
30,906.13

33,739.35

2,820.20

3,092.01

Të gjeturat:
1. Faturimi i detyrimeve për OS dhe OT është kalkuluar dhe realizuar në dy periudha të
ndryshme.
1.1. Periudha e parë nga 11 shtator 2015 deri me 31 mars 2016 - kalkulimi është bërë
sipas tarifave për gjeneratorët e kyçur në shpërndarje.
1.2. Periudha e dytë nga 1 prill 2016 e tutje - detyrimet janë duke u kalkuluar sipas
tarifave për gjeneratorët e kyçur në transmision.
 Marrëveshjet e lidhura
Kelkos për kryerjen e aktiviteteve të veta për gjeneratorët konvencional dhe atyre nga BREtë ka lidhur këto marrëveshje:
o Marrëveshja për kyçje Kelkos – KOSTT; dhe
o Marrëveshjet për blerje të energjisë Kelkos – KESCO;
Marrëveshja për kyçje me KOSTT për gjeneratorët e rijë nga BRE është nënshkruar me
28.02.2013.
Marrëveshjet për blerjen e energjisë janë sipas MBE për HC Lumëbardhi dhe marrëveshjet
për gjeneratorët e rijë nga BRE për HC Belaje dhe HC Deçan me feed-in tarifa.
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Të gjeturat:
- Marrëveshja për kyçje për HC Belaje dhe HC Deçan e lidhur në mes të Kelkos dhe KOSTT
me datë 28.02.2013 nuk është e harmonizuar sipas vendimit të ZRRE (V_813/2016, i
datës 19 maj 2016), për modifikim të autorizimit final të Kelkos për kapacitetin e
instaluar.
 Ndërtimi i HC Lumëbardhi II
ZRRE me datë 24 tetor 2013 i ka lëshuar Vendim nr. V_568/2013 ndërmarrjes “KelkosEnergy” Sh.p.k, me të cilin Autorizon ndërtimin e HC “Lumëbardhi II”, i cili projekt është
dashur të finalizohet brenda dy (2) vitesh. Me kërkesën e Kelkos, ZRRE me Vendimin nr.
V_763/2016 të datës 28 janar 2016, ka lejuar shtyrjen e afatit për realizimin/përfundimin e
ndërtimit të HC “Lumëbardhi II” deri 24 tetor 2016. Ndërtimi i këtij HC është planifikuar të
bëhet me pendë dhe për këtë MMPH ka lëshuar edhe Leje Urbanistike dhe Leje
Ndërtimore, e të cilat janë të përfshira edhe në Vendimet e ZRRE-së të cekura më lartë.
Të gjeturat:
1. Nga vizita në teren është konstatuar se punimet ndërtimore për HC Lumëbardhi II janë
në fazën fillestare dhe dyshohet se afatet e dhëna në autorizimin final të lëshuar nga
ZRRE nuk do të arrihen;
2. Nga takimi i anëtarëve të grupit punues me përfaqësues të MMPH-së (28.09.2016)
është dakorduar që të ketë një bashkëpunimin të drejtpërdrejtë në mes të këtyre
institucioneve me informacione, qofshin ato ditore apo javore, e po ashtu të bëhet
inspektimi dhe përcjellja e punimeve në terren;
3. Kelkos me datë 20.10.2016 ka kërkuar nga ZRRE zgjatje të afatit të autorizimit final
edhe për 1 vit;
4. Sipas Lejes ndërtimore, të lëshuar nga MMPH të datës 09.08.2013 referencë ZSP –
732/13, “Leja e ndërtimit pushon së vlejturi nëse në periudhën prej dy vitesh nga data e
pranimit të kësaj leje nuk fillon ndërtimi”.
 Faturimi i energjisë së prodhuar në periudhën testuese
Pas pranimit të dokumenteve nga të licencuarit është definuar koha e transferimit të kyçjes
së HC Lumëbardhi nga shpërndaja në transmision, por datat e fillimit të operimit në fazën
testuese të HC Belaje dhe HC Deçan nuk janë përcaktuar.
Njësitë HC Belaje dhe HC Deçan kanë operuar për një kohë të pa përcaktuar si fazë
testuese deri me datë 1 prill 2016.
Periudha testuese ka pasur implikimet e veta për mënyrën e operimit të Kelkos, sidomos
rreth faturimit dhe obligimeve tjera që nevojitët të përmbushen. Nga dokumentet e
prezantuara nga palët konsiderojmë se mënyra e faturimit/pagesës nuk është realizuar si
duhet ligjërisht meqë faturimi/pagesat për këtë periudhë janë me çmime të njëjta për të
gjithë gjeneratorët. HC Lumëbardhi ka çmim të përcaktuar me MBE dhe bazuar në licencën
paraprake, ndërsa HC Belaje dhe HC Deçani janë në kuadër të skemës mbështetëse të BRE-
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ve, nuk kanë licencë për operim, madje nuk kanë pasur as marrëveshje për blerje të
energjisë deri me 1 prill 2016 dhe janë faturuar me çmimet e HC Lumëbardhi.
Në marrëveshjen e datës 19 maj 2016 ndërmjet KESCO dhe KELKOS është definuar
periudha testuese: “Palët bien dakord që Neto Energjia e shpërndarë para datës së
Operacioneve komerciale do të trajtohet si Test Energji. Çmimi për Test Energjinë do të jetë
i barabartë me 60% të çmimit të energjisë elektrike“.
Në periudhën testuese tarifa për HC Belaje dhe HC Deçan është kalkuluar me çmim prej 42
€/MWh, çmim ky i cili është sipas MBE-së së lidhur për HC Lumëbardhi. Energjia e
prodhuar është shitur me këtë çmim deri me 31 mars 2016. Pjesa e energjisë së prodhuar
nga HC Belaje dhe HC Deçan që është nga BRE dhe në fazën testuese nuk është dashur të
ketë çmimin e njëjtë me çmimin e HC Lumëbardhi ekzistues.
Sipas marrëveshjes së datës 19 maj 2016 në periudhën testuese çmimi i energjisë duhet
shumëzuar me 60% të çmimit të përcaktuar nga ZRRE për gjeneratorët e HC Belaje dhe HC
Deçan. Pra kur çmimi për BRE me ujë sipas skemës mbështetëse ka qenë 63.3 €/MWh,
shumëzuar me 60% çmimi final do të jetë 37.98 €/MWh. Ndërsa për periudhën kur çmimi
ka qenë 67.47 €/MWh shumëzuar me 60% çmimi final duhet të jetë 40.48 €/MWh.
Pra çmimi i paguar nga KESCO prej 42 €/MWh është më i lartë se ai që do të duhej paguar
për periudhën testuese me 60%.
Nga data 01 prill 2016, që konsiderohet si fillim i operimit komercial, çmimi për
gjeneratorët HC Belaje dhe HC Deçan ka qenë fillimisht 63.3 €/MWh dhe pastaj 67.47
€/MWh sipas feed-in tarifës së përcaktuar nga ZRRE.
Më poshtë janë paraqitur të dhënat për energjinë e faturuar gjatë vitit 2015 (janar –
dhjetor) dhe 2016 (janar – gusht), ku shihet se për disa muaj edhe pse energjia është
prodhuar nga gjenerator të ndryshëm, tërë energjia është faturuar me çmim prej 42.00
€/MWh, pa u ndarë sipas gjeneratorëve që kanë çmime të ndryshme.
Tab 5. faturimi i energjisë për gjeneratorët HC Lumëbardhi, HC Belaje dhe HC Deçan
Kelkos

Periudha

Kyçur
në

Viti

Muaji

OSSh

2015

OSSh

2015

OSSh

Lumëbardhi
Energjia Çmimi

Belaje
Vlera
(Euro)

Energjia Çmimi

Deçani
Vlera Energjia Çmimi

MWh €/MWh (Euro)

MWh €/MWh

Gjithsej
Vlera

Energjia

Vlera

(Euro)

€/MWh

(Euro)

MWh

€/MWh

Janar

1,663

42.00

69,863

1,663

69,863.22

Shkurt

1,503

42.00

63,139

1,503

63,139.44

2015

Mars

1,213

42.00

50,947

1,213

50,947.26

OSSh

2015

Prill

3,225

42.00

135,463

3,225

135,463.44

OSSh

2015

Maj

4,982

42.00

209,237

4,982

209,236.86

OSSh

2015

Qershor

4,092

42.00

171,884

4,092

171,884.16

OSSh

2015

Korrik

1,404

42.00

58,988

1,404

58,988.16

OSSh

2015

Gusht

679

42.00

28,515

679

28,515.06

OSSh

2015

Shtator

446

42.00

18,746

446

18,746.32

OST

2015

Shtator

OST

2015

Tetor

1,153

42.00

48,417

1,153

48,417.10

OST

2015

Nentor

1,606

42.00

67,447

1,606

67,447.13

OST

2015

Dhjetor

1,418

42.00

59,546

1,418

59,545.58

OST

2016

Janar

1,748

42.00

73,400

1,748

73,400.04

OST

2016

Shkurt

3,710

42.00

155,799

3,710

155,798.83

OST

2016

Mars

6,700

42.00

281,396

6,700

281,395.63

OST

2016

Prill

4,770

42.00

200,331

4,274

63.30

270,517

5,792

63.30

366,617

14,835

837,465.24

OST

2016

Maj

4,757

42.00

199,805

4,005

64.93

260,046

6,008

64.83

389,501

14,770

849,352.19

OST

2016

Qershor

3,717

42.00

156,115

2,484

67.47

167,563

3,678

67.47

248,174

9,879

571,851.69

OST

2016

Korrik

2,624

-

OST

2016

Gusht

-

-

-

-
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Të gjeturat:
1. Kelkos e as KESCO, paraprakisht nuk e kanë njoftuar ZRRE-në për fillimin e operimit
testues të gjeneratorëve HC Belaje dhe HC Deçan, e po ashtu as për faturimin për
periudhën testuese;
2. Faturimi për periudhën testuese deri me 31 mars 2016 për HC Belaje dhe HC Deçan
është bërë me çmimin e përcaktuar sipas Marrëveshjes së Koncesionit të HC
Lumëbardhi (ish Kozhnjer), dhe jo sipas MBE-ve për HC Belaje dhe HC Deçan ku
kërkohet që gjatë periudhës testuese çmimi të kalkulohet me 60% të çmimit të
përcaktuar me skemës mbështetëse.
3. Faturimi për periudhën e operimit komercial, nga data 01.04.2016 të njësive
gjeneruese është bërë në mënyrë të rregullt.
 Operimi pa licencë
Bazuar në Nenin 28 të Ligjit për rregullatorin e energjisë (Ligji Nr 05/L 084), aktivitetet e
energjisë (në këtë rast prodhimi i energjisë elektrike) kryhen nga ndërmarrjet për energji
në bazë të licencave të lëshuara nga Rregullatori, ndërsa sipas Nenit 29 po të njëjtit ligj
asnjë ndërmarrje nuk ka të drejtë të operoj pa licencë me gjeneratorët që janë me
kapacitet më të madh se 5 MW.
Operimi i HC Lumëbardhi është operim i rregullt sipas licencës që posedon Kelkos për këtë
gjenerator.
Nga futja në operim e HC Belaje dhe HC Deçan e deri me tash Kelkos ka operuar pa licencë.
Fillimisht ky aktivitet është kryer si operim testues, por nga 01 prill 2016 gjeneratorët janë
në operim komercial.
Në shkurt 2016 Kelkos ka aplikuar për licencë, por në pamundësi të marrjes së lejes
mjedisore nga MMPH (neni 31 “‘Leja Mjedisore” i Ligjit për mbrojtjen e mjedisit) ZRRE nuk i
ka lëshuar licencë për operim. Pavarësisht kësaj Kelkos ka vazhduar me operimin e HC
Deçani dhe HC Belaje, pa licencë.
Sipas Udhëzimit Administrativ nr 25/2012 për LEJE MJEDISORE “Propozim-vendimi për Leje
Mjedisore përgatitet nga ana e organit përgjegjës të MMPH brenda afatit shtatëdhjetë (70)
ditësh nga pranimi i kërkesës për Leje Mjedisore”.
Kelkos ka aplikuar për Leje Mjedisore në MMPH me datë 14 tetor 2016 dhe ky afat
përfundon me datë 23 dhjetor 2016.
Të gjeturat:
1. HC Lumëbardhi (ish Kozhnjer) është në operim të rregullt;
2.

HC Belaje dhe HC Deçan aktualisht janë duke operuar pa licencë (si rezultat i
pamundësisë së marrjes së Lejes Mjedisore nga MMPH), në kundërshtim me Ligjin për
Rregullatorin e Energjisë dhe legjislacionin tjetër në fuqi;

3.

Nga takimi mes përfaqësuesve të ZRRE-së dhe MMPH-së është vërejtur se ka
mospërputhje të legjislacionit në fuqi (ligjeve të energjisë dhe ligjeve për mbrojtje të
ambientit) për ndërtim dhe operim të hidrocentraleve në Kosovë.
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Gjithashtu nga takimet me përfaqësues të MMPH-së shihet një mos-bashkëpunim
ndërinstitucional dhe koordinim i përbashkët dhe mos arsyetim adekuat sipas ligjeve
në fuqi (përveç disa e-mailëve të pa përcaktueshëm saktë) për mos dhënien e Lejes
Mjedisore për HC Deçani dhe HC Belaje.
Përkundër përpjekjeve të ZRRE-së për bashkëpunim dhe marrje të përgjigjes zyrtare
nga MMPH për Lejen Mjedisore, deri me datë 12.12.2016 ZRRE nuk ka pranuar një
përgjigje të arsyeshme dhe të dokumentuar për mos lëshim të kësaj Leje ndërmarrjes
Kelkos për HC Deçani dhe HC Belaje.
 Mënyra e kalkulimit të energjisë pas datës së operimit komercial
Kalkulimi i sasisë së energjisë neto të liferuar në sistemin e transmisionit nga HC
Lumëbardhi dhe HC Belaje & HC Deçan nuk është kryer siç kërkohet.
Nevoja për kalkulime të sakta të energjisë së liferuar në pikën matëse duhet të jetë për
shkak se energjia e prodhuar ka çmime të ndryshme për gjeneratorët nga BRE, por edhe
për përcaktimin e sasisë energjisë së prodhuar për lëshimin e certifikatës së origjinës,
skemën mbështetëse si dhe përgjegjësisë për balancim që është e ndryshme për
gjeneratorët e ndryshëm.
Duke pasur parasysh se kalkulimi i energjisë ka ndikim në kalkulimin e balancimit (BRE-të
marrin pjesë me vetëm 25% të kompensimit të imbalanceve të shkaktuara), si dhe se
përgjegjës për ofrimin e të dhënave për ZRRE-në për sasinë e energjisë së prodhuar nga
BRE-të është KOSTT-i, kompetenca kryesore për kalkulimin e energjisë së prodhuar për
secilin gjenerator mbetët te KOSTT, ndërsa marrëdhëniet bilaterale në mes palëve mund të
përcaktohen në mes KESCO dhe Kelkos bazuar në marrëveshjet e lidhura në mes tyre.
Pas instalimit eventual të ndonjë lidhje për komunikim për nevoja të të dhënave (mundet
edhe linjë telefonike apo ajrore) KOSTT do të mund të pranoi këto të dhëna nga distanca
sipas nevojës së tyre, të bëjë kalkulimet, dhe të përcakton obligimet për imbalancet për
Kelkos për HC Lumëbardhi dhe HC Belaje & HC Deçan, veçmas. KOSTT do të dërgon në
ZRRE të dhënat për prodhimin e energjisë nga HC Belaje & HC Deçan. Sipas përfaqësuesve
të Kelkos dërgimi i të dhënave në cilëndo formë nuk do të paraqesë problem.
Të gjeturat:
1. Kalkulimi i energjisë së dërguar deri me tash është bërë nga palët sipas disa formulave
të paraqitura në MBE të cilat nuk janë plotësisht të sakta, sepse nuk përfshijnë edhe
gjatësinë e rrjetit në kalkulim të humbjeve.
 Nominimi i energjisë
Bazuar në Rregullat e tregut-pika 2.1.2. d). dhe e). si dhe pikave 11.1.3 dhe 11.2 të gjithë
prodhuesit e licencuar duhet të bëjnë nominimin e energjisë së prodhuar nga gjeneratorët
e tyre.
Po ashtu edhe Kodi i rrjetit – Kodi i planifikimit operativ- neni 4.4.1.1 përcakton që
gjeneratorët të bëjnë nominimin e energjisë së prodhuar sipas kërkesës nga Rregullat e
tregut.
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Pra bazuar në kërkesat e Rregullave të tregut dhe Kodit të rrjetit - Kodi i Planifikimit
operativ, gjeneratorët e licencuar që janë palë tregtare janë të obliguar të dorëzojnë
nominimet e tyre për ditën D deri në orën 11:00 të ditës D-1 tek Operatori i Tregut, ndërsa
nominimi i pranuar përfundimtarë njihet nga Operatori i Sistemit. Kjo i nevojitet Operatorit
të Tregut për të bërë parashikimet e energjisë së ofruar dhe për të kalkuluar nevojat për
energji për secilën periudhë.
Të gjeturat:
1. Kelkos deri me tash nuk ka bërë nominimin e energjisë së prodhuar nga gjeneratorët e
tij, as vet as përmes furnizuesit me të cilin ka marrëveshje për blerje të energjisë, ashtu
siç kërkohet me rregullat e tregut, kodet dhe legjislacionin në fuqi;
 Shitja e energjisë për manastirin e Deçanit
ZRRE ka pasur disa informacione sipas të cilave thuhej se Kelkos në periudhë të caktuar ka
furnizuar me energji elektrike manastirin e Deçanit.
Gjatë takimit me përfaqësues të Kelkos është vërtetuar se një gjë e tillë ka ndodhur, ku
sipas Kelkos kjo është bazuar në shkresa të më hershme nga manastiri dhe përfaqësues të
ICO, qysh nga fillimi i aktivitetit për ndërtimin e HC Belaje, HC Deçan dhe HC Lumëbardhi II.
Ligji për energjinë elektrike - Neni 43 - Linjat direkte - përcakton mënyrën e ndërtimit të
linjave direkte si dhe furnizimit përmes tyre:
1. Të gjithë prodhuesve dhe furnizuesve të energjisë elektrike në Kosovë u mundësohet
furnizimi me energji elektrike për stabilimentet e tyre, filialeve të tyre ose
konsumatorëve fundorë nëpërmjet linjave direkte.
2. Të gjithë konsumatorët fundorë në Kosovë kanë të drejtën që të furnizohen nëpërmjet
linjave direkte nga prodhuesi dhe furnizuesi.
3. Autorizimet për ndërtimin e linjave direkte lëshohen nga Rregullatori në bazë të
kritereve objektive dhe jodiskriminuese, të publikuara paraprakisht, e që kanë të
bëjnë me sigurinë, efikasitetin dhe integritetin e sistemeve të transmetimit dhe
shpërndarjes. Rregullatori mund të refuzojë dhënien e autorizimit për ndërtimin e një
linje direkte, nëse dhënia e autorizimit e parandalon ose pengon një detyrim të
shërbimit publik të vendosur nga Rregullatori. Për një refuzim të tillë duhet të jepen
arsye të besueshme.
4. Nëse një konsumator fundor pranon furnizim përmes linjës direkte, kjo nuk do të
ndikojë në të drejtën e tij të kontraktimit të furnizuesit përmes sistemit të
transmetimit ose sistemit të shpërndarjes në pajtim me dispozitat e këtij ligji.
Furnizimi i manastirit të Deçanit është realizuar me linjë të veçantë (direkte), të ndërtuar
pa autorizimin e ZRRE-së, madje edhe pa u informuar fare ZRRE.
Sipas Kelkos furnizimi i manastirit të Deçanit është bërë si “backup” për rastet kur ka
pengesa në furnizimin e vazhdueshëm nga KESCO.
Nga të dhënat e pranuara nga KESCO shihet se periudha e furnizimit ka qenë jo vetëm për
raste të tilla (kur ka pengesa të furnizimit nga KESCO) por me afat mjaftë të gjatë.
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Po ashtu në bazë të të dhënave rreth faturimit të KESCO-s për manastirin e Deçanit janë
bërë analiza dhe sipas tyre vërehet se ka një rënie të konsiderueshme të energjisë së
shpenzuar nga manastiri në muajt qershor dhe korrik 2016 sipas matjeve të KESCO-s, e
pjesërisht edhe në maj. Pas kësaj vërehet rritje e pjesshme e harxhimit për muajin gusht
2016.
Më poshtë është paraqitur tabela me të dhënat nga faturat për Manastirin e Deçanit për
vitin 2016. Në vlerën përfundimtare të faturës është përfshirë energjia aktive në të dy
tarifat, piku maksimal, si dhe energjia reaktive.
Tabela 3. Të dhënat për faturimin e energjisë elektrike për manastirin e Deçanit

Muaji

Viti

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12.202
Gjithsej

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

kWh (TL) kWh (TU)
35,802
25,210
25,274
23,562
9,706
6,874
542
128
14,432

19,918
16,664
18,552
12,492
5,058
4,190
316
82
6,788

141,530

84,060

Total
55,720
41,874
43,826
36,054
14,764
11,064
858
210
21,220
0
0
0
0
225,590

Pmax

Vlera financiare

126
100.2
104.4
111
0
97.66
67.28
1.26
90.48

5,399.74
4,018.16
4,151.75
2,076.42
577.77
1,018.13
442.61
22.02
1,376.07

309,650

19,082.67

Mënyra e veprimit të Kelkos për furnizimin e drejtpërdrejt të manastirit të Deçanit është
ilegale, meqë nuk ka vepruar në harmoni me legjislacionin në fuqi.
Gjithashtu një aktivitet i tillë është në kundërshtim me nenin 5 paragrafin 4 të MBE ku
thuhet: “Gjeneruesi, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Blerësit nuk do të shesë ose të japë
energji elektrike të HC-it të cilitdo furnizues tregtar tjetër nga Blerësi, gjatë afatit të kësaj
Marrëveshjeje për aq kohë sa zbatohet skema mbështetëse”, nëse nuk ka dhënë pëlqimin
KESCO.
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Tabela 4. Të dhënat e listuara të Kelkos për faturimin e energjisë elektrike për manastirin e Deçani

Në figurën e më sipërme është paraqitur lista e faturave/pagesave për 2015 dhe 2016 për
manastirin e Deçanit. Nga figura shihet se në korrik të vitit 2015 fatura ka qenë me vlerë
2,528.67 € ndërsa në të njëjtin muaj 2016 ka qenë 22.02 €.
Përveç kësaj sipas deklarimit të Kelkos (dhe asaj sa ne mund të shihnim) nuk ka fare matje
për energjinë e furnizuar në manastirin e Deçanit. Sipas zyrtarëve të Kelkos kjo është
energji që është furnizuar falas dhe nuk ekziston njehsor për këtë. Sipas tyre paralel me
shpenzimet e vet HC Deçanit është bërë edhe dërgimi i energjisë për manastirin. Është për
tu habitur se Kelkos (sa shihej dhe sipas deklaratave të tyre) nuk ka fare matës për
shërbime vetanake.
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Duhet cekur se kjo mënyrë e operimit (pa matje) është ilegale, edhe për faktin se edhe
nëse falet energjia nevojitet të matet dhe të paguhet TVSH sipas çmimit të tregut.
Të gjeturat:
-

Kelkos ka bërë ndërtimin e linjës direkte për furnizim të manastirit, pa njoftuar ZRRE-në
dhe pa aplikuar për autorizim në ZRRE;

-

Furnizimi me energji elektrike i manastirit të Deçanit është bërë përmes linjës direkte,
po ashtu, pa njoftuar ZRRE-në;

-

Ndërtimi dhe furnizimi në formën e këtillë është aktivitet ilegal;

-

Furnizimi i manastirit është bërë pa matje të energjisë së liferuar dhe pa paguar TVSH
për këtë energji.

 Autorizimi për ndërtimin e HC-ve në Lumëbardh të Pejës nga “Kelkos Energy Peja” Sh.p.k.
Ndërmarrja “Kelkos Energy Peja” Sh.p.k. me datë 24.06.2013 ka aplikuar për autorizim për
ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese për prodhimin e energjisë elektrike nga uji në
lumin Lumëbardh i Pejës për pesë (5) njësi gjeneruese: HC Kuqishtë 4.5 MW, HC Drelaj I 4.6
MW, HC Drelaj II 4.4 MW, HC Shtupeq 6.5 MW dhe HGU Rugova 40.5 MW (gjithsej kapaciteti
i instaluar llogaritet të jetë 60.5 MW) me lokacion në Komunën e Pejës.
Bordi i ZRRE-së me datë 29.04.2014 ka lëshuar vendimin mbi njoftimin për autorizimin
preliminar për shoqërinë “Kelkos Energy Peja” Sh.p.k. për dy (2) vite (deri me 28.04.2016),
dhe brenda kësaj periudhe “Kelkos Energy Peja” Sh.p.k. duhet të bëjë kërkesë për autorizim
final për ndërtimin e këtyre stabilimenteve. Vendimi mbi njoftimin për autorizimin preliminar
është lëshuar pas përmbushjes së kërkesave të cilat parashihen me rregullën për procedurën
e autorizimit për ndërtim të kapaciteteve të reja dhe legjislacionit tjetër në fuqi.
Duhet theksuar se një ndër dokumentet që është dorëzuar nga aplikuesi është edhe
“Vendimi i Kuvendit të Komunës së Pejës Nr.463-7872 i datës 05.12.2012 mbi dhënien e
pëlqimit për zhvillimin e projektit për ndërtimin e kapaciteteve prodhuese nga burimet e
ripërtërishme të energjisë në lokacionin Lumëbardh, Gryka e Rugovës”.
Duke pasur parasysh obligimet e Kosovës për përmbushjen e caqeve për burime të
ripërtërishme dhe kërkesës së Kelkos me dokumentacionin e nevojashëm, Bordi i ZRRE-së në
seancën e mbajtur me 23 shkurt 2016 ka lëshuar vendim për aprovimin e kërkesës së “Kelkos
Energy Peja” Sh.p.k. për pranimin në skemën mbështetëse të këtyre njësive gjeneruese.
Meqenëse “Kelkos Energy Peja” Sh.p.k. brenda periudhës së përcaktuar prej dy vitesh për
ndërtim të kapaciteteve gjeneruese nuk ka arritur të përmbush kriteret e parashikuara në
legjislacionin në fuqi për marrjen e autorizimit final (plotësimin e dokumentacionit të
nevojshëm), me datë 27.04.2016 ka bërë kërkesë në ZRRE për shtyrje afati të vendimit mbi
njoftimin preliminar për një periudhë shtesë.
Bordi i ZRRE-së me datë 19.05.2016 ka lëshuar vendim për shtyrje afati të njoftimit të
autorizimit preliminar për një periudhë prej gjashtë (6) muajshe – deri me datë 29.10.2016,
në pajtim me rregullën për procedurën e autorizimit.
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Të gjeturat:
Koha e afatit të autorizimit preliminar (edhe pas vazhdimit prej 6 muajsh) ka skaduar me
29.10.2016. Kelkos ende nuk ka sjellë kërkesën dhe dëshmitë e nevojshme për autorizim
final.

Fundi i dokumentit

23

