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1.0 HYRJE 

 
Zyra e Rregullatorit të Energjisë me datën 27 nëntor 2014 ka iniciuar procesin e azhurnimit vjetor të 
shqyrtimit të tarifave të energjisë elektrike për vitin 2015. 
 
Si pjesë e këtij procesi KOSTT në vijim paraqet raportimin dhe kërkesat e veta. 
 
Raportimi për Realizimin e Vitit 2014 është bërë sipas Vitit Kalendarik 1 janar 2014 – 31 dhjetor 
2014.  
 
Kërkesa për vitin 2015 është bërë në bazë të Buxhetit të Aprovuar për vitin 2015. 
 

      

2.0 TË HYRAT 

 

Në bazë të Vendimit të Bordit të ZRrE-së, me nr. V_633_2014 të datës 24.06.2014, të Hyrat e 

Lejuara për vitin tarifor 2014 për KOSTT janë 20,177,831 €. 

Në tabelën më poshtë mund të shihen të dhënat për të hyrat e lejuara dhe të realizuara për vitin 

kalendarik 2014. 

Tabela 1. Të Hyrat e Lejuara dhe të Realizuara në vitin kalendarik 2014 

Viti Kalendarik 2014 Njësia Lejuar Realizuar Ndryshimi %

Të Hyrat Totale €'000 20,177.831      18,845.411      (1,332.421)       93%

TNUOS €'000 14,406.172      13,843.341      (562.831)         96%

SO €'000 5,436.982        4,704.971        (732.011)         87%

MO €'000 334.677          297.099          (37.578)           89%  
 
Shihet se në total të hyrat e realizuara janë 7% më të ulëta se ato të lejuara. Kjo për shkak të dallimit 
në mes të viti tarifor dhe vitit kalendarik, ku në vitin kalendarik të hyrat për tre muajt e parë janë nga 
tarifat e vitit të kaluar të cilat kanë qenë më të vogla se sa tarifat e viti aktual. Gjithashtu faktor 
ndikues janë edhe rrjedhat e energjisë në bazë të të cilave mblidhen të hyrat e SO dhe MO. 
 

3.0 SHPENZIMET KAPITALE 

 

Shpenzimet e realizuara kapitale për vitin 2014 janë 12,548,540 €. Kurse, të planifikuara për vitin 
2015 janë 31,330,601 €. Këto janë vlera të aseteve.  
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Detajet së bashku me komente janë paraqitur në dokumentin e bashkëngjitur me aplikacionin. 
 
 

4.0 SHPENZIMET OPERATIVE 

 
Për periudhën pesëvjeçare të kontrollit të çmimit, KOSTT-it i janë lejuar 38,568,009.94 €  Të Hyra 
në emër të Shpenzimeve Operative, ku hyjnë Shpenzimet e Operimit dhe Mirëmbajtjes, Shpenzimet 
e Personelit, Shpenzimet e shërbimeve komunale dhe Shpenzimit tjera operative, të cilat pas 
aplikimit të faktorit të efikasitetit kanë zbritur në 34,210,988.94 €, që do të thotë se KOSTT-it në 
emër të faktorit të efikasitetit ju kanë zbritur të hyrat për 4,357,021.00 €. KOSTT vlerëson se arritja e 
këtij niveli të efikasitetit është praktikisht e pamundur. 

 
Për vitin 2014 në veçanti KOSTT-it i janë lejuar 7,633,596 €, vlerë e cila pas aplikimit të faktorit të 
efikasitetit ka rënë në 7,089,914 €, e cila edhe është përfshirë në të hyrat maksimale të lejuara. Total 
Shpenzimet e Realizuara në vitin 2014 janë 7,577,355 €. Kërkesa për vitin 2015 është 8,200,260 €. 
 
Në vijim paraqiten raportimet, sqarimet dhe kërkesat në veçanti për secilën kategori të Shpenzimeve 
Operative. 
 

 

4.1 Shpenzimet e Personelit 

 
Në mënyre që kompania të mund të motivoj personelin e vet për efiçiencë të mëtutjeshme, të 
paraqitet në tregun e punës si punëdhënës konkurrentë ashtu siç është kompani konkurrente në 
Rajon e më gjerë, të zhvillojë personelin krahas kërkesave të reja në sektorin e energjisë, në 
mënyrë që të jetë në nivelin mesatarë në Rajon e jo në nivelin më të ulët, KOSTT për vitin 2015 
kërkon nga ZRrE që për buxhetin e shpenzimeve të personelit t’i lejohen 5,267,560 €. Ku 
përfshihen shpenzimet për paga, tatime dhe kontribute; për kontrata në vepër ku përfshihen 
pagat për Bordin e Drejtorëve dhe disa kontrata tjera në vepër; shpenzimet e performancës si 
dhe pagesat e rrezikshmërisë në punë. Krahasuar me realizimin e vitit 2014 i cili ishte 5,014,130 
€, rritja kërkohet për sigurimin shëndetësor shtetëror i cili pritet të realizohet këtë vit. 
 
KOSTT dëshiron të vejë në pah se viteve të fundit përveç shkurtimit të buxhetit të personelit që 
është aplikuar në vitin 2011, nuk iu ka lejuar asnjë rritje pavarësisht krizës globale, rritjes së 
çmimeve, rritjes së inflacionit etj. Ky fakt ka pasur ndikim në motivimin e personelit. KOSTT në 
mënyrë që të jetë në gjendje t’a mbajë nivelin aktual të efikasitetit në punë dhe vendin e vet të 
merituar si kompani publike me e suksesshme në Kosovë, kërkon nga ZRrE që kjo kërkesë t’i 
aprovohet. 
 
Duke marrë parasysh se KOSTT është një prej OST-ve më efiçiente në rajon, ku mund të 
përmendim një prej indikatorëve të matshëm nivelin e humbjeve në transmision i cili është  më i 
ulët në krahasim me të gjitha OST-të e rajonit (shih tek seksioni i humbjeve), performanca e 
operimit të sistemit është prej më lartave në Rajon, atëherë KOSTT pret që edhe paga mesatare 
e personelit të vet t’i afrohet pagës mesatare të OST-ve të rajonit. 
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4.2 Shpenzimet e Mirëmbajtjes 

Shpenzimet e Realizuara të Mirëmbajtjes janë 813,081 € kurse të Lejuara kanë qenë 1,685,000€. 
Në këtë kategori KOSTT ka arritur të kursej mjaft mirë dhe pjesën e mbetur të kësaj kategorie e 
ka rialokuar dhe shpenzuar në kategori tjera operative. 

 

4.3 Shpenzimet tjera operative 

Shpenzimet tjera operative janë realizuar së bashku me shërbimet komunale 1,750,143 €. Për 
vitin 2015 planifikohen 1,938,700 €. 
 

4.4 Shpenzimet e Humbjeve në Transmision 

Niveli i Lejuar i Humbjeve në Transmision për vitin 2014 ishte 1.80%. Kjo e shndërruar në vlerë 
absolute sipas rrjedhave të parashikuara të energjisë ishte 109 GWh. Me një çmim të humbjeve 
prej 27.3 €/MWh, të hyrat e lejuara për humbjet në transmision për vitin 2014 kanë qenë 
3,269.371€. 
 
Vlera absolute e lejuar e humbjeve në transmision sipas rrjedhave të realizuara të energjisë me 
nivelin prej 1.80%, e kalkuluar sipas mënyrës së kalkuluar në Modelin për Të Hyra Maksimale 
është 106.7 GWh. Dallimi në mes vlerës absolute të parashikuar dhe asaj të realizuar është 2.4 
GWh që në vlerë monetare me çmimin prej 27.3 €/MWh është 65,520.00 €. Bazuar në Rregullën 
për Çmimet për OST/OT-në faktori ndarës për humbjet është 50/50. Nga kjo del se për vitin 
2014 në Të Hyrat e Lejuara të KOSTT duhet të zbriten 32,760.00 €. 
Humbjet e realizuara në vlerë monetare për vitin kalendarik 2014 janë 3,062.830€. 
 
KOSTT edhe vitin e kaluar e ka sqaruar se ky nivel i lejuar i humbjeve është me rrezik për 
kompaninë duke marrë parasysh sen iveli i humbjeve në transmision teknikisht iu ka afruar 
nivelin të skajshëm më të ulët të humbjeve, ku zvogëlimi i mëtutjeshëm i tyre paraqitet pothuajse 
i pamundur. Trendi i zvogëlimit të humbjeve i cili ekzistonte deri më tani ka ndryshuar me 
ndryshimin e konfigurimit të rrjetit. Trendi i humbjeve siç edhe po shihet ka filluar të ngritet dhe 
në vitet në vijim do të jetë në ngritje. Kjo për shkak të shumë faktorëve të cilët janë të 
parashikueshëm, si faktori i ngritjes së kërkesës dhe pikut, gjithashtu një sërë projektesh të cilat 
do të zhvillohen për të përmirësuar sigurinë në sistem dhe për të plotësuar kushtin N-1 si dhe 
faktorëve të paparashikueshëm siç ishte këtë vit shpërthimi në TC Kosova A. 
 
KOSTT nuk dëshiron që ky nivel i ulët i caktuar i humbjeve të mbetet duke e mbajtur 
kompaninë në rrezik të vazhdueshëm financiarë nga faktorë që janë jashtë ndikimeve të tij 
sikurse edhe ka ndodhur gjatë vitit 2014. Në fig.1 të paraqitur në vijim shihet se trendi i 
humbjeve ka filluar të ketë rritje. 
 

      

     Fig. 1. Trendi i Zhvillimit të Humbjeve në Transmision 2007 – 2014 
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Gjithashtu duhet të ceket se masat shtesë që duhet të ndërmerren për përpjekjen e zvogëlimit të 
humbjeve shkaktojnë shpenzime shtesë të cilat KOSTT nuk mund t’i mbulojë me nivelin e ulët 
të shpenzimeve të lejuara që i ka dhe nivelin e lartë të faktorit të efikasitetit. 
 
Në bazë të Balancës Aprovuar Vjetore të Energjisë Elektrike, humbjet e parashikuara për vitin 
2015 janë 114.34 GWh apo 1.8%. 

  

4.5 Shpenzimet e Shërbimeve Ndihmëse 

Me qëllim të operimit stabil dhe të besueshëm të sistemit elektroenergjetik, KOSTT është i 
obliguar të sigurojë shërbimet e nevojshme ndihmëse për sistemin elektroenergjetik. 
Shërbimet  ndihmëse vijuese janë: 
 

1. Rezerva sekondare (rregullimin e fuqisë dhe rregullimin e frekuencës) 
2. Rezerva terciare (rregullimin e fuqisë dhe rregullimin e frekuencës) 

 
KOSTT do të bëjë parashikimin vetëm per koston e disponueshmërisë së rezervës (pagesa për 
kapacitet) derisa kostoja për  shfrytëzimin e rezervës (energjisë se prodhuar gjate rregullimit) do  
të jetë pjesë e mekanizmit balancues . 
Çmimet dhe kalkulimet janë të bazuara në dokumentin ’’Ancillary Services Revenues and Costs’’  
të  përgatitur nga konsulenca ECA, dhjetor 2014. 
Na baze te metodologjisë kërkesa për kapacitet te Rezervës së Rregullimit Sekondarë dhe Terciar 
për vitin 20151  do te jete: 
 

 

                                                 
1 Balanca vjetore e energjisë elektrike 2015 
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Kostoja e disponueshmërisë së Rezervës Sekondare2 : 

 

 

 
 

Rezerva terciare  ka më shumë se një kërkesë: 

 Zëvendësimin e  rezervës sekondare pas rreth 15 minutash për ti mundësuar ofruesit të 
rezervës sekondare kthimin në gjendjen  e mëparshme të gatishmërisë; kjo kërkesë vlen 
për  rregullim ngritës dhe rregullim zbritës. 

 Zëvendësimin e furnizimit të energjisë pas rënies së njësisë më të madhe gjeneruese – kjo 
është kërkesë vetëm për rregullimin ngritës; 

 Balancimin e sistemit në ditën e realizimit të shkaktuar nga  parashikimi i keq  i konsumit 
ose për shkak të ndryshimit të paparashikuar të prodhimit të erës – ky element i 
shërbimit gjithashtu mund të ofrohet nëpërmes mekanizmit balancues dhe është kërkesë 
për rregullim ngritës dhe rregullim zbritës; 

 Rregullimi zbritës për balancim të sistemit gjatë natës për shkak të tepricave të energjisë 
bazë – kjo nuk duhet të ndodhë  në një treg plotësisht funksional ku pjesëmarrësit duhet 
të kontraktojnë shitjen e tepricave të energjisë e jo ta shtyjnë atë në sistem. 

KOSTT do të kërkojë prokurimin e rregullimit ngritës  të mjaftueshëm për zëvendësimin e  
daljes nga sistemi i njësisë gjeneruese dhe atë jo tërë rezervën e paraparë 270MW3 por vetëm për 
sasinë e kapacitetet prej 150MW për 4 orë. 

 
Kostoja totale për disponueshmërinë e Rezervës së Rregullimit Sekondar dhe Rezervës së 
Rregullimit Terciar  për vitin 2015 është :  
 
Disponueshmëria RS (22-35 MW ) + Disponueshmëria RT (150MW, 4orë)= 5,450,000€ 
 

                                                 
2
 Task1: Ancillary Services Revenues and Costs , ECA 

3
 Balanca vjetore e energjisë elektrike 2015 

2015 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 

  Lmax 

   
(MW) 

1180 1095 1051 936 711 751 731 751 781 911 981 1180 

  Rs (±) 

  (MW) 

35 33 32 28 22 23 23 23 24 28 30 35 

2015 Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 

  Rs (±) 

  (MW) 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 
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Lidhur me prokurimin e këtyre shërbimeve KOSTT ka përgatitur dokumentacionin  e 
nevojshëm dhe procedurën  për prokurim.  
 
 
Vërejtje: Sipas studimit kostoja vjetore e rezervës është më e lartë se kjo e paraqitur. 
Duke konsideruar që për herë parë KOSTT do të blejë në treg këtë rezervë atëherë edhe  
kostot mund të kenë reflektimet e tregut. Në këtë aplikacion do merret parasysh viti jo i 
plotë sepse ende nuk ka filluar marrja e këtij shërbimi dhe për shkak te procedurave 
parashikohet që kjo të ndodh kah fundi i kuartalit të parë të vitit 

  
 

4.6 Faktori i Efikasitetit 

 
Në procesin e Shqyrtimit të Shtatë të Tarifave – SHTE 7, Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka 
vendosur aplikimin e faktorit të efikasitetit prej 4% ndaj Shpenzimeve Operative të KOSTT. 
 
Gjatë shqyrtimit të këtij propozimi ne procesin e SHTE7, KOSTT ka paraqitur fakte dhe 
arsyetime të shumta që niveli i përcaktuar i këtij faktori është shumë i lartë dhe i 
papërballueshëm për kompaninë, duke marrë parasysh faktorë të ndryshëm ndikues, si faktorë të 
jashtëm, të brendshëm, teknikë, politik financiarë e të tjerë. 
 
Ashtu siç është paraqitur në dokumentin e dhjetorit të vitit 2013, të punuar nga Këshilltarët e 
Transaksionit për Faktorin e Efikasitetit në Industrinë e Energjisë, në vendet e prezentuara si 
referente niveli i përcaktuar i faktorit të efikasitetit ka variruar nga 0% deri 4%. Për periudhën e 
kontrollit pesëvjeçarë 2013 – 2017, ZRrE ka vendosur nivelin më të lartë të mundshëm të këtij 
faktori, bazuar në vendet e BE. Vende të zhvilluara si p.sh. Britania e Madhe nivelin më të lartë 
të vendosur për kontrollet e mëhershme të çmimit e ka pasur 3%, kurse në kontrollin e fundit 
0%. Kurse një mesatare e rritjes së efikasitetit përgjithësisht në sektorin e energjisë në shtetet e 
Evropës duket të jetë 2.9%. Andaj duke marrë parasysh nivelin e zhvillimit në shtetet evropiane 
dhe në Kosovë, edhe niveli prej 2.9% është nivel shumë i lartë, për një kompani që operon dhe 
zhvillohet në Kosovë. 
 
Në vitin 2014 siç u cek në fillim, KOSTT para faktorit të efikasitetit i ka të lejuara 7.633.596 €, 
kurse pas faktorit të efikasitetit 7.089.914 €. KOSTT me gjithë përpjekjet e vazhdueshme gjatë 
gjithë vitit, duke shkurtuar shpenzime të ndryshme, duke kursyer në nivele maksimale dhe duke 
ri-alokuar shpenzimet, ka arritur në nivelin prej 7,577,355 €, duke dëshmuar se niveli prej 4% i 
faktorit të efikasitetit është i paarritshëm dhe dëmton biznesin e kompanisë.  
 
Në tabelë në vazhdim janë paraqitur ndikimet financiare të faktorit të efikasitetit dhe mungesën e 
mjeteve financiare që po e krijon. 
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Tabela 2. Faktori i Efikasitetit dhe ndikimet e tij 
 

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL

TOTAL SHPENZIMET OPERATIVE TË 

PËRCAKTUARA
7,525.000     7,635.000     7,736.000     7,801.000      7,881.000      38,578.000           

Shpenzimet e Lejuara Pas Faktorit të 

Efikasitetit 4% të Përcaktuar nga ZRrE 7,224.000     7,040.640     6,855.974     6,644.135      6,455.170      34,219.920            

Efiçienca e Përcaktuar 4%

301.000         594.360        880.026        1,156.865      1,425.830      4,358.080             

Shpenzimet e Realizuara

7,487.149      7,577.355     8,200.260     8,200.260     8,200.260     39,665.283           

Mungesa/Teprica

(263.149)       (536.715)       (1,344.286)    (1,556.125)    (1,745.090)    (5,445.363)           

Shpenzimet Pas Faktorit të Supozuar të 

Efikasitetit 1% nga KOSTT 7,449.750     7,484.153      7,509.301      7,498.558     7,502.772     37,444.534           

Efiçienca e Supozuar 1%

75.250          150.848         226.699        302.442        378.228        1,133.466              

Mungesa/Teprica

(37.399)        (93.202)        (690.959)      (701.702)       (697.488)      (2,220.749)            
 

 
KOSTT duke u bazuar në të gjitha faktet e përmendura si dhe gjendjen e ndodhur financiare dhe 
teknike gjatë vitit 2013 dhe 2014, përsëri i drejtohet  Zyrës së Rregullatorit me kërkesën për 
Faktorin e Efikasitetit prej 1%, edhe pse edhe ky nivel i faktorit na paraqet gjendjen negative 
në kesh, do të ishte disi e menaxhueshme duke përdorur burime tjera për mbulesë. 
 

 
 

5.0 PËRMBLEDHJE 

 
KOSTT është ndër OST-të më efikase në rajon sa përket efikasitetit të humbjeve dhe 
performancës së operimit kurse ka tarifën më të ulët mesatare në rajon. 
 
Në vazhdim paraqitet analiza e zhvillimit të trendëve të tarifës së transmisionit përkitazi me 
zhvillimin e aseteve dhe shpenzimeve. 
 
Fig.2. Trendet e Zhvillimit të Tarifës së transmisionit, aseteve dhe shpenzimeve 2007 – 2014 
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Tabela 3. Fig.2. Trendet e Zhvillimit të Tarifës së transmisionit, aseteve dhe shpenzimeve 2007 

– 2014 
 

Indeksimi Njësia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tarifa Mesatare
10^4 €/kWh

30,694.3    31,324.6    41,476.4    36,310.6    24,312.3    32,980.9    28,161.8    28,977.5    

Asetet
10^0 €'000

30,731.0    43,356.0    75,241.0    88,827.0    95,559.0    114,693.0  126,871.0  130,421.0  

Shpenzimet Operative
10^1 €'000

37,217.0    31,662.5    31,208.5    41,454.7    21,457.6    22,846.9    29,105.5    24,820.0    

Humbjet 
10^1 €'000

71,442.8    58,295.9    55,090.0    44,161.5    35,789.4    34,334.3    34,269.9    34,280.9    

Personeli
10^1 €'000

14,710.0    19,826.0    22,830.0    24,885.3    24,441.2    38,713.7    44,584.1    50,141.3     
 

* Me qëllim që raporti në mes të segmenteve të krahasuara të jetë më i dukshëm në diagram vlerat janë indeksuar 
sipas nevojës. 

 
Diagrami i paraqitur është një pasqyrë shumë e qartë e efektivitetit të kompanisë KOSTT. 
Zhvillimi i aseteve ka shkuar proporcionalisht me zvogëlimin e humbjeve deri në pikën më të 
ulët të mundshme teknikisht gjë e cila nuk ka ndodhur me të licencuarit tjerë. Shpenzimet e 
personelit janë zhvilluar me një rritje të lehtë vit pas viti përveç vitit 2012 ku rritja e 
menjëhershme paraqet kalimin e operatorëve nga KEK në KOSTT. Shpenzimet thera 
operative që nga viti 2010 kanë shënuar zbritje.  
Gjatë gjithë kësaj periudhe me zhvillime të aseteve për më shumë se 400% në krahasim me vitin 
2007, rritjes së numrit të personelit për 100% arritjes së performancave të shkëlqyera teknike dhe 
operative, Tarifa mesatare e transmisionit ka mbetur pothuajse e njëjtë me lëvizje shumë të vogla 
poshtë, lartë, gjatë viteve. 
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Duke marrë parasysh të gjitha faktet e paraqitura deri këtu, KOSTT beson se aprovimi i 
kërkesave të paraqitura është i domosdoshëm. 
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