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Hyrje 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), në përputhje me Nenin 54 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë 

(Nr.05/L-084), ushtron mbikëqyrje për pajtueshmërinë me kushtet e Licencës, zbatimin e ligjit për 

Rregullatorin e Energjisë, Ligjit për Energjinë Elektrike, Ligjit për Energjinë, zbatimin e akteve, vendimeve 

dhe udhëzimeve të lëshuara nga ZRRE-ja.  

Mbështetur në dispozitat ligjore në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, në zbatim të Monitorimit të Tregut 

është kryer monitorimi mbi pajtueshmërinë me kushtet e licencës së Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes (në tekstin në vijim KEDS) dhe furnizuesit me energji elektrike (në vijim KESCO), me theks të 

veçantë për tu siguruar se nuk ka subvencione të drejtpërdrejta apo të tërthorta ndërmjet aktiviteteve të 

KEDS dhe KESCO,  kushteve tjera që kanë të bëjnë me blerjet dhe shitjet e energjisë elektrike dhe devijimit 

në nominimin e energjisë.  

Qëllimi i Monitorimit 

Qëllimi i Monitorimit është dhënia e opinionit të pajtueshmërisë nëse në të gjithë aspektet materiale, 

aktivitetet ekonomike dhe financiare, transaksionet dhe informacionet janë në përputhje ose jo me 

dispozitat ligjore dhe kornizën rregullative në fuqi. 

Qëllimi i këtij monitorimi është fokusuar në evidentimin e devijimeve nga parimet e ligjshmërisë, mbi: 

 Faturimin dhe Pagesat  ndërmjet të Licencuarve; 

 Blerjet e importit nga FSHU (KESCO) dhe Procesin e shitjes se energjisë nga Importi për mbulim te 

humbjeve tek OSSH (KEDS), si dhe  

 Devijimet në nominimin e energjisë së KESCO për FSHU dhe KEDS për humbje. 

Informacion i përgjithshëm i ndërmarrjeve të monitoruara  

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO) është themeluar si shoqëri aksionare më 1 

janar 2015, në bazë të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, sipas kërkesave të Ligjit për Energjinë 

Elektrike Nr. 03 / L-201 dhe Udhëzuesit për Shthurje të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë ("ZRRE") për 

ndarjen e licencës për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes dhe licencën për Furnizim me Energji 

Elektrike në dy entitete të ndara me ligj. Para ndarjes të dy këto licenca ishin mbajtur nga Kompania për 

Shpërndarje dhe Furnizim me Energji elektrike (KEDS) e cila ishte në pronësi të 100% të Konsorciumit 

ÇalikLimak.  

Aktiviteti i KESCO rregullohet me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, legjislacioni sekondar dhe operon në 

bazë të licencës së lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji, e cila është përgjegjëse për 

monitorim/mbikëqyrje të zbatimit të kushteve ligjore të licencës. KESCO në aktivitetin e saj, furnizon me 

energji elektrike më shumë se gjashtëqind mijë (600,000) konsumatorë. Aktualisht KESCO është duke 

furnizuar të gjithë konsumatorët në vend duke përfshirë edhe konsumatorët në nivelin 220kV dhe 110 kV. 
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Operatori i  Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (KEDS)  është 100% në pronësi private e 

konsorciumit ÇalikLimak. KEDS funksionon si shoqëri aksionare, në bazë të Ligjit Nr. 06/L-016 për 

Shoqëritë Tregtare,  dhe vepron sipas ligjeve të sektorit të energjisë. Aktiviteti i KEDS  rregullohet me Ligjin 

për Rregullatorin e Energjisë, legjislacioni sekondar dhe operon në bazë të licencës së lëshuar nga Zyra e 

Rregullatori për energji, e cila është përgjegjëse edhe për monitorim/mbikëqyrje të kësaj licence.  

Ndër detyrat kryesore të aktivitetit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) është shpërndarja e energjisë 

elektrike nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes; më konkretisht: 

a) Operimi dhe mirëmbajtja e sistemit të shpërndarjes; 

b) Kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe sigurimi i energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve 

në rrjetin e shpërndarjes dhe për shërbimet ndihmëse në rrjetin e shpërndarjes, sipas parimeve 

të tregut të energjisë elektrike, transparencës dhe jodiskriminimit; 

c) analiza e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes në baza vjetore, duke përfshirë vlerësimin e 

humbjeve teknike dhe konsumin e paautorizuar të energjisë elektrike dhe, nëse është e 

nevojshme, zhvillimi dhe zbatimi i masave për reduktimin e humbjeve; 

d) Kryerja e veprimtarive të nevojshme të lidhura me funksionimin e rrjetit të shpërndarjes, në 

përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licencën, duke përfshirë, ndërtimin, funksionimin  e rrjetit 

të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin e energjisë elektrike konsumatorëve; kyçjen 

e konsumatorëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe instalimin, 

si dhe shërbimet e matjes së energjisë elektrike;  

e) Zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në përputhje me perspektivat e zhvillimit 

dhe planin zhvillimorë;  dhe  

f)  Shërbime të tjera për konsumatorë, që janë të nevojshme për të përmbushur detyrimet ndaj 

tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Ndër detyrat kryesore të aktivitetit të furnizuesit (KESCO) janë: 

a) Shitja e energjisë elektrike tek konsumatorët fundor, në përputhje me kushtet e licencës; 

b) Blerja e energjisë elektrike në tregjet me shumicë dhe pakicë, me çmime të parregulluara në 

pajtim me Nenin 33.5 të Ligjit për Energjinë Elektrike; 

c) Ri-shitja, me çmime të negociuara lirshëm, i tepricave të kapaciteteve dhe energjisë elektrike tek 

kompanitë tjera të licencuara të energjisë elektrike; 

d) Importi  eksporti i kapaciteteve dhe energjisë elektrike në përputhje me rregullat në fuqi; si dhe 

e) Faturimi dhe inkasomi i të hyrave nga konsumatorët e vet në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

KESCO sipas vendimit për vendosjen e obligimit të shërbimit publik është i OBLIGUAR(detyruar)  për të 

furnizuar konsumatorët fundor që gëzojnë të drejtën e furnizimit universal. 

Furnizuesi i ngarkuar me obligimin e Shërbimit Publik, sipas vendimit është obliguar që të: 

a) Furnizoj me energji elektrike si shërbim publik sipas kushteve të përcaktuara me ketë vendim, me 

licencë, si dhe me legjislacionin tjetër në fuqi; 
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b) Informoj konsumatorët(blerësit) për të drejtat e tyre dhe kushtet e furnizimit në kuadër të 

shërbimit universal; 

c) Furnizoj me energji elektrike të një cilësie të caktuar sipas Rregullës për standardet e cilësisë së 

furnizimit dhe Shërbimit; 

d) Faturojë energjinë elektrike të livruar në pajtim me çmimet e arsyeshme, të përcaktuara nga 

Rregullatori; dhe 

e) Publikoj tarifat në faqen e vet të internetit, së paku pesëmbëdhjetë(15) ditë para fillimit të 

zbatimit të tyre. 

 

Ndërsa Rregullatori në pajtim me Nenin 37 par. 5 të Ligjit për Energjinë Elektrike siguron që kategoritë e 

tjera të konsumatorëve, që nuk kualifikohen për furnizimin universal, të mos përfitojnë nga i njëjti trajtim 

dhe mbrojtje, si dhe që rregullimi i çmimit të konsumatorit fundorë me të drejta të furnizimit si shërbim 

universal të jetë në dispozicion vetëm për të siguruar ofrimin e shërbimit universal për konsumatorë 

familjar dhe ata jo familjar që gëzojnë këtë të drejtë. 

Monitorimi i operimit të Furnizuesit me Shërbim Universal (FSHU) 

Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike (KESCO) furnizon me energji elektrike të gjithë 

konsumatorët me të drejtën e Shërbimit Universal, dhe po ashtu, deri tani, edhe ata të cilët operojnë në 

treg të lirë (konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 220kV dhe 110 kV). Bazuar në legjislacionin në 

fuqi dhe Rregullën për vendosjen  të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim Universal, Zyra e Rregullatorit 

për Energji i përcakton  të Hyrat e Lejuara Maksimale dhe Tarifat për FSHU (KESCO). Në përputhje me 

përcaktimet ligjore, FSHU (KESCO)  realizon këto të hyra: 

a) të hyrat e mbledhura përmes tarifave të rregulluara me pakicë, që ju ngarkohen  vetëm 

konsumatorëve të kualifikuar për Shërbimin Universal të Furnizimit (Arkëtimet)  

b)  të hyrat jo tarifore, që nënkupton çdo e hyrë tjetër që mblidhet duke përdorur asetet / punonjësit 

e kompanisë.  

c) të hyrat nga jo-balanca, dhe eksporte. 

Bazuar në informatat e pranuara nga KESCO-FSHU energjia e faturuar për konsumatorët e rregulluar  është 

në vlerë 335 mil EUR. Të dhënat lidhur me faturimin dhe të hyrat tjera nga FSHU janë të paraqitura në 

tabelën 1: 

Tabela 1 të hyrat –konsumatorët e rregulluar 

Të hyrat - konsumatorët e rregulluar mil€ 

Faturimi 329.99 

EXPORT 0.54 

KEDS SH.A 0.01 

KOSTT  4.47 

KEK 0.00 

Tjera 0.13 

Gjithsej te hyrat 335.13 
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Obligimet e KESCO-FSHU sipas faturimit të pranuar nga palët për shërbimet e ofruara për vitin 2021 janë 

në vlerë prej 350.5 mil€, megjithatë për të pasur një pasqyrë më të saktë të gjendjes së likuiditetit të FSHU-

së, ZRRE ka analizuar edhe komponentët e kostove me pakicë dhe kostove tjera sipas rregullës së të hyrave 

të FSHU-së. Te dhënat per shpenzimet me pakicë të FSHU-së janë marr sipas draft raportit të pasqyrave 

financiar të dërguar nga FSHU-KESCO. Detajet lidhur me obligimet e FSHU-së ndaj palëve tjera tregtare 

janë të paraqitura në tabelën 2: 

Tabela 2 Faturimi/obligimet ndaj palëve  

Faturimi/obligimet ndaj paleve TOTAL 

KEK - faturim 136.68 

KOSTT - faturim 69.68 

BRE - faturim 1.69 

IMPORT 22.05 

OSSh 120.40 

Kosot e FSHU-së 350.50 

Kostot me pakicë te FSHU-së: 11.19 

   Shpenzimet operative te FSHU-se 5.07 

   Zhvleresimi 0.07 

   Kapitali punues 0.79 

   Taksa te licences 0.04 

   Dallimi inkasim dhe faturim  5.22 

Gjithsej kostot e FSHU-së 361.69 

 

Në tabelat e mësipërme janë paraqitur të dhënat për obligimet/kosto dhe të hyra për vitin 2021 si total, 

ndërsa për të pasur një pasqyrë më të qartë të raportit të obligimeve/kostove dhe të hyrave në baza 

mujorë, në grafikun 1 është paraqitur rrjedha në baza mujore. 

Grafiku 1 Kostot dhe të Hyrat  
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Siç mund të shihet nga grafiku 1, për periudhën janar-korrik, të hyrat mbulojnë kostot e FSHU, përkatësisht 

të hyrat janë më të lara se obligimet për këtë periudhë në vlerë 5.7mil€, ndërsa në muajin gusht ka një 

ndryshim të këtij raporti, përkatësisht të hyrat janë më të ulta se kostot për 6 mil€, kjo mungesë e të 

hyrave rrjedh si rezultat e rritjes së kostove të importit për muajin gusht. Raporti në mes të hyrave dhe 

shpenzimeve bëhet kritik në muajin dhjetor, ku diferenca e të hyrave me shpenzime është -23mil€. 

Megjithatë kjo nuk e arsyeton borxhin e lartë të akumuluar përgjatë vitit 2021, i cili e tejkalon diferencën 

në mes të të Hyrave dhe Shpenzimeve të FSHU-së. Ky krahasim i borxhit të FSHU-së ndaj palëve është 

pasqyruar në vazhdim.      

Bazuar në informatat e FSHU-së, gjendja e borxheve të saj ndaj palëve tregtare më datë 31 dhjetor 2021 

është e paraqitur në tabelën 3: 

Tabela 3 Borxhet ndaj palëve tregtare 

Borxhi Njësia Borxhi i bartur 
Borxhi  
2021 

Gjithsej borxhi  
2021 

KEK  mil€ 26.76 17.13 43.89 

KOSTT mil€ 8.98 30.06 39.04 

RES mil€ 0.11 0.00 0.11 

IMPORT mil€ 3.04 0.74 3.78 

KEDS mil€ 0.00 0.00 0.00 

Gjithsej mil€ 38.89 47.93 86.82 

 

Nga rezultatet e paraqitura në tabelën e mësipërme shihet se borxhi i FSHU-së ndaj palëve tregtare vetëm 

në vitin 2021 është në  vlerë prej 48mil€, derisa sipas draft pasqyrave financiare të FSHU-së paraja e 

gatshme “cash and cash equivalent” është paraqitur në vlerë prej 15.3mil€. Është shqetësues fakti se FSHU 

ka borxhe ndaj palëve edhe në vitin 2020, derisa gjendja e parasë së gatshme ishte në vlerë prej 18mil€.  

Më poshtë është paraqitur në baza mujore krahasimi i borxheve dhe neto të hyrave të FSHU-së (diferenca 

e shpenzimeve dhe të hyrave).   

Garifiku 2 Krahasimi në mes neto te hyrave dhe borxheve  
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Shënim: vlerat pozitive te borxhi tregojnë mbi pagesë, përkatësisht pagesë të obligimeve të muajve 

paraprak. Kostot me pakicë të FSHU-së në vlerë prej 11.19mil€ janë alokuar si 1/12 në çdo muaj. 

Rezultatet e paraqitura në grafikun e mësipërm janë të përmbledhura në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 4 te hyrat dhe shpenzimet 

Njësia Të hyrat nga faturimi Shpenzimet 
Ndryshimi  

(Të hyra – Shpenzime) 
Borxhet 

Mil€ 335 362 -27 -48 

 

Nga të dhënat mujore dhe nga tabela 4 shihet se FSHU ka borxhe më të mëdha se sa neto të hyrat e FSHU-

së, përkatësisht ka një mungesë të të hyrave të FSHU-së prej 26.6mil€, derisa borxhet e FSHU-së arrijnë 

vlerën prej 47.9mil€, në fund të vitit 2021. Ky akumulim i borxhit të FSHU-së ndaj palëve rrjedh si pasojë 

e kryerjes së aktiviteteve tjera komerciale nga ana e FSHU, dhe të cilat janë në kundërshtim me  obligimet 

ligjore të FSHU-së. Ky konstatim i ZRRE-së bazohet edhe nga te dhënat për transaksionet e FSHU-së të 

realizuara me palët, të dërguara nga FSHU dhe OSSh në ZRRE. 

Mund të jetë evidente edhe përgjatë periudhave të ndryshme, kur FSHU mund të ketë mungesë të 

përkohshme të të hyrave për të mbuluar në kohë obligimet ndaj palëve, prandaj, në pajtim me 

legjislacionin sekondar, ZRRE lejon kapital punues i cili ka për qëllim të mbulojë këto mungesa. Kapitali 

punues, për të cilin tarifat e konsumatorëve mbulojnë koston e financimit, është lejuar 22.5 milion € për 

vitin 2021. Megjithatë, FSHU ka bartur një rrezik konstant, duke mos siguruar kapital punues sipas 

rregullave në fuqi. 
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Të gjeturat:  

1. KESCO-FSHU në vitin 2021 ka obligime të pashlyera  ndaj palëve tregtare (duke mos 

përfshirë obligimet e bartuara për vitin 2020) në vlerë prej 48 mil€. 

2. KESCO ka filluar vitin 2021 me obligime të pashlyera ndaj palëve në vlerë prej 38.89 

mil EURO dhe ka përfunduar vitin më obligime në vlerë prej 86.82 mil EURO. Këto 

obligime janë kryesisht si pasoj e kryerjes së aktiviteteve të blerjes së energjisë nga 

ana e KESCO-FSHU për KEDS-OSSH dhe për konsumatorët e parregulluar. KESCO-

FSHU ka financuar blerjet e energjisë për humbje për KEDS-OSSH dhe për 

konsumatorët e parrgulluar nga pagesat e mbledhura nga konsumatorët me 

shërbim universal.  

3. KESCO-FSHU ka prokuruar energjinë e importuar për mbulimin e humbjeve të 

 KEDS-OSSH.  

Konstatime 

1. Ky aktivitet i prokurimit nga KESCO-FSHU nuk parashihet me asnjë dispozitë ligjore 

në fuqi apo me ndonjë marrëdhënie kontraktuale ndërmjet palëve. Në bazë të 

nenit 28 paragrafi 1.21 i  Ligjit Nr 05/L-085 për Energjinë Elektrike, KEDS-OSSH është 

përgjegjës për sigurimin e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e 

shpërndarjes dhe për shërbimet ndihmëse, sipas parimeve të tregut të energjisë 

elektrike, transparencës dhe jo diskriminimit. Po ashtu në nenin 4 të Procedurës 

për Tregtimin e Energjisë parashihet që blerja dhe shitja e energjisë elektrike duhet 

të zbatohet nga operatori i sistemit të shpërndarjes për mbulimin e humbjeve në 

rrjetin e shpërndarjes dhe shërbimet ndihmëse.  

 

2. Në bazë të Nenit 31 të Ligjit për Energji Elektrike, dhe obligimeve te nenit 5, 

paragrafi 3 te licencës, ndërmarrjet e energjisë që kryejnë aktivitete të rregulluara 

të energjisë duhet të ndajnë llogaritë e tyre të brendshme për këto aktivitete në 

formë të tillë sikur këto aktivitete të zhvilloheshin nga ndërmarrjet të veçanta me 

qëllim që të shmangin diskriminin, subvencionet e ndërsjellta dhe shtrembërimin 

e konkurrencës. Bazuar në të gjeturat të përshkruara më lartë, ZRRE konstaton se 

ka nder subvencionim të llogarisë së konsumatorëve të parregulluar nga llogaria e 

konsumatorëve të rregulluar që gëzojnë të drejtën e shërbimit universal, e që është 

në kundërshtim me Nenin 5/3 të Licencës për Furnizim me Energji Elektrike lëshuar 

KESCO,  si dhe ka rrezikuar sigurinë e furnizimit me energji elektrike për 

konsumatorët e FSHU-së dhënë me Vendimet për Vendosjen e Obligimit të 

Shërbimit Publik si Furnizues me Shërbim Universal ngarkuar KESCO.  
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Monitorimi i blerjeve të energjisë së OSSh (KEDS) 

OSSh si operator i sistemit të shpërndarjes në Kosovë bënë shpërndarjen e energjisë elektrike deri tek 

konsumatori fundor. Duke qenë monopol për shpërndarjen e energjisë elektrike, OSSh sipas legjislacionit 

në fuqi realizon të hyra të rregulluara nga tarifat për Shfrytëzimin e Rrjetit të Shpërndarjes (SHSSH).  

Sipas parimeve bazë të direktivave evropiane për energji, aktiviteti i shpërndarjes duhet të jetë i pavarur, 

në veçanti në raport me furnizuesin të cilët janë në të njëjtën pronësi me OSSh-në në mënyrë që të 

parandalojë shtrembërimin e operimit dhe funksionimit të tregut të energjisë përmes nder 

subvencionimeve dhe diskriminimit të furnizuesve tjerë në treg. Për të plotësuar këto parime, ZRRE në 

vitin 2015 ka bërë ndarjen ligjore dhe funksionale të aktiviteteve të OSSh-së, në mënyrë që të mundësojë 

OSSH-së kryerjen e rolit të saj ashtu që të mbështes funksionimin e paanshëm të tregut. 

Parimet e sipërpërmendura obligohen për palët të cilat janë nënshkruese të traktatit të komunitetit të 

energjisë. Kështu Kosova duke qenë nënshkruese e traktatit i ka transpozuar këto parime në kornizën 

ligjore të sektorit të energjisë në Republikën e Kosovës.  

Sipas legjislacionit primar të sektorit të energjisë, ndër të tjera, OSSh është përgjegjës për sigurimin e 

energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe për shërbimet ndihmëse, sipas 

parimeve të tregut të energjisë elektrike, transparencës dhe jo diskriminimit. Po ashtu sipas legjislacionit 

sekondar, përkatësisht Procedurës për Tregtimin e Energjisë, parashihet që blerja e energjisë elektrike për 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe shërbimet ndihmëse, duhet të zbatohet nga operatori 

i sistemit të shpërndarjes.  

Për të analizuar se si është zhvilluar aktiviteti i blerjeve të energjisë për mbulimin e humbjeve në 

shpërndarje, ZRRE ka kërkuar disa të dhëna nga OSSh dhe FSHU, në mënyrë që të nxjerr përfundimin nëse 

gjatë këtij procesi palët kanë respektuar kornizën ligjore dhe rregullative. 

Zyra e Rregullatorit për Energji i përcakton të Hyrat e Lejuara Maksimale dhe Tarifat për OSSh-në. Në 

përputhje me përshkrimet ligjore, OSSh realizon këto të hyra: 

a) të hyrat të cilat i mbledh përmes tarifave të rregulluara, për shfrytëzimin e sistemit të 

shpërndarjes; 

b) të hyrat e parregulluara (të hyrat jo tarifore), të cilat OSSH i mbledh duke përdorur i asetet/ 

punonjësit e kompanisë; 

OSSh si operator i shpërndarjes faturon FSHU-në për shfrytëzim të rrjetit për energjinë e cila rrjedh në 

rrjetin e shpërndarjes dhe në të njëjtën kohë pranon fatura për shërbimet e pranuara nga palët 

kontraktuese si KEK, KOSTT etj. 

Të dhënat lidhur me faturimin dhe pagesat e OSSH-së për blerje të humbjeve dhe shfrytëzimin e rrjetit të 

transmetimit, si dhe shërbime të tjera janë paraqitur në tabelën në vijim: 
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Tabela 5 faturimi dhe pagesat 

Palët Njësia 
Borxhi i 
bartur Faturim Pagesa 

Borxhi  Gjithsej 

2021 borxhi 

KEK  mil€ -4.52 20.57 19.05 -1.52 -6.04 

KOSTT mil€ -1.31 18.91 8.64 -10.27 -11.58 

FSHU/KESCO mil€ -11.01 73.57 43.93 -29.64 -40.65 

Gjithsej mil€ -16.84 113.05 71.62 -41.43 -58.28 

 

Nga të dhënat e paraqitura në tabelën e mësipërme mund të konstatohet se përveç borxheve të OSSH-së 

ndaj KEK-ut dhe KOSTT, që ndërlidhen me kostot e humbjeve dhe kostot për shërbime të transmetimit, 

OSSh po ashtu ka edhe borxhe ndaj FSHU-së. Nga kjo mund të konstatohet se OSSh ka pranuar shërbime 

nga FSHU në kundërshtim me parimet dhe obligimet ligjore të OSSh-së, përkatësisht me nenin  28 të Ligji 

Nr 05/L-085 për Energjinë Elektrike dhe nenit 4 të Procedurës së tregtimit të energjisë. Për me tepër  

duhet theksuar se OSSh ka pranuar shërbimeve në kundërshtim me legjislacionin në fuqi në njërën anë 

dhe anë anën tjetër mos pagesa për shërbimet e pranuara në formë të paligjshme ka vënë në rrezik 

likuiditetin e FSHU-së, kjo i ka pa mundësuar FSHU-së që te kryej obligimet ndaj palëve tjera, duke 

rrezikuar sigurinë e furnizimit. 

Bazuar në të dhënat lidhur me borxhet si dhe të dhënat për transaksionet që kanë të bëjnë me blerjet e 

energjisë për mbulimin e humbjeve. Aktualisht KEDS nuk bënë prokurimin e energjisë elektrike për 

mbulimin e humbjeve siç parashihet me dispozita ligjore të perënduara më lartë, këtë aktivitet të 

prokurimit në emër të KEDS-it e kryen KESCO duke përdorur kontrata për çasje në bursat e energjisë 

elektrike. Pas çdo aktiviteti të prokurimit, KESCO dërgon tek KEDS faturën për energjinë e importuar për 

mbulimin e humbjeve.    

Bazuar në Marrëveshjen për Shërbimet e Përbashkëta të nënshkruar ndërmjet palëve, nuk ka asnjë 

dispozitë që obligon  KESCO-n, të  kryen shërbimet e prokurimit të importit të energjisë elektrike për KEDS. 

Ky shërbim i prokurimit kryhet në mënyrën e njëjtë siç ka qenë para shthurjes ligjore dhe funksionale të 

KEDS-it.   
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Të gjeturat:  

1. OSSh nuk e ka bërë prokurimin e energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve siç 

parashihet me dispozita ligjore, këtë aktivitet të prokurimit në emër të OSSh-së e ka kryer 

FSHU. 

2. OSSh ka pranuar shërbime dhe pagesa nga FSHU për prokurimin e energjisë elektrike për 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes në kundërshtim me parimet dhe obligimet 

ligjore të OSSh-së. 

3. Financimi i FSHU-së për OSSh-në për blerjet e energjisë për humbje ka rrezikuar sigurinë e 

furnzimit me energji elektrike për konsumatorët e FSHU-së. 

 

Konstatime: 

 

1. Në aspektin ligjor, referuar në Paragrafi 1.21 i nenit 28 të Ligji Nr 05/L-085 për Energjinë 

Elektrike, OSSh nuk ka ushtruar përgjegjësitë të dhëna me këtë Nen për të siguruar 

energjinë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe për shërbimet 

ndihmëse, sipas parimeve të tregut të energjisë elektrike, transparencës dhe jo 

diskriminimit. Po ashtu OSSh nuk ka ushtruar përgjegjësitë e dhëna me nenin 4 të 

Procedurës për Tregtimin e Energjisë i cili përcakton që blerja e energjisë elektrike për 

mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe shërbimet ndihmëse duhet të 

zbatohet nga operatori i sistemit të shpërndarjes  

2. Nga vlerësimet dhe analiza e bërë është vërejtur se FSHU prokuron energjinë e importuar 

për mbulimin e humbjeve të OSSh-së. Aktualisht OSSh nuk bënë prokurimin e energjisë 

elektrike për mbulimin e humbjeve siç parashihet me dispozita ligjore të përmendura më 

lartë. Bazuar edhe në Marrëveshjen për Shërbimet e Përbashkëta të nënshkruar ndërmjet 

palëve, nuk ka asnjë dispozitë që obligon FSHU-në, të  kryen shërbimet e prokurimit të 

importit të energjisë elektrike për OSSh-në.  

 

 



13 
 

  

Blerjet e Energjisë për konsumatorët e parregulluar  

Konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 110kV dhe 220 kV, siç janë Trepça, Feronikeli dhe SharrCemi  

i janë  nënshtruar çmimeve të parregulluar nga 1 prilli i vitit 2017, kështu që energjia për furnizim për këta 

konsumatorë importohet nga KESCO si aktivitet i parregulluar i paraparë me licencë.  

KESCO sipas nenit 34 paragrafi 2.8 nënparagrfai 2.8.3 duhet të mbajë të dhëna të ndara në regjistrat 

afaristë për furnizimin e konsumatorëve me çmime të parregulluara, si dhe furnizimit të konsumatorëve 

me çmime të rregulluara për furnizim, në kuadër të shërbimit universal si dhe furnizimit të garantuar të 

konsumatorëve. Për më tepër neni 31 i Ligjit për Energji Elektrike kërkon që ndërmarrjet që kryejnë 

aktivitet të rregulluara të energjisë të ndajnë llogaritë e tyre të brendshme me qëllim që të shmanget 

diskriminimi, subvencionet e ndërsjella dhe shtrembërimi i konkurrencës. 

Në tabelën 6 është pasqyruar faturimi mujor i konsumatorëve të parregulluar. Siç shihet, kostoja e 

energjisë së blerë është dukshëm më e lartë se sa pagesa për energjinë e furnizuar nga KESCO, kjo ka 

krijuar një barrë serioze financiarë për KESCO. Duke pare qe çmimet e importit kohëve te fundit kane qene 

shume te larta, dhe se  nevoja për furnizim të konsumatorëve të parregulluar  ka qene e larte, KESCO  duke 

realizuar pagesa per këto sasi te importit ne njërën ane, dhe duke mos arkëtuar sipas kohës se pagesës se 

tyre, ne anën tjetër, ka rrezikuar likuiditetin e vete, duke u përballur me borxhe te mëdha ndaj kompanive  

KEK dhe KOSTT. 

Tabela 6 faturimi mujor i konsumatorëve të parregulluar 

 

Siç shihet nga tabela 7, konsumatorët e parregulluar nuk i kanë kryer obligimet e tyre ndaj KESCO sipas 

faturimit të dërguar nga KESCO. Borxhet e akumuluara nga këta konsumator për periudhën janar – dhjetor 

2021 është në vlerën 6.5mil€. Kjo shumë ka mundur te jete më e madhe nëse Qeveria e Republikës së 

Kosovës të mos i kryente pagesat për energji elektrike për Trepçën në fund të dhjetorit 2021. 

 

 

Sasia MWh Cmimi €/MWh Kosotoja  € Sasia MWh Cmimi €/MWh
Kosotoja  

€

Sasia 

MWh

Cmimi 

€/MWh

Kosotoja  

€

Janar 35,056 57.94 2,031,106 2,034 50.22 102,138 1,778 57.20 101,697

Shkurt 30,359 51.83 1,573,608 893 44.60 39,829 1,818 49.90 90,725

Mars 34,467 57.11 1,968,332 1,587 55.54 88,141 2,184 56.59 123,594

Prill 31,504 65.91 2,076,339 3,432 69.27 237,742 1,759 66.99 117,841

Maj 28,281 59.61 1,685,907 4,967 61.11 303,532 1,481 61.21 90,645

Qershor 32,622 80.53 2,626,929 4,536 78.87 357,785 1,605 84.18 135,075

Korrik 35,576 99.74 3,548,439 4,048 99.74 403,720 1,745 103.21 180,127

Gusht 34,961 124.89 4,366,427 4,537 125.39 568,914 1,672 125.29 209,491

Shtator 30,906 140.32 4,336,862 4,104 137.01 562,298 1,690 145.26 245,485

Tetor 6,342 184.29 1,168,781 3,501 197.29 690,723 1,415 206.99 292,893

Nentor 708 226.43 160,311 4,127 225.63 931,177 1,621 230.08 372,959

Dhjetori 744 251.21 186,898 3,718 244.68 909,711 1,611 257.41 414,688

TOTAL 301,526 85.33 25,729,937 41,484 125.25 5,195,709 20,379 116.55 2,375,221

SharrCem Trepca
Importi nga KESCO per 

te parregulluar

Feronikeli
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Tabela 7 Faturimi dhe Inkasimi i konsumatorëve të parregulluar 

 

KESCO si i licencuar për kryerje të aktivitetit të furnizimit me tarifa të parregulluara ka furnizuar rregullisht 

konsumatorët përkundër faktit që këta konsumator nuk kanë arritur të kryejnë pagesat me kohë siç 

parashihet në kontratën e tyre.  Nga kjo mundë te konkludohet se KESCO ka shfrytëzuar burimet financiarë 

nga mjetet e mbledhura nga konsumatorët me shërbim universal për të financuar blerjet e energjisë per 

furnizim të  konsumatorëve të  parregulluar. 

Gjatë gjithë vitit 2021, Feronikeli nuk kryen obligim financiare ndaj KESCO-s, përkundër faktit se vazhdon 

të furnizohet me energji elektrike, e me theks të veçantë nga muaji shtator niveli i inkasimit bie dukshëm. 

Për këtë konsumatorit Feronikeli i dërgohet një njoftim paralajmërues, përmes se cilit i jepet afat për 

pagesën e borxhit deri me dt. 17 shtator 2021. Megjithatë i njëjti nuk paguan asnjë detyrim dhe nuk 

nënshkruan Shtojcat e marrëveshjes nga muaji shtator 2021, por njëkohësisht pranon liferimin e energjisë 

elektrike dhe faturimin mujor rregullisht. Ne përputhje me Ligjin për Marrëdhëniet e Detyrimeve, neni 30 

paragrafi 3 “. Megjithatë, kur i ofertuari ndodhet ne lidhje të vazhdueshme afariste me ofertuesin lidhur 

me mallin e caktuar, konsiderohet se e ka pranuar ofertën qe ka te beje me mallin e tille, ne qofte se nuk 

e ka refuzuar menjëherë ose brenda afatit qe i është lënë” 

Tabela 8 paraqet një shembull rreth ndikimit të kryerjes së obligimeve nga ana e KESCO për KEDS dhe 

Konsumatorët e Parregulluar për muajin Nëntor, në krijimin e kostove shtesë, ku shihet se KESCO në 

muajin nëntor 99% të importit e ka bërë për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes dhe furnizimin 

të konsumatorëve të parregulluar, derisa inkasimi nga këta konsumator ka qenë i ulët. 

 

 

 

 

FATURA dhe INKASIMI  -  

mil€
Saldo Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor TOTAL

FATURIMI       4.88       2.46       1.93       2.60       3.11       2.71       3.93       4.93       6.06       6.13       3.03       2.03       2.12         45.92 

Feronikeli 2.38     2.21   1.75   2.35   2.61   2.18   3.19   4.08   5.07   4.85   1.48   0.19   0.26   32.59    

Trepca 1.78     0.14   0.11   0.16   0.17   0.15   0.20   0.24   0.28   0.33   0.41   0.52   0.57   5.06       

Sharrcemi 0.73     0.11   0.07   0.09   0.33   0.38   0.54   0.61   0.70   0.95   1.14   1.32   1.29   8.26       

INKASIMI           -         2.80       2.92       1.99       2.62       2.16       3.57       4.26       2.78       5.96       2.40       1.05       6.84         39.35 

Feronikeli 2.50   2.49   1.88   2.55   2.07   2.85   3.88   2.24   5.35   1.70   0.10   0.16   27.78    

Trepca -     -     -     -     -     0.39   -     -     -     -     -     4.21   4.60       

Sharrcemi 0.30   0.43   0.11   0.07   0.09   0.33   0.38   0.54   0.61   0.70   0.95   2.46   6.97       

GJENDJA       4.88       4.54       3.55       4.16       4.66       5.20       5.56       6.23       9.51       9.67     10.30     11.28       6.57           6.57 

Feronikeli 2.38     2.09      1.34      1.81      1.87      1.98      2.33      2.52      5.35      4.85      4.63      4.72      4.81      4.81       

Trepca 1.78     1.92      2.03      2.20      2.37      2.51      2.32      2.56      2.84      3.17      3.58      4.10      0.46      0.46       

Sharrcemi 0.73     0.53      0.18      0.16      0.42      0.71      0.92      1.15      1.31      1.65      2.09      2.46      1.29      1.29          

Saldo Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor TOTAL

0% 38% 45% 32% 36% 29% 39% 41% 23% 38% 19% 8% 51% 75%

Feronikeli 55% 65% 51% 58% 51% 55% 61% 30% 52% 27% 2% 3% 74%

Trepca 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 83%

Sharrcemi 36% 71% 40% 14% 11% 27% 25% 29% 27% 25% 28% 66% 73%

INKASIMI në %
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Tabela 8 Kostoja e Importit të KESCO-s për palët  

 

 

 

 

Pjesmarrja

KESCO 84,591 1%

KEDS 9,755,275 86%

Feronikel i 160,311 1%

SharrCemi 931,177 8%

Trepca 372,959 3%

Gji thsej 11,304,313 100%

Kosotoja  e Importi t te KESCO-se per pa let

Gjetjet e Grupit Punues:  

1. KESCO, ka financuar blerjet per furnizim me energji elektrike për konsumatorët e 

parregulluar nga pagesat e mbledhura nga konsumatorët me shërbim universal. Kjo përben 

ndërsubvencionim të llogarisë së konsumatorëve të parregulluar nga llogaria e 

konsumatorëve të rregulluar, që konsiderohet shkelje të Nenit 31 të Ligjit për Energji 

Elektrike. 

2. Në aspektin legal, KESCO nuk ka ndërmarre veprime të shkyçjes së këtyre konsumatorëve 

siç parashihet në Rregullin për Kushtet e Përgjithshme, në Nenin 31 I cili përcakton se: 

“Shkyçja për mos pagesë mund të zbatohet vetëm si masë e fundit sipas dispozitave të 

Rregullës për Shkyçjen dhe Ri-kyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë në Kosovë.”, 

si dhe Rregulli për Shkyçjen dhe Ri-kyçjen e Konsumatorëve në Sektorin e Energjisë në 

Kosovë, ku në Nenin 5 përcakton Shkyçjen e konsumatorit për mos pagesë të energjisë 

Konstatime: 

 

1. KESCO ka shkelur edhe obligimet ligjore të Nenit 37 par. 5 lidhur me Nenin 5 të Ligjit për 

Energjinë Elektrike, qe ka te beje me obligimin e shërbimit publik te dhëne me vendimin e 

ZRRE-se. 

 

2. KESCO, nga shtatori i vitit 2021, ka furnizuar Feronikelin, pa marrëveshje  kontraktuake. 
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Devijimet në Nominimin e Energjisë së KESCO për FSHU dhe KEDS për 

humbje 

Më 6 dhjetor 2021, në NS Kosova A ka shpërthyer shkarkuesi i mbitensionit në anën primare në 

transformatorin T35 220/6kV që shërben për furnizim vetanak të Gjeneratorëve në TC Kosova A. Pas disa 

minutave ka shpërthyer izolatori tërheqës 220kV, në zbarrën kryesore të KOSTT-it, duke shkaktuar rënjen 

e të gjitha elementeve të cilat kane qenë të kyçura në këtë zbarrë duke përfshirë edhe ndaljen  njësisë 

TCA3, përderisa deri te rënia e njësisë së TCA5 ka ardhur si pasojë e luhatjeve të mëdha të shkaktuara nga 

lidhja e shkurtë në sistemin e zbarrave. Njësitë TCA3 dhe TCA4 hynë në funksion pas 4-5 ditësh, 

përkatësisht në datën 10 dhe 11 dhjetor.  

Në javën e dytë të dhjetorit kishte ndalje të paplanifikuar të njësive B1 dhe B2. Kjo çoi në mungesë të 

konsiderueshme të gjenerimit vendor dhe mungesë për ngrohje termike në Prishtinë. Mungesa e ngrohjes 

qendrore për më shumë se 12 mijë familje në Prishtinë, shkaktoi rritje të kërkesës për energji elektrike 

dhe një valë tjetër të devijimeve serioze nga sistemi i interkonjeksionit. 

KEK-u arriti ta kthejë në prodhim njësinë TCB1 brenda 48 orëve, ndërsa TCB2 kërkon rinovim që do te 

zgjasë deri më 20 janar 2022. Në njërën anë ndalja e njësisë B2 vështirësoj në masë të madhe mbulimin e 

konsumit, ndërsa në anën tjetër  kriza globale e energjisë rezultojë në rritje enorme të çmimeve të 

energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare. Vetëm gjatë muajit dhjetor KEDS dhe KESCO importuan 

energji në vlerë prej 32.3mil€. 

Me datë 14 dhjetor 2021, KEDS dhe KESCO, kishin drejtuar  një shkresë në adresë të Ministrisë së Zhvillimit 

Ekonomik dhe Zyrës së Rregullatorit për Energji, duke njoftuar se  me rritjen e nevojës për konsum , janë 

rritur edhe më shumë çmimet e energjisë në tregjet ndërkombëtare, të cilat kanë tejkaluar 300 €/MWh 

në kohën e pikut dhe si rezultat KEDS dhe KESCO janë duke importuar rreth 1.5 milion € në ditë, kur KEK 

gjenerimi është duke operuar me 2 njësi të Kosovës A dhe dy njësi të Kosovës B. Kjo dyfishohet apo 

trefishohet sa herë që KEK nuk operon sipas këtij planifikimi. Për më tepër KEDS dhe KESCO në këtë 

shkresë kishin theksuar,  se nëse nuk ndërmerren hapa konkretë për të ofruar zgjidhje të nevojshme dhe 

të arsyeshme, KEDS dhe KESCO e kanë të pamundur sigurimin e importit duke filluar nga 23 dhjetori dhe 

të njëjtit do të nominojnë vetëm energjinë e cila prodhohet në vend. 

Në dhjetor, KOSTT-i kishte lëshuar një njoftim publik ku theksonte se si pasojë e mosbalancimit  në mes 

të konsumit të energjisë elektrike në vend dhe energjisë së ofruar nga operatorët përgjegjës në treg, 

aktualisht po shkaktohen jo balanca të konsiderueshme në sistemin e interkonjeksionit. Në praktikë, kjo 

do të thotë se konsumatorët vazhdojnë të furnizohen me energji elektrike, por pjesëmarrësit e sektorit të 

energjisë elektrike nuk prodhojnë dhe importojnë në përputhje me sasinë që konsumohet. Si rezultat, 

energjia elektrike po tërhiqet nga sistemi i Evropës Kontinentale ku, nganjëherë, dallimi ndërmjet kërkesës 

dhe ofertës është 40%. Qendra Koordinuese për Evropën Kontinentale në kuadër të ENTSO-E (Swiss Grid) 

si dhe grupi Rajonal i Evropës Kontinentale (RGCE) organi i ENTSO-E kanë kërkuar rreptësishtë ndërprerjen 

e menjëhershme të devijimeve në rrjetin evropian të interkonjeksionit. 

Në dhjetor Qeveria e Kosovës  aprovoi një subvencion financiar prej 20 milion euro për të mbuluar nevojën 

për importe të konsumatorëve të rregulluar të shërbimit universal, përmes marrëveshjes kontraktuale 



17 
 

ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë dhe KEK-ut, KEK-u është i autorizuar ta shfrytëzojë këtë subvencionim 

në marrëveshje të mëtejshme kontraktuale me KESCO për import të energjisë elektrike për konsumatorët 

në kuadër të shërbimit universal. 

Në vijim për qëllim të këtij raporti është përshkruar përgjegjësia e KEDS dhe KESCO për sa i përket 

nominimeve. Si pasojë e nominimeve më të vogla nga KESCO dhe KEDS për mbulimin e kërkesës për 

furnizimin e FSHU dhe humbjeve në Rrjetin e Shpërndarjes për periudhën 07.12.2021 deri 29.12.2021, 

janë shkaktuar devijime të mëdha të sistemit. Si rrjedhojë, KOSTT është detyruar të mbuloj këto jo balancë 

tё theksuara përmes rezervave automatike dhe manuale, përmes ankandeve ditore për energji 

balancuese dhe devijimeve ndaj rrjeti interkonektiv Evropian. Në këtë rast KESCO dhe KEDS nuk kanë 

vepruar sipas Nenit 11.1.9 të Rregullave të Tregut ku kërkohet që ‘’Palët Tregtare të ndihmojnë OST në 

kryerjen e obligimeve ndaj ENTSO-E për minimizimin e Devijimeve të Paqëllimshme. Palët Tregtare janë 

përgjegjëse të sigurojnë që injektimi dhe konsumi momental të jetë sa më afër vlerës që është nominuar 

tek OT nga ana e tyre.’’ 

Bazuar në Nenin 11.3.8 të Rregullave të Tregut, Operatori i Tregut monitoron të gjitha Palët përgjegjëse 

për balancë, duke krahasuar realizimin me Nominimet kontraktuale, dhe në rast të mos-përputhjeve të 

vazhdueshme ekstreme do të ndërmarrë veprimet që i konsideron të nevojshme, duke përfshirë (por jo 

edhe duke u kufizuar vetëm në): 

(a) publikimin e detaleve të jo-korrektësisë; dhe  

(b) referimin e çështjes te ZRrE për zgjidhjen e saj. 

Tabelat në vijim paraqesin tё dhënat pёr konsumin e FSHU tё parashikuar nga KOSTT, parashikimet dhe 

nominimet e KESCO dhe KEDS, për ditë të caktuara ku janë vërejtur devijime të mëdha. 

Tabela 9. Konsumi FSHU i parashikuar sipas KOSTT dhe Konsumi FSHU i parashikuar nga KESCO 

 

Data
FSHU i parashikuar 

nga KOSTT

FSHU i parashikuar 

nga KESCO

Diferenca 

nё 

pёrqindje

07.12.2021 18,189 12,505 37%

08.12.2021 18,096 12,631 36%

09.12.2021 18,908 12,837 38%

10.12.2021 18,787 12,255 42%

11.12.2023 18,149 12,216 39%

23.12.2021 21,260 18,456 14%

24.12.2021 21,405 19,616 9%
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Tabela 10 Humbjet e OSSH tё parashikuara dhe tё nominuara nga KEDS

 

Nga tabelat mё lart vërehet se gjatë periudhës 07.12.2021, KESCO si furnizuesi i shërbimit universal 

fillimisht ka parashikuar konsumin për FSHU mё tё vogël sesa parashikimi i KOSTT, duke vazhduar pastaj 

me nominimet për konsumin për FSHU më të vogël se sa vet parashikimi i tij. Gjithashtu edhe KEDS si 

Operator i Sistemit të Shpërndarjes ka nominuar sasi më të vogla të energjisë për humbje e rrjetit tё 

shpërndarjes se sa vet parashikimi i tij. Si pasoj e këtyre nominimeve jo adekuate paraqiten edhe 

jobalancet e energjisë elektrike, ku për periudhën 01.12.2021 deri me 27.12.2021 jobalancet negative tё 

KESCO dhe KEDS arrijnë vlerë tё konsiderueshme tё sasisë sё energjisë elektrike prej 93,346 MWh, që 

sipas supozimeve te KOSTT, vlera e këtyre jobalanceve sillet rreth 23 milion Euro.   

Mos pagesa e Jobalanceve të KESCO dhe KEDS në llogarinë balancuese do të ndikoj në dështimin e 

mekanizmit balancues dhe tregut të energjisë elektrike.  

Prandaj bazuar në detalet e jo-korrektësisë të përmendura më lartë dhe bazuar në nenin 11.3.8 të 

Rregullave të Tregut, KOSTT nё vazhdimësi ka ngritur shqetësimin për pasojat e mos prokurimit të 

mjaftueshëm të energjisë elektrike për mbulimin e kërkesës nga KESCO dhe të humbjeve në shpërndarje 

nga KEDS.  Rrjedhimisht edhe ZRRE ka reaguar përmes shkresave zyrtare tё datës 29.12.2021, ku KEDS 

dhe KESCO i’u ёshtё kërkuar që menjëherë të ndërmarrin veprimet e duhura për nominimet në përputhje 

me detyrimet ligjore dhe rregullatore. 

Data

Humbjet e 

parashikuara nga 

KEDS

Humbjet e 

nominuara nga 

KEDS

Diferenca 

ne 

perqindje

09.12.2021 3,357 3,512 -5%

10.12.2021 3,204 3,696 -15%

11.12.2021 3,192 4,242 -33%

18.12.2021 4,895 3,555 27%

19.12.2021 4,918 3,513 29%

22.12.2021 5,327 1,333 75%

23.12.2021 4,824 39 99%

24.12.2021 4,445 1,143 74%

26.12.2021 4,901 2,340 52%

26.12.2021 4,924 2,559 48%

27.12.2021 4,920 2,688 45%

28.12.2021 4,925 3,485 29%
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Pavarësisht gjendjes aktuale në sektor, KESCO dhe KEDS, herё pas herё, vazhdojnë të bëjnë nominime 

kontraktuale më të vogla se kërkesa e tyre. 

Gjetjet e Grupit Punues:  

1. KESCO, në dhjetor nominoi vetëm vëllimet e energjisë për aq sa KEK-u ishte ne gjendje të 

prodhonte, dhe nuk pranoi përgjegjësinë që të mbuloj pjesën e mbetur të kërkesës përmes 

importit.  

2. KEDS, në dhjetor ka nominuar sasi më të vogla të energjisë për humbje e rrjetit tё 

shpërndarjes se sa vet parashikimi i tij. Dështimi i KEDS-it për të nominuar energjinë 

elektrike për të mbuluar humbjet në shpërndarje ka rritur shkallën e devijimeve në nivelin 

e interkonkesionit. 

 

Konstatime: 

 

1. KEDS, nuk ka vepruar sipas Nenit 28 paragrafit 1.3 dhe 1.17 të Ligjit për Energjinë Elektrike, 

Nenit 11.1.9 të Rregullave të Tregut, Nenit  2.5.1.2 të Kodit të Balancit dhe Licencës së 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes lëshuar nga ZRRE. 

 

2. KESCO, nuk ka vepruar sipas Nenit 11.1.9 të Rregullave të Tregut, Nenit  2.5.1.2 të kodit të 

balancit. 

 

 


