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1. Hyrje 

 

Korporata Energjetike e Kosovës me datën 24 shkurt 2016 ka pranuar Raportin Vlerësues lidhur 

me të hyrat e lejuara maksimale për Gjeneratorin Publik për vitin 2016 në kuadër të SHTE10. 

KEK falënderon ZRRE-në për publikimin e Raportit vlerësues për të Hyrat e Lejuara Maksimale 

(MAR) dhe Ngarkesat e Gjeneratorit të Rregulluar për KEK Gjenerimin për vitin relevant 2016. 

Pas analizimit të Raportit Vlerësues, KEK pajtohet me ZRRE-në në shumicën e çështjeve të 

ngritura në këtë raport, mirëpo për disa çështje të tjera të cilat janë të rëndësishme e që nuk 

pajtohet me qëndrimet e ZRRE-së, KEK i ka paraqitur komentet e veta në mënyrë që ZRRE-ja para 

se të marrë vendimin përfundimtar ti merr në konsideratë këto shqetësime. 

Edhe pse pjesën më të madhe të çështjeve kyçe, komenteve dhe analizave i kemi shkëmbyer dhe 

harmonizuar së bashku me ZRRE-në përgjatë procesit të shqyrtimit të aplikacionit për përshtatjet 

e rregullta vjetore për vitin e katërt relevant. 

KEK-u gjatë analizimit dhe vlerësimit të raportit konsultativ (shqyrtimi i dhjetë i Tarifave të 

Energjisë Elektrike) ka konstatuar se ZRRE i ka përjashtuar disa çështje të cilat kanë qenë të 

propozuara nga KEK-u për përshtatjet e nevojshme për vitin e katërt relevant, e që ZRRE nuk i ka 

marrë për bazë. Si pasoje, dhe për me tepër, te hyrat te lejuara maksimale ne këtë Raport 

Vlerësues janë me te vogla për gati 6 milion se ato te cilat ishin te aprovuara për KEK-un për vitin 

e katërt relevant 2016 gjate procesit te shqyrtimit shumëvjeçar te ZRRE-se.     

Çështjet të cilat nuk janë marr për bazë nga ZRRE, ndërsa KEK-u konsideron se duhet të merren 

për bazë, janë paraqitur më poshtë: 
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Në vazhdim të këtij dokumenti fillimisht do të paraqesim citimet e ZRRE-së nga Raporti konsultativ dhe 

më poshtë do të paraqesim komente të KEK-ut në çështje të caktuara sipas radhitjes së ZRRE-së në 

Raportin Konsultativ. 

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.   

KOMENTI I KEK-ut: 

Si edhe qe ju kemi informuar, KEK ka ndërmarr te gjitha hapat brena mundësisë dhe kontrollit te vet qe 

te analizoj dhe gjeje shkaqet e shpërthimit ne fjale. Te gjitha këto informata qe ishin ne dispozicion të KEK-

ut janë dorëzuar me kohë edhe ZRRE-së.  Në këtë rast, duhet kuptuar se puna e organeve kompetente 

nuk është në kontrolle të KEK-ut dhe si rrjedhim i kësaj KEK nuk mund të pësojë për shkak të statusit të 

raportimit të organeve dhe institucioneve që janë jashtë kontrollit tonë.  

KEK në letrën e datës 19 shkurt 2016 drejtuar Bordit të ZRRE-së ka paraqitur propozimin dhe gatishmërinë 

që të angazhojë një institut të pavarur ndërkombëtar të specializuar në këtë fushë i cili do të bëjë një 

raport mbi shkaktarin e avarisë në TC Kosova A dhe i cili raport do të shërbente për procesin e shqyrtimit 

të jashtëzakonshëm për kompensimin e dëmeve financiare në të hyrat e lejuara nga ZRRE. Mirëpo, lidhur 

me këtë KEK ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga ZRRE nëse ata janë të gatshëm që ta pranojë këtë 

propozim apo ta refuzojnë.  Si rrjedhojë, ne inkurajojmë ZRRE-në që të përgjigjet pozitivisht në propozimin 

e KEK-ut. 
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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.  

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 ardhshëm periodik, ZRRE konsideron 

se nuk ka nevojë të bëhet një përshtatje e menjëhershme.  

KOMENTI I KEK-ut: 

KEK-u ka shprehur brengen edhe më herët se faktori i efikasitetit i caktuar nga ZRRE është i pa 

arritshëm, pasi që njësitë në operim (sidomos të TC Kosova A) janë në operim një kohë të gjatë 

(mbi 40 vite, njësitë e termocentralit Kosova A, ndërsa 30 vite të TC Kosova B). Faktori i efikasitetit 

është i lidhur me investimet të cilat e përmirësojnë gjendjen e tanishme, si dhe me një kontroll 

më të mirë të komponentëve që i nënshtrohen faktorit të efikasitetit. 

 

KEK e përsërit pozicionin e vet duke e shprehur brengën se faktori i efikasitetit i caktuar nga ZRRE 

është vështirë i arritshëm madje edhe në rrethana tërësisht komerciale. Përderisa mekanizmi i 

rregullimit të çmimeve është i bazuar në idenë e uljes së shpenzimeve për të realizuar profit duke 

rritur kështu efikasitetin operativ, ky mekanizëm funksionon nën supozimin se ndërmarrja e 

Rregulluar ka mundësi të kontrollojë të gjitha kostot që i nënshtrohen faktorit të efikasitetit. Disa 



Komente në Raportin Konsultativ për të Hyrat Maksimale për vitin 2016 

6 |  
 Korporata Energjetike e Kosovës Sh.a është kompani e korporatizuar sipas ligjeve të Republikës së 

Kosovës 
Numri i Regjistrit: 70325399 

 Zyra e regjistruar: Rr. Nënë Tereza Nr. 36, Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës 
 
 

prej këtyre kostove janë shpenzimet e personelit, reduktimi i kostove të mirëmbajtjes apo ulja e 

shpenzimeve të tjera që janë të domosdoshme për funksionimin e përditshëm të korporatës si 

shpenzimet e tjera operative, shpenzimet e zyrës, transportit, etj. 

 

Duke pasur parasysh arsyet e paraqitura dhe të argumentuara në Propozimin për të Hyrat e 

Lejuara Maksimale, KEK-u konsideron se nuk është në gjendje të arrijë efikasitetin e përcaktuar 

nga ZRRE gjatë shqyrtimit të saj. Zbatimi i saj në vitet e kaluara ka rezultuar me humbje financiare 

në kohën kur KEK-u është në gjendje të vështirë financiare si pasojë e reduktimit në të hyra dhe 

si pasojë e humbjeve të shkaktuara nga aksidenti. 

KEK në letrën e datës 19 shkurt 2016 drejtuar Bordit të ZRRE-së ka paraqitur kërkesën për të 

njohur koston e 120 punonjësve fizik të cilët janë të përfshirë sipas memorandumit të 

mirëkuptimit në mes të KEK dhe Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale. Kjo kosto ende ka 

mbetur pa u përfshirë në koston e personelit të KEK. Përveç kësaj, KEK është duke operuar me 

stabilimente të cilët e kanë tejkaluar jetëgjatësinë e tyre dhe qe kane dozë të konsiderueshme të 

mundësive për ndërprerje të pa parashikueshme të njësive gjeneruese. Përkundër kësaj, KEK 

ballafaqohet edhe me një problematike tejet të lartë edhe në aspektin e stafit për shkak të 

moshës se shtyre te tyre. Mosha mesatare e punonjësve të KEK është rreth 57 vjet.  Si rrjedhim, 

çdo vit rreth 100 punonjës te KEK-ut plotësojnë moshën 65 vjeçare dhe shkojnë ne pension.  Duke 

marr parasysh këtë fakt, KEK tashme ka filluar të ballafaqohet me probleme të shumta, pasi që 

është paraqitur nevoja për rifreskim të stafit dhe bartje e njohurive operative dhe teknike tek 

gjeneratat e reja.  

Duke marrë në konsideratë që një operator i njësive gjeneruese apo inxhinier për pune te veçanta 

duhet të kalojë nëpër punët specifike së paku 5 vite si pune testuese, që të jetë në gjendje të 

operojë i pavarur dhe të zëvendësojë stafin aktual të pozitave specifike në prodhim.  Sipas kësaj, 

rezultatet e procesit te rekrutimit qe ndërmerren tash mund te dëshmojnë frytet e veta tek pas 

5 viteve.  
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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, gjelbërimi, përkrahja e klubeve sportive dhe ndriçimi 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 përkrahë gjelbërimin e 

hapësirave përreth minierës, kostot e të cilit do të përfshihen në shqyrtimin e ardhshëm 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 

gjelbërimin e hapësirave përreth minierave nuk mund të përfshihen gjatë azhurnimeve vjetore.  

KOMENTI I KEK-ut: 

KEK-u ashtu siç e ka paraqitur në kërkesën e vet në Propozimin për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 

2016, qëndron prapa asaj se në asnjë mënyrë këto investime nuk munden të trajtohen si investime 

kapitale të KEK, duke qenë se kostoja e këtyre projekteve nuk mund të regjistrohet në librat e kontabilitetit 

të KEK-ut pasi që ato nuk janë asete të KEK-ut. Për me tepër, nga një aspekt mund te interpretohet se KEK 

si ndërmarrje me afarizëm ne sektor minerar (sipas  Rregullores Nr. 04/2011 te MZHE ) ka obligim ligjor 

ndarjen e buxhetit ne baze vjetore për përkrahjen e komunitetit përtej kostove qe direkt lidhen me 

aktivitetet minerare. Si e tille, kostoja e ndërlidhur duhet trajtuar si një lloj obligimi ligjor qe duhet njohur 

si pjese e MAR.          

Prandaj, për ta mbështetur komunitetin në Komunën e Obiliqit ashtu siç i është premtuar në takimin e 

mbajtur më datën 18.11.2015 në mes Bordit dhe Menaxhmentit të ZRRE-së, KK Obiliqi, KEK, KEDS/KESCO, 

si dhe përfaqësuesit e avokatit të popullit dhe asociacionit të komunave të Kosovës, e vetmja mënyrë 

është duke i lejuar KEK-ut si shpenzimet operative në mënyrë që KEK të bëjë këtë donacion tek Komuniteti 

përkatës.   
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Duke pasur parasysh këtë qe u cek më lartë, mungesa e përkrahjes së tillë buxhetore, mund të reflektoj 

në qasjen dhe kundërshtimet e komunitetit që mund të ketë efekt negativ edhe në aktivitet operuese  

minerare dhe gjeneruese.     

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 ardhshëm Periodik.  

KOMENTI I KEK-ut: 

Qëndrimi i KEK-ut vazhdon të mbetet se këto kosto të cilët janë shkaktuar si rezultat i aplikimit të 

marrëveshjes kolektive për vitin 2015 dhe 2016 janë më se të nevojshme dhe duhet të merren parasysh 

nga ZRRE-ja gjatë këtij shqyrtimi tarifor. Gjithashtu, KEK ju përkujton arsyen pse duhet që ZRRE-ja ta merr  

parasysh këtë kërkesë të KEK-ut, si rezultat i aplikimit të marrëveshjes kolektive këtë kompensimin për 

çdo vit të përvojës së punës prej 0.5% e kompensojnë të gjitha institucionet publike dhe jemi të bindur se 

edhe vetë ZRRE-ja është duke aplikuar këtë pikë të marrëveshjes kolektive në favor të punonjësve të tyre. 

Prandaj, nuk është e drejtë që neve të mos na njihet kjo kosto gjatë këtij shqyrtimi. 

Për më tepër rreth kësaj, ZRRE-ja në përgjigjen e tyre ka theksuar se “kostot e rritura sipas Marrëveshjes 

së re Kolektive nuk janë të mjaftueshme për të nisur një proces të Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm”. Nga kjo 

rrjedh se KEK edhe përkundër asaj se ka shkaktuar shpenzime financiare për shkak të ndryshimeve në 

legjislacion, ZRRE-ja është deklaruar se nuk mundet ta marrë parasysh këto kosto gjatë vitit 2016 por në 

një proces të ardhshëm periodik. Ne këtë rast mund te konstatohet se ZRRE e trajton KEK-un ne mënyrë 

te padrejtë ne krahasim me  te licencuarit tjerë, për faktin se ky parim nuk është  respektuar ne raste të 

ngjashme me të licencuarit tjerë për me tepër kur ata nuk kane pasur fare shpenzime në vitin paraprak. 
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Konkretisht, ne këtë rast, inkurajojmë ZRRE-në që kostot e nevojshme për përvojën e punës siç ka kërkuar 

KEK, ta trajtojë ngjashëm me trajtimin që i ka bërë KOSTT-it për shërbimet ndihmëse.  

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 aseteve të KEK-ut është i nevojshëm për të pasur një mbulesë në rastet e 

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

sigurimi i aseteve është edhe njëra nga obligimet e licencës. 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 ardhshëm 

Periodik.  

KOMENTI I KEK-ut:  

Siç e kemi sqaruar, duke marr parasysh specificitetin dhe gjendjen e aseteve me të cilat operojmë si dhe 

tregun e sigurimeve ne Kosove dhe rajon, një studim rreth kësaj çështje është i domosdoshëm. Me tej, ky 

studim është një aktivitet i cili bëhet një here për një qellim specifik dhe nuk  është një aktivitet i rregullte 

operues. Duke marr parasysh ketë,  përderisa edhe ZRRE pajtohet me këtë, kostoja e ndërmarrjes se këtij 

studimi në shumë prej €300,000 duhet te përfshihet si e veçante në te Hyrat Maksimale te Lejuara për 

këtë vit.  
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Me kusht te aprovimit te financimit te studimit ne fjale, brenda vitit 2016 do te kemi te përcaktuar saktë 

koston dhe do te kemi mundësi te bëjmë kontraktimin e polices se sigurimit te aseteve me kusht qe kemi 

buxhet, për çka edhe është definuar vlera e përafërt vjetore prej 2 milion € për ketë police.  

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 emër 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 

para llogaritjeve 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 

gjejnë 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.  
 

KOMENTI I KEK-ut: 

Ashtu siç e ka paraqitur KEK-u në propozimin për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2016: përveç 

tjerash është thënë se “Duke qenë se këto kosto të cilët kërkohen të bëhen nga KPMM-ja janë kostot të 

cilët dalin nga obligimet ligjore dhe sipas një përllogaritje të thjeshtë kapin shumë rreth 30 milion euro të 

cilët KEK-u duhet të deponoj në Llogari Bankare të KPMM-së. Për kundër faktit se KEK ka bërë kërkesë dhe 

ankesë për anulimin e këtyre aktvendimeve, kërkojmë nga ju që në rast se nuk aprovohet kërkesa dhe 

ankesa jonë për anulimin e këtyre aktvendimeve të gjejmë një zgjidhje gjatë shqyrtimit tarifor. 

Kjo është pagesë e menjëhershme e cila kërkohet nga KEK-u dhe paraqet ngarkesë shtesë përveç pagesës 

së tantiemës e cila është 3€/ton.”  
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Duke qenë se KEK ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje në letrën e dërguar në KPMM lidhur me këtë 

çështje, atëherë marrë në konsideratë që jemi në proces të rishikimit tarifor kemi parë të arsyeshme që 

të paraqesim këtë shqetësim. Në rast se pranojmë ndonjë përgjigje nga KPMM se këto mjete duhet 

medoemos të deponohen në llogarinë e tyre bankare, atëherë të jemi të përgatitur për këtë sfidë së 

bashku me ju.  

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 2015 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.  

KOMENTI I KEK-ut: 

Gjatë shqyrtimit të komenteve dhe propozimit të ZRRE-së për të hyrat të lejuara maksimale për vitin 2016, 

KEK ka vërejtur disa lëshime teknike për të cilët do të paraqesim kalkulimet në mënyrë që ZRRE-ja ti 

ndryshojë ato në versionin përfundimtar për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2016. 

 Zhvlerësimi i lejuar = 24,096,168 + (23,247,841 * 0,2%) = 24,142,663€ 

 Kthimi i lejuar = 9,629,555 + (9,269,086 * 0,2%) = 9,648,093€ 

 Kostot e Bartshme = 4,101,724 + (5,145,000 – 4,125,819) * (1+14,87%) = 5,272,458€ 

Kostot që barten (taksat e KOSTT dhe taksa për licencë për ZRRE) dallojnë nga propozimi i ZRRE-së pasi që 

KEK  gjatë vitit 2015 ka paguar më shumë se sa është paraqitur në raportin e ZRRE-së. Marrë në 

konsideratë që KEK gjatë viteve të kaluara ka raportuar në bazë të pagesave të cilat janë ekzekutuar 

brenda vitit kalendarik, ndërsa ZRRE-ja i ka paraqitur në bazë të faturimit të operatorëve ndaj KEK. Parimi 

i njëjtë është përdorur edhe për vitin paraprak.  

Të gjitha kalkulimet e lartpërmendura janë paraqitur në tabelën në vazhdim duke krahasuar me shifrat të 

paraqitur nga ZRRE-ja. Pas aplikimit të këtyre kalkulimeve në tabelën e më poshtme mund të vërejmë një 
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ndryshim në të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2016 rreth €1.56 milion më të tepër krahasuar me atë 

të paraqitur nga ZRRE-ja.  

Sigurisht lëshimet teknike gjatë proceseve të mëdha mund të ndodhin, prandaj KEK shpreson që ZRRE-ja 

në versionin final do ti paraqes këto kalkulime të korrigjuara sipas propozimit të KEK-ut. 

 

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 

Kategoria Njësia
Propozimi i 

ZRRE-së

Korrigjimi 

sipas KEK

  Vlera aktuale e inflacionit CPIt % 0.20%

  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 % -0.13%

Kategoria

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

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1 CPIt-1 0.20%

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

Zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant t DEPCt 23,321,223 24,142,663

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1 CPIt-1 0.20%

Kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant t RTNCt 9,298,366 9,648,093

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1 CPIt-1 0.20%

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

Kostot e lejuara të furnizimit me lëndë të tjera djegëse për vitin relevant t OTFCt 6,184,360 6,184,360

Kostot e bartshme në vitin relevant t PSTCt 4,879,626 5,272,458

Kostot e sigurimit shëndetësor për vitin 2015 -103,000 -103,000

Të hyrat nga hiri TC B -264,201 -264,201

Të hyrat nga koogjenerimi TC B -993,958 -993,958

Të hyrat nga mbeturinat e metalta TC A -62,030 -62,030

Të hyrat nga avulli TC A -166,535 -166,535

Sigurimi shëndetësor 2016 435,433 435,433

Të Hyrat Maksimale të Lejuara në vitin relevant t MARt 146,882,249 148,446,248

korrigjime 

teknike në 

formula të 

përdorur 

nga ZRRE

Vlera në Euro
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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. 

 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).   
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 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 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. 

KOMENTI I KEK-ut: 

Lidhur me këtë, KEK që nga viti 2014 disa here e ka dërguar ne KECSO për komentim Memorandumin e 

Mirëkuptimit për bashkëpunim (MiM) i cili bazohet në Marrëveshjen për furnizim me shumicë të energjisë 

elektrike, në të cilin janë te specifikuara kushtet e nominimit dhe operimit. Edhe për kundër faktit se KEK 

ka dërguar disa shkresave, deri më tani KESCO nuk ka shprehur interesim te diskutohet/komentohet ky 

MiM, rrjedhimisht KESCO nuk është duke u pajtuar me asnjë forme tjetër të nominimit por vetëm përmes 

programit Intraday, kjo nuk është ne përputhje me rregullat e tregut. 

Për KEK është më se e rëndësishme që të realizojë të hyrat e lejuara maksimale të cilat i përcakton ZRRE-

ja dhe njëkohësisht të ruaj stabilitetin e njësive gjatë operimit të tyre duke mos kërkuar nga KEK që të 

operojë nën minimumin teknik i cili është definuar. 

Kur bëhet fjalë për menaxhimin e tepricave të energjisë elektrike, KEK përveç arritjes së të hyrave të 

lejuara nga ZRRE e cila është primare, gjithashtu është i shqetësuar nëse furnizuesi publik do të jetë i 

obliguar që të menaxhojë me të gjitha tepricat e energjisë elektrike në relacion me KEK në mënyrë që të 

mos shfaqen probleme si deri më tani kur është kërkuar të ulen makinat nën minimumin teknik dhe si 

shkaktar i mos arritjes të kësaj kërkese të shkaktohen shtyrjet në sistemin elektroenergjetikë si deri më 

tani. 


