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Hyrje  

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) aktualisht është duke kryer Përshtatjen e Rregullt dhe 

procesin e Azhurnimit Vjetor për të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) të Kompanive të Rregulluara 

në Sektorin e Energjisë Elektrike në kuadër të Shqyrtimit të Dhjetë të Tarifave të Energjisë (SHTE10). 

Në pjesën e parë të këtij procesi, ZRRE-ja shqyrton të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) të 

propozuara që do të kthehen nga ngarkesat e rregulluara për shitje nga Korporata Energjetike e 

Kosovës, pronar dhe operues i termocentraleve Kosova A dhe Kosova B1 dhe minierave që lidhen me 

to, tek Furnizuesi Publik me Energji Elektrike (Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike 

apo KESCO). Këto më pas do të përdoren si inpute në llogaritjen e të hyrave totale që do të 

mbulohen nga tarifat e rregulluara që do të aplikohen nga prilli i vitit 2016. 

Ky raport përshkruan vlerësimin e ZRRE-së për MAR e propozuar, duke u bazuar në aplikacionin e  

dorëzuar nga KEK-u. Vlera e MAR për Gjeneratorin e Rregulluar do të përfshihet në të hyrat të cilat 

do të mbulohet nga tarifat e rregulluara. Ky raport është i organizuar në tri pjesë. Pjesa e  parë 

shqyrton propozimet e KEK-ut dhe jep komentet e ZRRE-së. Pjesa e dytë përmban llogaritjen e MAR 

nga ZRRE-ja duke përfshirë korrigjimin e lëshimeve teknike të identifikuara në llogaritjet e dorëzuara 

nga KEK-u. Pjesa e tretë përmban komente mbi shpërndarjen e rreziqeve në mes të Gjeneratorit të 

Rregulluar dhe Furnizuesit Publik me Energji Elektrike i cili është i ngritur si një shqetësim. 

Komentet e palëve të interesit  

Konsultimi publik është në thelb të politikave efektive rregullative. Në këtë mënyrë, ZRRE-ja u jep 

mundësi Kompanive të Rregulluara dhe Konsumatorëve që të shqyrtojnë të dhënat dhe pikëpamjet e 

paraqitura në këtë Raport Konsultativ, me të cilat ata mund të mos pajtohen, dhe t’i komentojnë ato 

duke përmirësuar gabimet e bazuara në fakte, duke dhënë kundër-argumente apo duke ofruar të 

dhëna të reja të cilat ZRRE-ja mund të mos i ketë konsideruar. Palët e interesuara mund ti dorëzojnë 

komentet e tyre me shkrim rreth vlerësimit të ZRRE-së në ero.pricing-tariffs@ero-ks.org jo më vonë 

se 9 mars 2015. Gjithashtu, komentet mund të dërgohen me postë në: 

Zyra e Rregullatorit për Energji 
Departamenti për Tarifa dhe Çmime 
Rr. Dervish Rozhaja Nr. 12 
Prishtinë, 10000, Kosovë 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Këto janë të definuara në Ligjin për Energjinë Elektrike si termocentrale të cilat janë të obliguara që 

kapacitetin e tyre të vënë në dispozicion të Furnizuesit Publik me Energji Elektrike të licencuar sipas çmimit të 

rregulluar që ky kapacitet kërkohet nga FPE për të përmbushur obligimet e veta furnizuese. 

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
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Dokumente Relevante 

Vlerësimi fillestar i ZRRE-së të formularëve 
të raportimit të KEK-ut, të dorëzuara në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik 

http://ero-
ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresi
mi_fillestar_KEK_shqip.pdf  

Vlerësimi i përkohshëm i ZRRE-së të MAR të 
KEK-ut në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gje
nerim.pdf  

Vlerësimi përfundimtar i MAR të KEK-ut në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik – 
Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vle
rsimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf  

Raporti Konsultativ i Shqyrtimit të  
Jashtëzakonshëm nga ZRRE 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_ja
shtzakonshem_10_8_2014.pdf  

Aplikacioni i KEK-ut për MAR të Rregulluar, i 
dorëzuar në kuadër të Përshtatjes së Rrëgullt 
3 (SHTE9) 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEK_ut_2015.pdf  

Raporti Konsultativ i ZRRE-së për MAR të 
Gjeneratorit të Rregulluar për Vitin Relevant 
3 (SHTE9) 

http:// www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_0
6_03_2015.pdf  

Komentet e KEK-ut mbi Raportin Konsultativ 
të ZRRE-së për MAR të Gjeneratorit të 
Rregulluar për Vitin Relevant 3 (SHTE9) 

http:// www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KEK.pdf  

Përgjigjet e ZRRE-së ndaj Komenteve të 
palëve të interesit për Vitin Relevant 3 
(SHTE9) 

http:// www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Pergjigjeje_ndaj_komenteve_03_
04_2015.pdf  

Aplikacioni i KEK-ut për MAR të Rregulluar, i 
dorëzuar në kuadër të Përshtatjes së Rrëgullt 
4 (SHTE10) 

http://www.ero-
ks.org/2016/Tarifat/Propozimi_per_te_hyrat_e_lejua
ra_dhe_ngakresat_per_vitin_2016_final.pdf  

 

http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresimi_fillestar_KEK_shqip.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresimi_fillestar_KEK_shqip.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresimi_fillestar_KEK_shqip.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gjenerim.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gjenerim.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gjenerim.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_jashtzakonshem_10_8_2014.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_jashtzakonshem_10_8_2014.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_jashtzakonshem_10_8_2014.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEK_ut_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEK_ut_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_06_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_06_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_06_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KEK.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KEK.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Pergjigjeje_ndaj_komenteve_03_04_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Pergjigjeje_ndaj_komenteve_03_04_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Pergjigjeje_ndaj_komenteve_03_04_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/2016/Tarifat/Propozimi_per_te_hyrat_e_lejuara_dhe_ngakresat_per_vitin_2016_final.pdf
http://www.ero-ks.org/2016/Tarifat/Propozimi_per_te_hyrat_e_lejuara_dhe_ngakresat_per_vitin_2016_final.pdf
http://www.ero-ks.org/2016/Tarifat/Propozimi_per_te_hyrat_e_lejuara_dhe_ngakresat_per_vitin_2016_final.pdf
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1 Pasqyrë e Kontrollit të Çmimit 

Zyra e Rregullatorit për Energjisë (ZRRE) është institucioni i pavarur i cili përcakton kontrollet e 

çmimit për kompani të rregulluara të cilat operojnë në tregun e rregulluar të energjisë elektrike në 

Kosovë. Në rast se do kishte konkurrencë efektive, ZRRE do të aplikonte çmime të rregulluara vetëm 

për ato segmente të energjisë të cilat konsiderohen monopole natyrore (rrjetet e Transmisionit dhe 

Shpërndarjes). Megjithatë, pasi që konkurrenca në Gjenerim dhe Furnizim ende nuk është zhvilluar 

në nivelin i cili do të prodhonte çmime konkurrente, ZRRE i rregullon këto segmente poashtu, duke 

caktuar tarifa të cilat imitojnë konkurrencën.  

Kontrollet e çmimit janë mjete që përdoren nga ZRRE në mënyrë që të caktohet shuma e parave (Të 

Hyrat Maksimale të Lejuara – MAR), të cilat Kompanitë e Rregulluara lejohen t’i mbulojnë për 

ofrimin e shërbimeve të rregulluara. MAR caktohet gjatë Shqyrtimeve Periodike duke analizuar 

hollësisht shpenzimet dhe investimet të cilat Kompanitë planifikojnë t’i bëjnë përgjatë kohës së 

kontrollit të çmimit. Niveli i MAR-it caktohet në mënyrë që kompanitë të lejohen t’i mbulojnë kostot 

e arsyeshme operative dhe të mirëmbajtjes se impianteve dhe të fitojnë kthim të arsyeshem në 

kapital nëse i prodhojnë rezultatet e investimeve të aprovuara fillimisht. Gjithashtu, ZRRE përcakton 

caqe të efikasitetit, të cilat synojnë të ngrisin efikasitetin operativ të kompanive dhe të ofrojnë 

stimulime apo sanksione nëse kompanitë dështojnë t’i arrijnë këto caqe.  

Shqyrtimi Periodik i fundit është bërë nga ZRRE në 2012 (SHTE7) dhe ka caktuar MAR-in e 

Gjeneratorit Rregulluar për një periudhë katër vjeçare deri më 2016. Duke e kuptuar nevojën për 

programe intenzive të investimeve kapitale që nevojiten për të përmirësuar sigurinë e furnizimit dhe 

për të mirëmbajtur infrastrukturen e vjetëruar të gjenerimit dhe mihjeve, ZRRE ka aprovuar planin e 

Gjeneratorit të Rregulluar për të investuar mbi 208 milionë Euro në aktivitetet e tij të Gjenerimit dhe 

Mihjeve në katër vitet e ardhshme deri në 2016. Një vështrim i shpejtë në vlerat e lejuara të SHTE7 

është dhënë më poshtë: 

Tabela 1 SHTE7 MAR i KEK-ut në një shikim 

KEK Mihjet KEK Gjenerimi 

€105.8 milionë në investime përgjatë 4 vjetëve €102.5 milionë në investime përgjatë 4 vjetëve 

Projektet kyçe përfshijnë investime në makineri 

të rëndë, riparimin e dy ekskavatorëve dhe 

ndërtimin e shiritave transportues për minierën e 

re në Sibovcin Jug-Perëndimor  

Projektet kyçe përfshijnë rregullimin kapital të 

njësive A3, B1 dhe B2, Transportin Hidraulik të 

Hirit për Kosovën A dhe një shtresë të jashtme 

të re për turbinën më presion të lartë në 

njësinë B1 
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Faktori vjetor i efikasitet prej 4% i aplikuar në të 

gjitha kostot Operative dhe të Mirëmbajtjes së 

Minierës përgjatë katër viteve 

Faktori vjetor i efikasitet prej 4% i aplikuar në 

të gjitha kostot Operative dhe të Mirëmbajtjes 

së Gjeneratorit të Rregulluar përgjatë katër 

viteve  
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2 Procesi i Përshtatjes së Rregullt  

Në vitin 2013 ZRRE ka kryer Procesin e Shqyrtimit Periodik (SHTE7) gjatë të cilit cakton të Hyrat 

Maksimale të Lejuara për katër Vitet e ardhshme Relevante për Gjeneratorin e Rregulluar (KEK), dhe 

pesë vite për Operatorin e Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) dhe Operatorin e Sistemit të 

Shpërndarjes (OSSH). Sipas Rregullave të Vendosjes së Çmimeve, procesi i Përshtatjes së Rregullt 

duhet të kryhen në çdo Vit Relevant të Periudhës Rregullative në mënyrë që të llogariten ndryshimet 

e lejuara në të Hyrat Maksimale të Lejuara. Procesi i Përshtatjes së Rregullt dallon nga Shqyrtimi 

Periodik i plotë në të cilin ZRRE do të bënte një shqyrtim të detajuar të Kostove të Lejuara të 

Operimeve dhe Mirëmbajtjes, humbjeve të lejuara dhe faktorëve të efikasitetit dhe Shpenzimeve 

Kapitale të Lejuara. Në vend të saj, gjatë Përshtatjeve të Rregullta, ZRRE vetëm përshtat në mënyrë 

mekanike dallimet në mes të vlerave të lejuara dhe të realizuara nga ato që veç janë lejuar gjatë 

Shqyrtimit Periodik. Gjatë procesit të Përshtatjes së Rregullt, ZRRE do të: 

1. Indeksojë Kostot Operative dhe të Mirëmbajtjes për të gjithë të licencuarit për Faktorin e 

Efikasitetit i cili caktohet gjatë procesit të Shqyrtimit Periodik dhe për Inflacionin Vjetor i cili 

caktohet duke përdorur Indekset e Harmonizuara të Çmimeve të Konsumit (HICP) për të 

gjitha Njësitë në Eurozonë; 

2. Cakton Cakun e Disponibilitetit të Gjeneratorit të Rregulluar; 

3. Cakton Ngarkesën për Energji dhe Ngarkesën për Kapacitet të Gjeneratorit të Rregulluar; 

4. Azhurnon Kostot e Lejuara të Furnizimit me Thëngjill (LGSCt) të Gjeneratorit të Rregulluar. Ky 

azhurnim përfshinë Kostot e para-caktuara Operative dhe të Mirëmbajtjes, Zhvlerësimin dhe 

Kthimin e Lejuar nga Miniera duke ndjekur të njëjtin parim si për Gjeneratorin e Rregulluar. 

Kostot e Lejuara të Furnizimit me Thëngjill të para-caktuara do të përfshijnë dallimin në mes 

të kostove të lejuara dhe realizuara të furnizimit me thëngjill në Vitin Relevant të Periudhës 

Rregullative; 

5. Azhurnon Kostot e Lëndëve tjera Djegëse (OTFCt) të Gjeneratorit të Rregulluar për të 

përfshirë dallimet në mes të kostove të lejuara dhe realizuara në Vitin Relevant të Periudhës 

Rregullative; 

6. Llogaritë Kostot e Blerjes së Energjisë me Shumicë e cila përfshinë koston e blerjes së 

energjisë nga Gjeneratorët e Rregulluar, Importet dhe Marzhën me Pakicë. Këto kosto 

azhurnohen për të reflektuar dallimin në mes të kostos së lejuar dhe realizuar të blerjes së 

energjisë në Periudhën Rregullative paraprake; 

7. Cakton Koston e Lejuar të Humbjeve (LSSCt) për Operatorin e Sistemit, Transmisionit dhe 

Tregut (KOSTT) dhe i azhurnon këto për të përfshirë dallimin në mes të kostos së lejuar dhe 

realizuar të humbjeve për Periudhën Rregullative paraprake, që mund të jetë ngritur për 

shkak të ndryshimeve në kostot e blerjeve të energjisë me shumicë apo ndryshimeve  në 

rrjedhën e energjisë elektrike në sistemin e transmisionit; 

8. Azhurnon MAR të OST për të reflektuar të hyrat e gjeneruara përmes Mekanizmit të 

Kompensimit ndër-OST; 

9. Azhurnon MAR e OST për të reflektuar dallimin në mes të të Hyrave të Lejuara  dhe 

Realizuara në Vitin paraprak Relevant (t-1); 
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10. Cakton ngarkesat e shfrytezimit të Sistemit të Transmisionit, Operatorit të Tregut dhe 

Operatorit të Sistemit; 

11. Cakton Koston e Lejuar të Humbjeve (LSSCt) për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 

(OSSH) dhe azhurnon dallimin në mes të kostos së humbjeve të lejuara dhe realizuara për 

Vitin Relevant për shkak të ndryshimeve në kosto të energjisë me shumicë apo ndryshimeve 

në rrjedhje të energjisë elektrike në sistemin e Distribucionit.  

12. Azhurnon MAR të OSSH për të reflektuar dallimin në mes të të Hyrave të Rregulluara të 

Lejaura dhe Realizuara në Vitin Relevant (t-1); 

13. Cakton Ngarkesat e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes; 

14. Llogaritë Kostot e Lejuara me Pakicë të Furnizuesit Publik me Energji Elektrike, që përfshinë 

kostot e operimeve dhe mirëmbajtjes së aktiviteteve të FPEE, kostot e korporatës, lejimet e 

zhvlerësimit dhe kosto tjera të arsyeshme të FPEE; 

15. Cakton MAR e FPEE duke përfshirë dallimin në mes të faturimit të lejuar dhe realizuar në 

Vitin Relevant (t-1); 

16. Cakton Tarifat e reja me Pakicë; 

3 Shqyrtimi i aplikacionit të KEK-ut  

Aplikacioni i KEK-ut për MAR për 2016-17 është dorëzuar me 4 dhjetor 2015. Aplikacioni përmban 

llogaritjen e përshtatjes vjetore duke u bazuar në formulat të cilat i përmban Rregulla për Vendosjen 

e Çmimeve të Gjenerimit. Mirëpo, gjithashtu përmban një numër kërkesash shtesë nga KEK-u për  tu 

përfshirë në MAR-in e vitit të ardhëshëm relevant. Qëndrimi i ZRRE-së në lidhje me kërkesat e KEK-ut 

është paraqitur më posht. 

3.1 Kthimi i të hyrave të humbura pas incidentit në Kosova A  

KEK-u ka kërkuar ti lejohen të hyra shtesë në vlerë prej 15,464,570 € në MAR që përfaqëson 

humbjen e të hyrave si rezultat i shpërthimit në TC Kosova A në vitin 2014.  

Gjatë Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm të Kostos së Blerjes së Energjisë me Shumicë (WHPC), ZRRE ka 

vendosur parimin që KEK-u nuk duhet të kompensohet për kosto shtesë të shkaktuara si rezultat i 

këtij aksidenti në mungesë të një raporti nga organet kompetente i cili vërteton se shkaqet e 

shpërthimit kanë qenë jashtë kontrollit të KEK-ut. Në mungesë të këtij Raporti, ZRRE do të vazhdojë 

të mbajë të njëjtin qëndrim.  

3.2 Faktori i Efikasitetit  

Llogaritja e Përshtatjes Vjetore aplikon një faktor të efikasitetit (“E-faktor”) në përcaktimin e kostove 

të lejuara operative dhe të mirëmbajtjes. Ky faktor aktualisht është i caktuar të jetë 4%. Në 

aplikacionin e KEK-ut është kërkuar që kjo të ulet në 1% në mënyrë që të njihen kostot në rritje duke 

përfshirë ato të nevojës së zëvendësimit të stafit me përvojë, për shthurjen e operimeve dhe të 

përballimit të kostove të obligimeve sociale. 
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Sipas Rregullës për Vendosjen e Çmimeve, faktori i efikasitetit caktohet në Shqyrtimet Periodike dhe 

mbahet konstant për periudhën në mes të shqyrtimeve. Shqyrtimi i ardhshëm Periodik për 

Gjeneratorin e Rregulluar (KEK) do të fillojë në vitin 2016 dhe vendimet nga ky shqyrtim do të jenë 

efektive nga muaji prill i vitit 2017. Duke pasur parasysh këtë, ZRRE nuk mund të ndryshoj faktorin e 

efikasitetit pa ndryshuar së pari Rregullën e vetë për vendosjen e çmimeve. Pasi që faktori i 

efikasitetit dhe kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes do të shqyrtohen gjatë shqyrtimit të 

ardhëshëm periodik, ZRRE konsideron se nuk ka nevojë të bëhet një përshtatje e menjëhershme. 

3.3 Kthimi i kostove të financimit  

Në aplikacion, KEK përmend se në vitin 2016 do të paguajë €7.3 milionë për kthimin e  kredisë 

(interesit dhe kryegjësë) të huazuar nga  Qeveria e Kosovës. KEK gjithashtu thekson që me ligjin për 

faljen e borxheve ka bërë shlyerjene borxheve në vlerë prej rreth 250 milionë €, ku si rrjedhojë do të 

rrezikojë likuiditetin e kompanisë e cila lidhet me pagesën e kredisë në fjalë. Vlerësimet e ZRRE-së 

janë se: 

 KEK-u nuk siguron informata mbi kamatën e pagueshme në aplikacionin e tyre. Megjithatë, 

ZRRE konsideron që kosto e borxhit e përfshirë në Mesataren e Ponderuar të Kostos së 

Kapitalit (MPKK) të lejuar aktualisht për KEK-un, nuk është më e ulët se kosto e normës së 

interesit.  

 KEK gjithashtu nuk ka siguruar dëshmi për të treguar se kostot e borxhit do të çojnë në 

rrjedha negative të parasë, gjë që do mund të arsyetonte përshtatjen e përkohshme nga 

ZRRE-ja për t’u siguruar qëndrueshmëri financiare. Në lidhje me këtë, ZRRE-ja tërheq 

vëmendjen te kthimi i lejuar i KEK-ut që aktualisht është rreth 20 milionë € vjetore apo gati 

tri herë kosto e deklaruar e borxhit. Prandaj, KEK duhet të jetë në gjendje të mbulojë këto 

kosto pa asnjë ndikim në qëndrueshmërinë e vet financiare. 

 Duke ditur që KEK nuk ka qenë në gjendje për shumë vite të mbledhë borxhet që janë shlyer 

kohëve të fundit, duket jorealist supozimi që KEK do paguante kreditë nga ky burim dhe 

rrjedhimisht, të kompensohet për humbjen e mos inkasimit të borxheve. 

Marrë parasysh këtë, ZRRE konsideron se nuk ka nevojë të bëhet një përshtatje në MAR në lidhje me 

kërkesat e KEK-ut në lidhje me kostot e financimit. 

3.4 Përkrahja e komunitetit në Komunën e Obiliqit  

KEK ka kërkuar që kostot lidhur me projektet e infrastrukturës përreth minierës si: asfaltimi i rrugës, 

rregullimi i shtratit të lumit, gjelbrimi, përkrahja e klubeve sportive dhe ndriqimi publik në vlerë prej 

1 milion euro të përfshihen në shpenzimet operative, në kuadër të MAR-it të KEK-ut. ZRRE 

konsideron se është e arsyeshme që të lejohen kostot e shkaktuara nga aktivitetet e minierave të 

KEK-ut, mirëpo ZRRE konsideron që kostot e projekteve për komunitetin të cilat nuk janë direkt të 

lidhura me ndikimin e minierave nuk duhet të lejohen. Megjithatë ZRRE inkurajon KEK-un që të 



 

|8 

përkrahë gjelbrimin e hapsirave përreth minierës, kostot e të cilit do të përfshihen në shqyrtimin e 

ardhëshëm periodik në formë të investimeve kapitale. 

Sipas rregullave për vendosjen e çmimeve, kostot operative dhe ato kapitale janë të përcaktuara 

gjatë procesit të shqyrtimit periodik, prandaj kostot që lidhën me përmirësimin e infrastrukturës dhe 

gjelbrimin e hapsirave përreth minirave nuk mund të përfshihen gjatë azhurnimeve vjetore. 

3.5 Zbatimi i Marrëveshjes Kolektive  

Pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes së re Kolektive në janar të vitit 2015, nga KEK-u tani kërkohet që 

të paguajë një shtesë në pagë për përvojën e punës së punëtorëve të vetë në një normë prej 0.5% në 

vit krahasuar me 0.3% që ka qenë më parë. KEK vlerëson që kjo do të rrisë kostot e saj në vitin 2015 

për 1.66 milionë € dhe në vitin 2016 për 1.67 milionë € dhe kërkon që kjo kosto të përfshihet në 

MAR të lejuar. 

Parimi i përgjithshëm që është aplikuar nga ZRRE-ja është që ndryshimet në kosto që rezultojnë si 

pasojë e ndryshimeve nga obligimet ligjore mund të kalohen në formë të ndryshimeve në MAR, 

mirëpo kostot e rritura sipas Marrëveshjes së re Kolektive nuk janë të mjaftueshme për të nisur një 

proces të Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm. Prandaj, këto do të shqyrtohen në Shqyrtimin e 

ardhëshëm Periodik. 

3.6 Sigurimi i aseteve  

KEK ka kërkuar që MAR të përshtatet për të përfshirë 300,000 € për kostot e një studimi të 

fizibilitetit për sigurimin e aseteve. Gjithashtu është përmendur që kosto vjetore e një sigurimi të 

tillë llogaritet të jetë rreth 2 milionë €. 

Pikëpamja e ZRRE-së lidhur me studimin e fizibilitetit mbi marrjen e një sigurimi të tillë është pjesë e 

operimeve të vazhdueshme normale biznesore të KEK-ut, në të njëjtën mënyrë siç janë studime tjera 

për projekte dhe kostot e tyre duhet të kthehen nga kostot ekzistuese aktuale të lejuara të 

operimeve dhe mirëmbajtjes ekzistuese të KEK-ut. 

ZRRE konsideron se sigurimi i asteve të KEK-ut është i nevojshëm për të pasur një mbulesë në rastet 

e dështimeve teknike të aseteve siq ishte rasti me aksidentin e vitit 2014 në TC Kosova A. Për më 

tepër sigurimi i asteve është edhe njëra nga obligimet e liçencës. Përkundër vështirësive eventuale 

të realizimit të një kontrate të tillë, ZRRE inkurajon KEK-un që të kryej një studim fizibiliteti, i cili nëse 

do të vërtetojë që një sigurim i tillë është i mundshëm dhe ekonomikisht i arsyeshëm, atëherë kosto 

e tij do të përfshihet në MAR-in e KEK-ut.  

Nëse KEK është në gjendje që të sigurojë dëshmi të kostove të arsyeshme dhe efikase të premive të 

sigurimit, atëherë ZRRE do të konsiderojë përfshirjen e këtyre në MAR si pjesë e Shqyrtimit të 

ardhëshëm Periodik. 
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3.7 Obligimet e ngarkuara nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerare  

KEK ka deklaruar që sipas akt-vendimeve të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale 

(KPMM), kostot në emer të garancionit bankar duhet të jenë 12,000 €/hektar të minierës, ndërsa në 

emër të sigurimit për “rreziqet ndaj palëve të treta” duhet të deponohen 1.5 milionë € në llogari 

bankare. Sipas parallogaritjeve të KEK-ut, vlera monetare e cila duhet të deponohet në llogari 

bankare të KPMM-së, rezulton të jetë rreth 30 milionë €. KEK ka bërë ankesë në lidhje me 

aktvendimet e KPMM-së, duke kërkuar anulimin e tyre dhe nëse kërkesa e tyre nuk aprovohet nga 

ana e KPMM-së, KEK kërkon nga ZRRE që të gjenë një zgjidhje gjatë shqyrtimit tarifor. 

Aplikacioni i KEK-ut nuk qartëson nëse KEK duhet të depozitoj të tërë shumën në KPMM apo të 

sigurojë garancion bankar i cili do të kishte kosto shumë më të ultë. KEK gjithashtu thekson se është 

duke kundërshtuar vendimet por nuk jep asnjë informatë mbi progresin e këtij kundërshtimi dhe 

bazën për këtë kundërshtim. 

ZRRE pajtohet me KEK që këtë kërkesë ta shqyrtojë pas përgjigjes së KPMM në ankesën e KEK-ut. 

4 Llogaritja e MAR 

Llogaritja e MAR-it është e bazuar në aplikacionin e KEK-ut si dhe në vlerat e përcaktuara në 

shqyrtimin periodik, por me një numër korrigjimesh dhe azhurnimesh siç janë të përcaktuara në 

rregullin e çmimeve për gjeneratorët e rregulluar dhe të cilat janë të përshkruara në vijim. 

4.1 Korrigjimet teknike  

Formulat e aplikuara nga KEK për llogaritjen e kostove operative dhe të mirëmbajtjes (komponenta 

OPMC e MAR) dhe për kostot e bartshme të furnizimit me thëngjill (komponenta PSTC në llogaritjen 

e LGSC) kanë ndryshime nga ato të që ZRRE ka aplikuar në llogaritjen e MAR për vitin 20152 të cilat 

rezultojnë të korrigjuara në këtë raport 

Gjithashtu një numër i vlerave janë treguar si inpute ‘të forta’ më tepër se sa kalkulime në modelin e 

dhënë nga KEK. Për të vërtetuar saktësinë e këtyre të dhënave, ZRRE ka bërë llogaritjet duke aplikuar 

formulat në harmoni me SHTE9. 

4.2 Azhurnimi i vlerave  

4.2.1 Indeksi i çmimeve të konsumit  

Çdo vit, kostot e lejuara të operimeve dhe mirëmbajtjes përshtaten në përputhje me inflacionin pa 

faktorin e efikasitetit. Vlera e inflacionit e përdorur është ndryshimi vjetor në Indekset e 

harmonizuara të çmimeve të konsumit (HICP-të) për Eurozonën të publikuara nga Eurostat për vitin 

                                                           
2
 Referoju: Raportit Konsultativ, Shqyrtimi i nëntë i tarifave të energjisë elektrike, SHTE9 (2015-2016), Llogaritja 

e të Hyrave të Lejuara Maksimale për Ngarkesat e Rregulluara të Gjeneratorit të Rregulluar (viti i tretë 

relevant) 
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2015 e cila rezulton të jetë 0.2%.  Kjo vlerë është aplikuar si përshtatje e inflacionit për llogaritjen e 

MAR. 

4.2.2 Norma e interesit për përshtatjet  

Norma e interesit e aplikueshme për përshtatjet vjetore në MAR të Gjeneratorëve të Rregulluar3 në 

çdo Vit Relevant llogaritet në bazë të EURIBOR plus S% ku S është vlera e caktuar nga ZRRE gjatë 

Shqyrtimit Periodik dhe mbahet konstante përgjatë Periudhës Rregullative. 

Vlera aktuale e S është 15.0%. Vlera aktuale e EURIBOR me maturitet tre mujor është -0.131%4. 

Prandaj, ZRRE për qëllime të llogaritjes së përshtatjeve vjetore ka aplikuar një normë interesi prej 

14.87%. 

4.3 Llogaritja e ZRRE-së për MAR të Gjeneratorit të Rregulluar 

Llogaritjet e ZRRE-së për MAR, duke aplikuar ndryshimet e mësipërme, është e pasqyruar më poshtë. 

Kjo ka një vlerë totale prej 146,882,249 €. 

MAR përfundimtar për Gjeneratorin e Rregulluar varet nga ngarkesat e aprovuara të Operatorit të 

Sistemit dhe Tregut (OST) të mbledhura nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të 

Kosovës (KOSTT), të cilat paguhen nga gjeneratorët. Këto ngarkesa do të përcaktohen në mars të 

vitit 2016 pas shqyrtimit të të hyrave të lejuara të KOSTT-it. Prandaj, një revizion i vogël i mëtejshëm 

në MAR të treguar këtu do të bëhet pas përcaktimit të këtyre ngarkesave. 

Tabela 2: Llogaritja e MAR për Gjeratorin e Rregulluar (KEK) për vitin relevant tarifor 2016 

Kategoria   Njësia  

  Vlera aktuale e inflacionit  CPIt % 0.2% 

  Faktori i efikasitetit në Vitin Relevant t Et % 4.00% 

  Faktori Profilizues në Vitin Relevant t Pt % 0.00% 

  Norma e interesit për Vitin Relevant t It % 14.87% 

  Euribor me maturitet 3 muaj EURIBOR % -0.131% 

Kategoria           
 

Vlera në Euro 

Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes në vitin relevant t OPMCt  18,989,612 

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1     CPIt-1  0.2% 

Faktori i efikasitetit në vitin relevant t-1     Et                     4% 

Zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant t     DEPCt 23,321,223 

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1     CPIt-1 0.2% 

Kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant t     RTNCt 9,298,366 

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1     CPIt-1 0.2% 

Kostot e lejuara të furnizimit me thëngjill në vitin relevant t   LGSCt 85,363,354 

                                                           
3
 Norma e interesit reflekton kostot e huamarrjes nga Gjeneratori i Rregulluar për të mbuluar dallimet në mes 

të të hyrave të lejuara dhe kostove aktuale ne vitin vijues duke pritur përshtatjen e bërë për të kompensuar 

këto. 

4
 Euribor norma për 31 dhjetor 2015 (http://ëëë.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp) 
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Kostot e lejuara të furnizimit me lëndë të tjera djegëse për 
vitin relevant t   OTFCt 6,184,360 

Kostot e bartshme në vitin relevant t     PSTCt 4,879,626 

Kostot e sigurimit shëndetësor për vitin 2015       -103,000 

Të hyrat nga hiri TC B 
   

-264,201 

Të hyrat nga koogjenerimi TC B 
   

-993,958 

Të hyrat nga mbeturinat e metalta TC A 
   

-62,030 

Të hyrat nga avulli TC A 
   

-166,535 

Sigurimi shëndetësor 
   

435,433 

Të Hyrat Maksimale të Lejuara në vitin relevant t 
 

MARt 146,882,249 

5 Rreziqet e Gjeneratorit të Rregulluar  

ZRRE më parë ka shprehur shqetësimet e saj që sipas marrëveshjeve aktuale, KEK ballafaqohet me 

rreziqe të theksuara rreth realizimit të MAR-it të lejuar. Përderisa këto nuk janë direkt të lidhura me 

procesin vjetor të përshtatjes, këto shqetësime janë të përmbledhura më poshtë. ZRRE pret që kjo 

çështje do të adresohet si pjesë e Shqyrtimit Periodik të vitit 2016 për Gjeneratorin e Rregulluar 

(KEK). 

Këto rreziqe lindin për shkak të dallimeve në interpretim të kërkesave të Marrëveshjes për Furnizim 

me Shumicë (MFSH) në mes të KEK dhe KESCO. Në përmbledhje: 

 MAR i aprovuar për KEK kthehet përmes ngarkesave për energji dhe kapacitet, të cilat 

llogariten në përputhshmëri me parimet e themeluara në Rregullën për Vendosjen e 

Çmimeve. Sipas këtyre parimeve ngarkesat për energji mbulojnë kostot e lëndëve djegëse 

dhe kostot variabile, ndërsa ngarkesat për kapacitet mbulojnë kostot fikse (zhvlerësimin, 

kthimin dhe një pjesë tjetër e kostove operative). . 

 Ngarkesa për kapacitet llogaritet duke përcaktuar se cila pjesë e MAR konsiderohet fikse. Kjo 

pastaj ndahet me kapacitetin në dispozicion të gjeneratorit që shumëzohet me numrin e 

orëve që pritet të jenë në dispozicion (Caku i Disponibilitetit) për të dhënë një ngarkesë në 

€/kW/orë. 

 Sipas MFSH, KEK është i obliguar që kapacitetin e plotë të ja lë në dispozicion KESCO-s. Në 

fazën e ditës paraprake, KESCO cakton sasinë e kapacitetit që e kërkon për ditën në vijim. 

 Interpretimi i KESCO-s është  se sipas MFSH është e obliguar të paguaj vetëm ngarkesën e 

kapacitetit të nominuar. Prandaj, kur kapaciteti i nominuar nga KESCO është më pak se 

kapaciteti në dispozicion nga KEK, atëherë të hyrat e KEK-ut, të pranuara nga KESCO bazuar 

në kapacitetin e nominuar do të jenë më pak se ato të aprovuara në MAR që pritet të 

kthehen në të njëjtën periudhë bazuar në kapacitetin në dispozicion. Ky rast ndodh shpesh 

gjatë muajve të verës. 
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 Në parim, KEK mund të shesë prodhimin nga kapaciteti që është në dispozicion por jo të 

nominuar nga KESCO tek blerësit tjerë me çmime të parregulluara dhe të kthej kostot e veta 

në këtë mënyrë. Mirëpo, në praktikë, kjo është vërtetuar të jetë shumë e vështirë për arsyet 

e cekura më poshtë: 

 Meqë KEK njoftohet vetëm një ditë më parë se çfarë kapaciteti është në dispozicion 

për shitje për palët e treta, pas nominimit nga KESCO, ka kohë të pamjaftueshme për 

të identifikuar blerësit. Në këto rrethana, KEK-u detyrohet që ose të shtyej energjinë 

e tepruar në sistemet fqinje apo të hyjë në kontrata eksportuese nga një pozitë e 

pafavorshme në aspektin e çmimit. 

 Mospërputhja në mes të kapacitetit në dispozicion dhe atij të nominar nga KESCO, 

më shumë ka gjasa që të shfaqet në netët e verës. Këto gjithashtu janë periudhat kur 

çmimet në tregun rajonal të energjisë janë më të ulëta në raport me periudhën e 

dimrit. Prandaj, çmimi që KEK mund të arrijë nga eksportet e tij në përgjithësi janë 

nën ato që kërkohen për të kthyer kostot fikse të kapacitetit që po përdoret për 

eksport. 

Ekzistojnë disa mundësi për të adresuar këtë situatë si më poshtë: 

 Llogaritja e ngarkesës për kapacitet duke përdorur kapacitetin e nominuar të pritshëm më 

tepër se sa kapacitetin në dispozicion si emërtues. Kjo do të thotë se KEK do të priste që 

plotësisht të kthejë kostot e saj fikse nga pagesat e bëra nga KESCO për kapacitetin e 

caktuar. 

 Futja e elementit sezonal apo kohës-së-ditës në ngarkesat e kapacitetit në mënyrë që këto të 

jenë më të larta në periudhat kur kapaciteti i caktuar është më i larti (ditët e dimrit) dhe më 

të ulëta në periudhat kur kapaciteti në dispozicion ka gjasë që të tejkalojë kapacitetin e 

caktuar (netët e verës).   

 Lejimi i KEK-ut që të fitojë një premi përtej kostove të veta variabël nga ngarkesa energjetike 

gjatë periudhave të pikut nga e cila mund të kthej një pjesë të kostove të veta fikse. Kjo do të 

mënjanojë paaftësinë e vetë për të kthyer komplet kostot fikse në periudhat jashtë pikut kur 

jo i tërë kapaciteti në dispozicion kërkohet për të përmbushur kërkesën. 

 Të kërkohet nga KESCO që të caktojë kapacitetin e kërkuar shumë më përpara (p.sh., një 

muaj më herët apo më shumë). Kjo do ti lejonte KEK-ut më shumë kohë që të identifikojë 

mundësitë e eksportit dhe do ti lejonte që të ofrojë kontrata më të forta blerësve që do ti 

lejonte arritjen e çmimeve më të mira. Kjo vazhdon të lë KEK-un në rrezik të mos kthimit të 

plotë dallimit në mes të MAR të aprovuar dhe të hyrave nga furnizimet në KESCO nga të 

hyrat eksportuese.  

 Të kërkohet nga KESCO që të marrë të tërë kapacitetin në dispozicion por të lejohet të mbajë 

një pjesë të fitimit nga eksporti i prodhimit nga kapaciteti që nuk kërkohet për të 

përmbushur kërkesat e Kosovarëve. Kjo do të transferonte rrezikun e eksportit nga KEK-u tek 

KESCO. Një transfer i tillë mund të arsyetohet në bazën se KESCO është më mirë e vendosur 
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për të menaxhuar këtë rrezik sesa KEK-u duke marrë parasysh kontrollin e KESCO-s mbi 

dispozicionin e KEK-ut për eksport dhe ekspertizën ekzistuese e KESCO-s në aktivitete 

tregtare që mungon në KEK. 

 

 

 

 

 


