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Përmbledhje 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është aktualisht duke i zhvilluar proceset e Përshtatjes së 

Rregullimit dhe Azhurnimit Vjetor të të Hyrave Maksimale të Lejuara (MAR) të Kompanive të 

Rregulluara në Sektorin e Energjisë Elektrike në kuadër të Shqyrtimit të Dhjetë të Tarifave të 

Energjisë Elektrike. Rrjedhimisht, ZRRE do të azhurnojë MAR e Furnizuesit Publik të Energjisë 

Elektrike (FPEE) dhe do të përshtatë MAR e  Gjeneratorit të Rregulluar (KEK), Operatorit të Sistemit, 

Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) bazuar në vlerat e 

caktuara në Shqyrtimin Periodik të bërë në kuadër të SHTE7 (2013-2017).  

Ky Raport Konsultativ paraqet vlerësimin e ZRRE-së të Kostos së Blerjes së Energjisë me Shumicë të 

FPEE. Së bashku me këtë raport, ZRRE do të publikojë vlerësimin e MAR të Gjeneratorit të Rregulluar, 

KOSTT, OSSH dhe FPEE. 

Komentet e palëve të interesit 

Konsultimi publik qëndron në thelb të politikave efektive rregullative. Me këtë, ZRRE i jep Kompanive 

të Rregulluara dhe Konsumatorëve mundësinë 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 gabime faktike, duke dhënë kundër-argumente apo duke ofruar të dhëna të reja të cilat 

ZRRE ndoshta ende nuk i ka konsideruar. Palët të cilat dëshirojnë të shprehin mendimin e tyre mbi 

pozicionin e ZRRE ftohen ti dorëzojnë komentet e tyre me shkrim në ero.pricing-tariffs@ero-ks.org jo 

më vonë se  9 mars 2016. Përndryshe, komentet mund të dërgohen edhe me postë tek: 

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

Vlerësimi përfundimtar i ZRRE-së të 
MAR të OSSH dhe FPEE në kuadër të 
SHTE7 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Ev
aluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf 

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

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersi
mi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf 

Aplikacioni WHPC i KEDS i dorëzuar në 
kuadër të procesit të tretë të 
Përshtatjes së Rregullt (SHTE10) 

http://www.ero-
ks.org/2016/Tarifat/Aplikim_per_Cmimin_me_Shumice_
per_vitin_2016.pdf  

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.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://www.ero-ks.org/2016/Tarifat/Aplikim_per_Cmimin_me_Shumice_per_vitin_2016.pdf
http://www.ero-ks.org/2016/Tarifat/Aplikim_per_Cmimin_me_Shumice_per_vitin_2016.pdf
http://www.ero-ks.org/2016/Tarifat/Aplikim_per_Cmimin_me_Shumice_per_vitin_2016.pdf
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1 Pasqyrë e Çmimit  të rregulluar 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është institucioni i pavarur i cili përcakton  çmimin e 

rregulluar 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 përcaktonte çmim të rregulluar 

vetëm për ato segmente të sektorit të energjisë elektrike të cilat janë monopole natyrale (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 sigurojnë mbrojtje për konsumatorët për sa i përket 

çmimeve të caktuara në mungesë të konkurrencës.   

Rregullimi i Çmimit është mjet që përdoret nga ZRRE në mënyrë që të përcaktohen Të Hyrat e 

Lejuara Maksimale – MAR, të cilat Kompanitë e Rregulluara do ti mbledhin për ofrimin e shërbimeve 

të rregulluar. MAR caktohet gjatë Shqyrtimeve Periodike duke analizuar hollësisht shpenzimet dhe 

investimet të cilat Kompanitë planifikojnë t’i bëjnë përgjatë kohës së përcaktimit të çmimit. Niveli i 

MAR caktohet në mënyrë që kompanitë të lejohen t’i mbulojnë kostot e arsyeshme të operimit dhe 

mirëmbajtjes se impianteve dhe të kenë kthim të arsyeshëm në kapital nëse i japin 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. 

Sipas Rregullave të Çmimeve, legjislacionit sekondar të ZRRE-së që rregullon tarifat e energjisë 

elektrike, Kosto e Blerjes së Energjisë me Shumicë janë kosto të cilat i kthehen Furnizuesit Publik në 

mënyrë që të kompenzohen shpenzimet e realizuara për blerjen e energjisë elektrike për t’i furnizuar 

konsumatorët e rregulluarë. Këto kosto azhurnohen  për çdo vit për vlerat e ndryshueshme hyrëse, 

të cilat kanë ndikim në kostot e furnizimit. Gjatë llogaritjes së Kostos të Blerjes së Energjisë me 

Shumicë, ZRRE i rishikon dhe i rivendos çmimet e parashikuara të importit dhe eksportit, e rivendosë 

/aktualizon  nivelin e humbjeve të lejuara në sistem dhe të kostove të lidhura me ato, dhe e cakton 

cakun e disponueshmërisë për gjeneratorin e rregulluar bazuar në orarin e planifikuar të 

mirëmbajtjes dhe riparimit të impianteve dhe pajisjeve.  

Tabela 1 Faktorët që ndikojnë Kostot e Blerjes së Energjisë me Shumicë 

Kostoja e Blerjes së Energjisë me Shumicë (WHPC) 

Disponueshmëria e 

njësisë gjeneruese 

Disponueshmëria e njësive gjeneruese është ngritur vazhdimisht gjatë 

dekadës së fundit, por për shkak të ndërprerjeve të fundit të shkaktuara 

nga shpërthimi në TC Kosova A, është imponuar një rritje e energjisë së 

importuar në portofolin e konsumit.   

Reduktimi i 

humbjeve në sistem 

Gjatë SHTE6, ZRRE ka caktuar caqet për reduktimin e humbjeve në 

shpërndarje për 6 vitet e ardhshme (3 pikë përqindje për tri vitet e para 

dhe 2.5 pikë përqindje për tri vitet tjera - 1 vit në kuadër të SHTE6 dhe 5 

vite në kuadër të SHTE7). Humbjet e mbuluara nga tarifat pothuajse do të 

përgjysmohen (reduktim prej 16.5 pikë përqindje) deri në vitin 2017. 
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Kostot e reduktuara 

të importit  

Çmimet e importit në kuadër të SHTE9 janë më të ulëta se ato të lejuara 

në kuadër të SHTE7 për shkak të rënies së çmimeve të energjisë në treg. 

Ky trendi i rënjes së çmimeve të importit do të vazhdojë edhe gjatë 

SHTE10.  
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2 Hyrje 

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

procesin e Azhurnimit Vjetor për të Hyrat e Lejuara Maksimale (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 Kostot e Blerjes me Shumicë të Energjisë (WHPC) 

të shkaktuar nga KESCO (Furnizuesi Publik me Energji Elektrike, FPEE) në blerjen e energjisë elektrike 

nga gjeneratorët dhe importet për të furnizuar ata konsumatorë të shërbyer sipas tarifave të 

rregulluara (kjo aktualisht përfshinë të gjithë konsumatorët1). 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-in e propozuar, siç është dorëzuar nga KESCO 

mbi vlerën e WHPC që do të përfshihet në të hyrat e lejuara të mbuluara nga tarifat e rregulluara. Ky 

raport është i organizuar në dy pjesë. Pjesa e  parë shqyrton propozimet nga KESCO dhe jep 

komentet e ZRRE-së mbi to. Pjesa e dytë përmban llogaritjen e WHPC nga ZRRE-ja duke përfshirë 

korrigjimin e gabimeve të identifikuara në llogaritjet e dorëzuara nga KESCO. 

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 të cilat dëshirojnë të shprehin 

mendimin e tyre mbi qëndrimet e ZRRE-së, ftohen ti dorëzojnë komentet e tyre me shkrim në 

ero.pricing-tariffs@ero-ks.org jo më vonë se 9 mars 2016. 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
 Të gjithë konsumatorët në Kosovë kanë të drejtë të zgjedhin furnizuesin e tyre. Mirëpo, sipas Ligjit për 

Rregullatorin e Energjisë, nga ZRRE-ja kërkohet që të rregullojë tarifat për konsumatorët për të cilët 

konsiderohet që ende nuk ekziston një konkurrencë efektive në furnizim. 

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
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3 Procesi i Përshtatjes së Rregullt  

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

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

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 për çdo Viti Relevant të Periudhës Rregullative në mënyrë që të llogariten 

ndryshimet  në mes të atyre të lejuara dhe të realizuara. 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 të 

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 Konsumatorëve (HICP) për 

të gjitha Njësitë në Eurozone; 

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. 

LGSCt e para-caktuar do të përfshijë dallimin në mes të kostove të lejuara dhe realizuara të 

furnizimit me thëngjill në Vitin e parë 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 e parë 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 azhurnohen 

për të reflektuar dallimin në mes të kostos së lejuar dhe realizuar të bërjes 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 kosto 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 Ndër-OST Mekanizmit 

të Kompensimit; 

9. Azhurnon MAR të OST për të reflektuar dallimin në mes të të Hyrave të Rregulluara të 

Lejuara dhe Realizuara në Vitin paraprak Relevant (t-1); 

10. Cakton Përdorimin e Sistemit të Transmisionit, Ngarkesat e Operatorit të Tregut dhe 

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

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

dhe realizuara për Periudhën Rregullative paraprake, që mund të është ngritur 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 paraprak 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 të ri për FPEE duke përfshirë dallimin në mes të faturimit të lejuar dhe realizuar 

në Periudhën Rregullative paraprake; 

16. Cakton Tarifat e reja me Pakicë; 

4 Shqyrtimi i aplikacionit të KESCO-s  

Kosto e Lejuar e Energjisë me Shumicë (WHPC) e cila do të mbulohet nga KESCO-s përbëhet nga 

shuma e blerjeve nga KEK-u (që përfaqëson 77% të kostove të vlerësuara nga blerja e energjisë për 

vitin 2016), nga gjeneratorët tjerë të vegjël të vendosur brenda Kosovës (5% e kostove totale të 

blerjes) dhe importet (18% e kostove totale të blerjes).  Një numër përshtatjesh tjera janë bërë duke 

aplikuar formulat e përshtatjes vjetore të caktuara nga Rregulla për Vendosjen e Çmimeve e lëshuar 

nga ZRRE. Të hyrat e pritshme nga eksportet dhe shitjet tek konsumatorët e parregulluar janë zbritur 

për ti lejuar shumës që rezulton të mbulohet nga konsumatorët që furnizohen nga KESCO sipas 

tarifave të rregulluara. Për vitin 2016, KESCO gjithashtu ka propozuar përfshirjen e një lejimi për 

Kostot e de-balancit (të diskutuara më detajisht më poshtë). 

Çmimet e blerjes së energjisë së prodhuar nga KEK-u janë të përcaktuara nga MAR e aprovuar, 

aplikimi për të cilën është diskutuar më lartë. Nga komponentët tjerë të llogaritjes së WHPC, më të 

rëndësishmet janë supozimet e bëra mbi bilancin e energjisë në të ardhmen, gjë që përcakton 

vëllimin e importeve dhe eksporteve, dhe në çmimet e importit. Propozimet e KESCO-s në lidhje me 

secilën prej këtyre janë të shtjelluara më poshtë. Gjithashtu, e shtjelluar më poshtë është kërkesa 

për lejimin e Kostove të de-balancit të cilat, edhe pse përbëjnë një pjesë të vogël të totalit të 

vlerësuar të WHPC, ngritë çështje të rëndësishme parimore. 

4.1 Bilanci i energjisë  

Për shqyrtimet e kaluara, qasja e ZRRE-së në përcaktimin e bilancit të energjisë e përdorur për të 

llogaritur WHPC ka qenë si në vijim: 

 Përdor projeksionet e KEK-ut dhe gjeneratorëve tjerë të vendosur në Kosovë dhe vëllimet e 

eksportit si ato të përfshira në bilancin vjetor të energjisë. Përdor shitjet e projektuara në 

bilancin e energjisë. 
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 Rillogarit humbjet e distribucionit dhe transmisionit duke përdorur këto shitje të projektuara 

por duke aplikuar caqet e humbjeve (si përqindje) të aprovuara nga ZRRE dhe të caktuara më 

shumë në tarifat shumë-vjeçare se sa në humbjet e projektuara që janë të përfshira në 

bilancin e energjisë të aprovuar nga MZHE.  

 Llogarit importet si tepricë në mënyrë që shuma e energjisë që hynë dhe del nga sistemi i 

transmisionit të balancohet. 

KESCO ka propozuar një qasje alternative në aplikacionin për WHPC. Kjo është që të përdoret bilanci 

i energjisë i aprovuar nga MZHE për të përcaktuar vëllimin e blerjeve të importeve. Dallimi në mes të 

vëllimit të humbjeve të llogaritura duke përdorur caqet e humbjeve të aprovuar nga ZRRE dhe atyre 

të përfshira në bilancin e aprovuar nga MZHE pastaj llogaritet dhe shumëzohet me mesataren e 

çmimit me shumicë për të fituar koston e humbjeve ‘shtesë’ të përfshira në bilancin e aprovuar nga 

MZHE. Kjo kosto pastaj zbritet nga WHPC e llogaritur duke përdorur bilancin e energjisë së aprovuar 

nga MZHE për të fituar WHPC finale të lejuar. 

Pikëpamja e KESCO-s është se kjo është më pak e shtrembëruar dhe më transparente sesa që ZRRE 

njëanshëm të përshtatë bilancin e aprovuar nga MZHE. ZRRE pajtohet që kjo qasje e rishikuar ka 

merita. Mirëpo, ne këshillojmë që të mos bëhen përshtatje në qasjen aktuale të ZRRE-së në këtë 

kohë pasi që kjo mund të perceptohet si një amendamentim i mëtutjeshëm ad hoc nga ZRRE-ja në 

procedurat dhe metodologjitë e veta. Më mirë, ZRRE ka për qëllim që ky ndryshim të inkorporohet 

në modelet e rishikuara të MAR që do të përgatiten gjatë vitit 2016 dhe komunikohen tek palët e 

interesit në atë kohë jashtë ciklit të shqyrtimit tarifor.  

4.2 Çmimet e importit  

Në llogaritjen e WHPC, KESCO ka aplikuar një çmim mesatar të supozuar të importit prej 55 €/MWh 

për vitin 2016, derisa çmimi aktual mesatar për janar-dhjetor 2015 prej 51.83 €/MWh. 

Diagrami më poshtë tregon çmimet e importit aktuale dhe të kërkuara për KESCO siç krahasohen me 

çmimet e bazës dhe pikut Phelix të tregtuara në Bursën e Energjisë Evropiane (EEX), e cila është 

përzgjedhur si një ndër bursat më të besueshme të tregtisë me energji në Evropë. Pikat kyçe janë se: 

 Parashikimi i çmimeve sipas EEX për vitin 2016 janë nën nivelet e vitit 2015, përderisa KESCO 

është duke propozuar një rritje në çmimet e lejuara relative me kostot aktuale të vitit 2015. 

 Margjina mesatare gjatë vitit 2015 në mes të çmimeve të importit të KESCO dhe çmimeve të 

pikut Phelix ishte ~12 €/MWh (e cila ishte indeksuar për inflacion nga çmimet e larta të 

importeve të KESCO-s në korrik të vitit 20152).  

                                                           
2
 Çmimit më të larta rezultojnë të jenë në korrik të vitit 2015 (deri në 142 €/MWh) të paguara për importe për 

ditën e nesërme dhe brenda dite më 23-24 korrik 2015. Ne supozojmë që këto përfaqësojnë blerje emergjente 

si reagim ndaj dështimit të njësive gjeneruese të KEK-ut. 
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 Për vitin 2016, çmimi mesatar për pikun e Phelix është ~35 €/MWh. KESCO ka realizuar një 

çmim mesatar prej 51.8 €/MWh në vitin 2015 krahasuar me 55 €/MWh të kërkuar. Për 

qëllime të llogaritjes së saj, ZRRE ka aplikuar çmimin e realizuar të importit prej 51.8 €/MWh. 

Figura 1: Çmimet mujore Phelix dhe kostot e importit KESCO të krahasuara  

 

Shënime: 

Kostot e importeve aktuale për KESCO janë në dispozicion vetëm për periudhën janar-dhjetor 2015. 

Çmimi i kontratës Phelix është ai i treguar për ditën e fundit të tregtisë të kontratës relevante gjatë muajit paraprak. Për 
janar 2016 e tutje, çmimet janë të treguara si në 14 dhjetor 2015. 
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Figura 2: Çmimet tremujore Phelix dhe kostot e importit KESCO të krahasuara  

 

Shënime: 

Kostot aktuale të importit për 2015Q4 janë të llogaritura duke përdorur vetëm të dhënat e tetorit 2015 dhe nëntorit 2015.  

Phelix çmimet e kontratës janë ato të treguara për ditën e fundit të tregtimit të kontratës relevante gjatë tremujorit vijues. 
Për vitin 2016, çmimet janë të treguara si me 14 dhjetor 2015. 

4.3 Kostot e de-balancit  

Në aplikimin e vetë, KESCO ka kërkuar € 4.9 milion për të mbuluar detyrimet e pritshme financiare 

për kosto të de-balancit. 

Qëndrimet e ZRRE-së janë se: 

 Ngarkesat e de-balancit ende nuk janë duke u aplikuar. Prandaj, KESCO nuk ngarkohet me 

asnjë kosto shtesë financiare për de-balanc. 

 Mesatarisht, KESCO duhet të pritet të arrijë një zero neto bilanc. Përfshirja e një lejimi të 

mosbilancit lë të kuptohet që ZRRE do të priste që KESCO të jetë vazhdimisht jashtë bilancit 

përgjatë vitit. Kjo largon nxitjen për KESCO-n që të përpiqet të sigurohet që të jetë në bilanc 

gjë e cila është pjesë e qëllimit të mekanizmit të bilancit fillimisht. 

 Sipas Marrëveshjes për Furnizim me Shumicë (MFSH) në mes të KEK dhe KESCO, çdo kosto e 

de-balancit për KESCO që është si rezultat i dështimit të KEK-ut për të furnizuar kundrejt 

kërkesave të caktuara të KESCO-s do të kompensohen nga KEK-u. Prandaj, nuk do të ketë 

asnjë ndikim financiar për KESCO-n nga de-balanci i shkaktuar nga KEK-u. 
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Duke pasur parasysh këto qëndrime, ZRRE konsideron se përfshirja e kostove të de-balancit në 

WHPC do të ishte e pavend dhe se kërkesa nuk është pranuar nga ZRRE-ja. 

4.4 Faktori i Ndarjes së Eksportit  

KESCO ka kërkuar që ZRRE-ja të zvogëlojë Faktorin e Ndarjes së të Hyrave nga Eksportit (përqindja e 

të hyrave të eksportit të bartura tek konsumatorët në formë të zvogëlimit të WHPC-së së kthyer nga 

tarifat e rregulluara) nga 100% që përfaqëson një bartje të plotë të të hyrave të eksportit në 80%. 

KESCO argumenton se kjo do të sigurojë një shtytje për të maksimizuar të hyrat nga eksporti gjë e 

cila si kthim do të zvogëloj kostot për konsumatorët në Kosovë dhe do të zvogëlojë problemet e 

gjenerimit të tepërt në periudhën e jashtë pikut gjatë verës3. 

Faktori i Ndarjes së Eksportit është një Vlerë Hyrëse e përdorur në llogaritjen e MAR për FPEE. 

Prandaj, ZRRE-së do të paraqes qëndrimin e saj në në shqyrtiumin e aplikacionit të FPEE për MAR. 

5 Llogaritja e WHPC 

5.1 Bilanci i energjisë  

Bilanci i energjisë i përdorur për llogaritjen e WHPC shpjegohet më poshtë. Kjo është përgatitur siç 

është shpjeguar në paragrafin 4.1. 

Tabela 2: Bilanci i Energjisë i përdorur për llogaritjen e Kostove të Energjisë me Shumicë të 

Furnizuesit Publik me Energji Elektrike  

Balanca e Energjisë 

  

SHTE9  
E  

lejuar 

SHTE9  
E 

realizuar 

SHTE10  
E 

propozuar 

KEK Gjenerimi   5,570.9 5438.1 5512.2 

 Kosova A GWh 1,755.6 1905.371 1983.4 

 Kosova B GWh 3,864.81 3582.2 3687.5 

Ko-gjenerimi GWh -49.49 -49.5 -38.7 

Gjeneratorët tjerë të kyqur në transmision   
  

158.2 

HC Ujmani GWh 84.0 107.8 95.0 

Të tjerë (HC Lumbardhi 1,HC EGU belaj,HC EGU Decani)     63.2 

 Kërkesa në transmision   723.6 671.8 677.2 

Ferronikeli  GWh 632.0 584.3 586.5 

Trepça GWh 25.9 24.0 90.7 

Sharrcem GWh 65.8 63.5   

Konsumi tjeter në nivel të transmisionit   272.1 240.8 272.9 

Konsumi në miniera GWh 138.0 114.2 121.0 

Konsumi vetanak I TC Kosova A  GWh 134.1 101.4 115.3 

Konsumi vetanak I TC Kosova B GWh   25.2 36.7 

Humbjet në transmision % 1.8% 1.77% 1.80% 

                                                           
3
 Për diskutim të këtyre problemeve dhe opsioneve për adresimin e tyre, referoju Raportit Konsultativ 

shoqërues mbi Gjeneratorin e Rregulluar (KEK) MAR.  
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  GWh 110.9 110 114.0 

Energjia që hynë në transmision GWh 6,162.9 6217.8 6,331.8 

Eksporti GWh 638.3 552.5 1,061.5 

Gjithsej prodhimi GWh 5,654.9 5545.9 5,607.2 

Importet GWh 508.0 779.9 661.3 

Kërkesa në transmision GWh 1,744.9 1575.1 2,125.6 

Kërkesa në distribucion GWh 4,418.0 4642.7 4,206.2 

Gjeneratoret e kyqur në distribucion GWh 46.6 33.8 64.2 

Konsumi ne distribucion GWh 4,464.6 4677 4,270.4 

Humbjet në distribucion dhe energjia e pafaturuar   
   Humbjet teknike dhe komerciale % 23.13% 28.0% 20.6% 

  GWh 979.0 1241.5 830.9 

Energja e pafaturuar % 5.21% 5.3% 5.7% 

  GWh 232.5 246.5 243.3 

Gjithsej humbjet GWh 1,211.4 1488.0 1,074.2 

Shitjet te konsumatori fundor GWh 3,253.1 3188.5 3196.2 

 

5.2 Humbjet e Lejuara në Transmision  

Niveli i Lejuar i humbjeve në Transmision është caktuar në 1.8% gjatë Procesit të Shqyrtimit Periodik. 

5.3 Humbjet e Lejuara të Distribucionit  

Caku i humbjeve të distribucionit është llogaritur duke hequr 2.5% (pikë përqindje) nga caku i 

humbjeve të distribucionit i aplikuar për humbjet teknike dhe komerciale i caktuar gjatë shqyrtimit 

periodik SHTE6. Caku i humbjeve është zvogëluar në përputhje me Vendimin 399 të Bordit të ZRRE-

së. Niveli i lejuar i humbjeve për vitin 2015 (SHTE9) prej 23.1% (përjashtuar furnizimet e pa-

faturuara) është zvogëluar në 20.6%. 

5.4 MAR i Gjeneratorit të Rregulluar  

Llogaritja e MAR të Gjeneratorit të Rregulluar jepet në një raport të ndarë konsultativ. Niveli i lejuar i 

MAR të KEK-ut i konsideruar sipas llogaritjes së WHPC është 146.8 milion €. 

5.5 Çmimet e importit dhe eksportit  

Siç është diskutuar në paragrafin 4.2, çmimi mesatar i importit për llogaritjen e WHPC është 

zvogëluar nga vlera prej 55 €/MWh e supozuar nga KESCO në 51.8 €/MWh. 

Për qëllime të konsistencës, e njëjta rënie e përafërt është aplikuar në çmimin mesatar të eksportit 

prej 28.03 €/MWh që do të përdoret në llogaritjen e WHPC. Çmimi i eksportit i përcaktuar nga ZRRE 

është i barabartë me çmimin e gjenerimit nga KEK-u. 

5.6 S-faktori dhe norma e interesit për përshtatje  

Sipas Shtojcës 1 Neni 2.1 i Rregullës për Çmimet e FPEE, norma e interesit e aplikueshme për MAR të 

FPEE në çdo Vit Relevant është e llogaritur bazuar në EURIBOR plus S% ku S paraqet vlerën e 

përcaktuar nga Rregullatori gjatë Azhurnimeve Vjetore që reflekton preminë e pagueshme nga i 

licencuari për huatë afatshkurtëra.  
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ZRRE ka aplikuar vlerën S për përshtatjet e Furnizuesit Publik të Energjisë Elektrike si në vijim: 

Norma Kosovare e Huave është marrë nga Buletini Mujor Statistikor i Bankës Qendrore të Kosovës 

Tabela 14.2 (Normat Efektive të Interesit ODC – normat e interesit të huave). Vlera e marrë është 

norma e huave investive biznesore për hua me maturitet deri në 1 vit siç është raportuar në dhjetor 

të vitit 2015 (data më e fundit për të cilën kjo është në dispozicion) e cila është 9.27%4.  

Norma finale e interesit e përdorur për përshtatjet në këtë normë huaje pa EURIBOR për dhjetor 

2015 (-0.131%5 – norma e EURIBOR me maturitet tre mujor) = 9.14%. 

5.7 Përshtatjet për kostot e lejuara dhe aktuale të blerjes së energjisë për vitin 2015  

Gjatë çdo Viti Relevant Tarifor, ZRRE-ja azhurnon Kostot e Energjisë me Shumicë të FPEE për 

ndryshimet në mes të parashikimeve dhe kostove aktuale të energjisë në vitin e kaluar. Totali i 

kostove të lejuara të blerjes së energjisë në vitin 2015 ishte  157.5 milion €, ndërsa ato të realizuara 

nga FPEE-ja ishin  162.7 milion €. Dallimi prej -5.2 milion € është kthyer mbrapa me normën e 

aplikuar të interesit siç është e specifikuar në Paragrafin 2.2 të Shtojcës 1 të Rregullës për Çmimet e 

FPEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/BQK-BMS%20nr%20160.pdf  

5
 http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp  

http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/BQK-BMS%20nr%20160.pdf
http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-3-months.asp
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5.8 Llogaritja e ZRRE-së për WHPC 

Llogaritja e ZRRE-së për WHPC, duke aplikuar supozimet dhe korrigjimet e mësipërme është e 

paraqitur më poshtë. 

Tabela 3 Kostot e Energjisë me Shumicë (WHPC) përmbledhje e llogaritjeve  

Kosto e blerjes së energjisë me shumicë   
SHTE9  
E lejuar 

SHTE9  
E realizuar 

SHTE10  
E propozuar 

Gjenerimi vendor         

KEK Gjenerimi €/MWh 26.47 26.33 28.03 

  €000s 140,276.74 136,834.54 146,882.25 

HC Ujmani dhe BRE të kyqur në transmision €/MWh 27.50 27.50 41.80 

  €000s 2,310.00 2,663.22 6,613.97 

Gjenerimi ne nivel të distribucionit (mesatar) €/MWh 43.80 43.80 57.52 

  €000s 2,040.86 1,432.28 3,694.51 

Importet         

Importet e kontraktuara GWh 507.96 684.31 661.30 

  €/MWh 55.00 51.76 51.76 

  €000s 27,937.80 35,416.74 34,225.95 

Eksportet         

Eksportet e kontraktuara GWh 638.30 552.52 1,061.50 

  €/MWh 30.80 33.31 28.03 

  €000s 19,660.71 18,406.44 29,758.84 

Kosotot e blerjes së energjisë         

KEK Gjenerimi €000s 140,276.74 136,834.54 146,882.25 

Gjenerimi tjeter  vendor €000s 4,350.86 4,095.50 10,308.48 

Importet €000s 27,937.80 35,416.74 34,225.95 

Gjithsej kosto e blerjes së energjisë €000s 172,565.40 176,346.78 191,416.68 

Eksportet €000s -19,660.71 -18,406.44 -29,758.84 

Subvencionet €000s 0.00 0.00 0.00 

WHEC + WHCC €000s 152,904.70 157,940.34 161,657.84 

Marzha e shitjes me pakicë         

Marzha e shitjes me pakicë % 3% 3% 3% 

Kosto e marzhes së shitjes me pakicë €000s 4,587.14 4,738.21 4,849.74 

WHPC €000s 157,491.84 162,678.55 166,507.58 

WHPCat-1 - WHPCft-1 €000s -6,944.80 0.00 5,186.71 

It % 0.11 0.00 0.09 

(WHPCat-1 - WHPCft-1)*(1+It) €000s -7,857.41 0.00 5,660.55 

WHPCf €000s 149,634.42 162,678.55 172,168.13 

Mesatarja e ponderuar e kostos së blerjes së 
energjisë me shumicë (WHEA) €/MWh 28.24 29.23 34.01 

 

  


