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R A P O R T      

P Ë R 

VAZHDIMIN E KONTATËS PËR SHITJEN E ENERGJSË ELEKTRIKE NGA 

NDËRMARRJA HIDROEKONOMIKE “IBËR LEPENC” SH.A (HC UJMANI)  

 

ZRRE-ja përmes udhëzuesit për liberalizimin e tregut ka iniciuar hapjen e tregut me shumicë duke e 

përshtatur edhe me rrethanat e sektorit të energjisë në Kosovë. Duke shfrytëzuar mundësit që ofron 

liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë, Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër Lepenc” sh.a 

(HC Ujmani) që nga muaji Maj 2019 ka filluar që energjinë elektrike të prodhuar ta tregtoj në tregun e 

lirë dhe konkurrues, duke përfituar kushte me të favorshme ekonomike për ndërmarrjen. 

Kështu HC Ujmani në maj të vitit 2019 ka hapur tender për shitje të energjisë elektrike në pajtueshmëri 

me dokumentin Procedura për tregtim të energjisë elektrike, ku është shpallur fituese kompania 

Future Energy Trading and Exchange Dynamics” sh.p.k.. Kontrata përfshinë periudhën nga data 

17.05.2019 deri 16.05.2020 dhe si model është shfrytëzuar kontrata kornizë e Federatës Evropiane të 

Tregtarëve të Energjisë (EFET). 

Marrëveshja e përgjithshme e lidhur në mes të palëve përcakton kushtet e kontratës nga ku rrjedhin 

obligimet e palëve kontraktuese, ku ndër të tjera përfshihen: 

 Periudha e furnizimit; 

 Kapaciteti dhe sasia e energjisë së definuar sipas kontratës; 

 Çmimi i energjisë në €/MWh; si dhe  

 Vlera gjithsej në €. 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes për shitblerje të energjisë elektrike ishte 1 vjeçare, dhe vlefshmëria e 

marrëveshjes në mes të palëve ka skaduar me 16.05.2020, dhe pas skadimit të kontratës, palët kanë 

vazhduar afatin e Marrëveshjes përmes amendamentimit të sajë.  

Sipas vlerësimeve të HC Ujmani, arsyet për amendamentimin e kësaj marrëveshje janë si më poshtë: 
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A. Ndërmarrja Hidroekonomike “Ibër Lepenc” sh.a kishte vështirësi në liferimin e sasisë prej 

110,000 MWh për shkak të: 

a. Situata me Covid-19 (rezerva ujore e domosdoshme për shfrytëzim nga ujësjellësat 

dhe grumbullimi i domosdoshëm i rezervës ujore); 

b. Prurjet e pakta jashtë parashikimeve; 

c. Kushtet veçanërisht të thata hidrologjike për vitin aktual të kontratës; 

d. Si dhe rrethanat e tjera operacionale specifike të ndërmarrjes, për shkak të 

vendndodhjes së HEC. 

B. Për arsye të parashtruara në pikën A, blerësi pretendon se janë krijuar kushtet për 

aktivizimin e pikës 8 sipas kontratës EFET §8, “Mjetet juridike në rastin e dështimit për 

liferim dhe pranim të energjisë elektrike”. Sipas pikës §8.1, palët u pajtuan që për sasinë e 

paliferuar të energjisë elektrike ta vazhdojnë kontratën edhe për një periudhë të caktuar – 

deri më 31.12.2020 (sipas planit vjetor të biznesit të aprovuar nga Bordi i Drejtorëve të Ibër 

Lepenc-it) dhe ta shmangin aktivizimin e nenit §8.1, në rastet kur blerësit i lind e drejta e 

kërkesës për dëmshpërblim për sasinë e paliferuar të energjisë elektrike nga shitësi. 

C. Prandaj Blerësi dhe Shitësi me anë të këtij amendamenti bien dakord si më poshtë: 

a. Blerësi dhe Shitësi heqin dorë nga aktivizimi i pikës §8 dhe kërkesave aktuale apo 

të ardhshme për dëmshpërblim; 

b. Blerësi dhe Shitësi bien dakord që ta zgjasin afatin e kontratës deri më datën 

31.12.2020, me çmim të pandryshuar, duke u bazuar edhe në parashikimet e pikës 

§10 të Marrëveshjes EFET 

Bazuar në këto arsyetime, palët kanë rënë dakord për amandamentimin e Marrëveshjes së 

Përgjithshme lidhur me Liferimin dhe Pranimin e Energjisë Elektrike, konkretisht pikat 8, 10, 6 dhe 22, 

me nenet si më poshtë: 

 Pika 8, Mjetet juridike në rastin e dështimit dhe pranimit  

Paragrafi 1 – Dështim për të liferuar: Në rastin kur pala e cila është e obliguar të liferon energjinë 

elektrike (“Pala Liferuese”) nuk arrin të realizon sasinë e kontratës në tërësi apo pjesërisht në 

përputhje me Kushtet e një kontrate individuale, dhe dështimi i tillë nuk justifikohet nga një rast i 

Forcës Madhore apo mos zbatimi i palës tjetër, pala liferuese do ti paguaj palës tjetër (“Pala 

Pranuese”) si kompensim për dëmet, një sasi për një sasi të tillë të energjisë së padërguar të 

barabartë me produktin e: 

a) Sasisë, nëse është pozitiv, për të cilën çmimi, nëse ekziston, për të cilën pala pranuese vepron 

në mënyrë komercialisht të arsyeshme është dhe do të jetë në gjendje të blenë apo të kundërtën 

siguron në treg sasinë e paliferuar të energjisë elektrike, tejkalon çmimin e kontratës; dhe  

b) Sasinë e energjisë elektrike të paliferuar. 

Një sasi e tillë do të rritet për çfarëdo kosto shtesë të bartjes dhe me kosto tjera të arsyeshme dhe 

të verifikueshme dhe shpenzimet e bëra nga Pala Pranuese si rezultat i dështimit të Palës Liferuese. 
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Pika 8, paragrafi 1 i marrëveshjes është amendamentuar me nenin 1 të kontratës së 

amendamentuar që është: 

Neni 1 

Palët bien dakord se kjo pikë nuk do të zbatohet. Blerësi pajtohet që të mos inicioj asnjë procedurë 

të dëmshpërblimit në asnjë pikë të kontratës bazë me numër 01-954 të datës 16.05.2019, e cila 

mbulon periudhën 17.05.2019 - 16.05.2020. 

 Pika 10, Kohëzgjatja e kontratës dhe të drejtat e shkëputjes së sajë 

Paragrafi 10.2 – Data e skadimit dhe njoftimi për shkëputje në një afat prej 30 ditësh: 

Kjo Marrëveshje e përgjithshme do të shkëputet në Datën e Skadimit (nëse një datë e tillë është 

specifikuar në Listën e Përzgjedhjes), apo nëse Data e Skadimit nuk është e specifikuar në Listën e 

Përzgjedhjes, njëra Palë, duke i dhëne Palës tjetër kohë prej tridhjetë (30) ditësh para njoftimit me 

shkrim për shkëputje (në të dyja rastet Shkëputje e Zakonshme). Në rast të Shkëputjes së 

Zakonshme, Marrëveshja e Përgjithshme do të mbetet ligjërisht e detyrueshme për Palët, derisa 

vetëm në lidhje me të, të gjitha të drejtat dhe detyrimet e krijuara apo ekzistuese sipas 

Marrëveshjes para datës së Shkëputjes së Zakonshme, kryhen plotësisht nga të dyja Palët. 

Pika 10 paragrafi 2 i marrëveshjes është amendamentuar me nenin 2 të kontratës së 

amendamentuar dhe është si vijon: 

Neni 2 

Palët bien dakord që të zbatohen parashikimet e pikës 10, dhe në përputhje me kushtet e kësaj 

pike, ato pajtohen të vijojnë procedurën si më poshtë: 

Pika 10.2 ky amendamentim e mbulon periudhën prej 15.05.2020 dhe data e skadimit do të jetë 

31.12.2020. 

Garancia bankare (garancioni bankar aktual) do të rinovohet të paktën edhe për një vit, brenda një 

përiudhe prej dhjetë (10) ditë pune, pas firmosjes së sajë nga të dyja palët. 

 Pika 6, Liferimi, Matja, Bartja dhe Rreziku 

Paragrafi 2 - Plani i liferimit - Energjia elektrike do të liferohet në përputhje me planin e liferimit të 

specifikuar në secilën kontratë individuale.  

Pika 6 paragrafi 2 i marrëveshjes është amendamentuar me nenin 3 të kontratës së 

amendamentuar si më tej: 
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Neni 3 

Energjia elektrike do të liferohet në përputhje me planin e liferimit të specifikuar në secilën kontratë 

individuale. Plani i liferimit për muajin e ardhshëm dakordësohet mes blerësit dhe shitësit deri me 

datë 14 të muajit paraprak, në përputhje me parashikimet e pikës 3.5 dhe 3.6 të kodit të rrjetit_kodi 

i planifikimit operativ V 2.4. Plani i liferimit në bazë mujore apo javore mundë tp ndryshohet vetëm 

me mirëkuptim mes të dyja palëve.  

 Pika 22, Ligji i Qeverisjes dhe Arbitrazhi 

Paragrafi 1 – Ligji qeverisës:  Vetëm nëse është specifikuar ndryshe në Listën e Përzgjedhjes, kjo 

Marrëveshje do të interpretohet dhe qeveriset sipas ligjit substancial të Republikës Federale të 

Gjermanisë, duke përjashtuar çdo aplikim të “Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi Kontratat 

për Shitjen Ndërkombëtare të Mallrave të datës: 11 prill”.  

Paragrafi 2 – Arbitrazhi: Vetëm nëse është specifikuar ndryshe në Listën e Përzgjedhjes, cdo 

mosmarrëveshje që lindë në lidhje me Marrëveshjen do ti referohet për zgjidhje Institutit Gjerman 

“DIS” (Instituti Gjerman i Arbitrazhit) dhe do të vendos në përputhje me rregullat e sajë duke 

dorëzuar juridiksionin e gjykatave të zakonshme. Numri i Arbitrave do të jetë tre. Arbitrazhi kryhet 

në një gjuhë të përcaktuar në Listën e Përzgjedhjes. 

Pika 22 paragrafi 1 dhe paragrafi 2 i marrëveshjes është amendamentuar me nenin 4 të kontratës 

së amendamentuar përmes nenit 4: 

Neni 4 

Pika 22.1 dhe 22.2 nuk do të zbatohen siç janë të shkruara në EFET, Marrëveshjen e Përgjithshme 

por në vend të sajë do të zbatohet “Ligji i Republikës së Kosovës” 

Poashtu në kontratën e amendamentuar është shtuar neni 5 si më poshtë: 

Neni 5 

Palët pajtohen që në rast se paraqitet situata si në kushtet e parashikuara të pikës 8, ato pajtohen 

të gjejnë zgjidhje miqësore nga të dyja palët në këtë aneks. Dhe me anë të këtij amendamenti 

bazuar në situatën e krijuar dhe në marrëveshjen EFET, detyrimet ndaj blerësit nga kontrata bazë 

përfundojnë me skadimin e kësaj kontrate. 

PËRGJEGJËSITË LIGJORE   

Bazuar në përgjegjësitë e dhëna në legjislacionin primar të sektorit të energjisë, ZRRE ka për obligim të 

monitoroj ndërmarrjet energjetike gjatë kryerjes së aktiviteteve të tyre. 

Ligji për Rregullatorin e Energjisë nr. 05/L-084 përveç tjerash specifikon: 

Neni 15 - Detyrat dhe përgjegjësitë e Rregullatorit: 
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Paragrafi 1. Për përmbushjen e detyrave, Rregullatori ka autoritetin dhe përgjegjësitë në vijim: 

1.2. të përkujdeset për funksionim transparent dhe jo diskriminues të tregjeve të energjisë, 

duke u bazuar në parimet e tregut të lirë, sa u përket aktiviteteve konkurruese dhe aktiviteteve 

të rregulluara; 

1.6. të monitorojë dhe ta parandalojë keqpërdorimin e pozitave dominuese dhe praktikave jo 

konkurruese nga ndërmarrje të energjisë dhe t’i marrë masat përkatëse në përputhje me këtë 

ligj dhe me ligjet e tjera përkatëse; 

1.12. të zhvillojë tregje konkurruese dhe funksionale brenda Kosovës, si pjesë e Komunitetit të 

Energjisë; 

Paragrafi 7. Rregullatori gjithashtu ka përgjegjësi të sigurojë: 

7.3. se krijohet dhe mirëmbahet tregu konkurrues, aty ku është e mundshme, si dhe t’i pengojë 

e t‘i dënojë veprimet kundër konkurruese, në bashkëpunim me Autoritetin Kosovar të 

Konkurrencës; 

 

Neni 16 - Monitorimi i tregut dhe masat për nxitjen e konkurrencës  

Paragrafi 1 - Rregullatori është përgjegjës për monitorimin e operimit të tregjeve të energjisë 

elektrike, energjisë termike dhe gazit natyror, në mënyrë që të sigurojë funksionimin efikas të 

këtyre tregjeve, si dhe të identifikojë veprimet korrigjuese që mund të jenë të nevojshme.  

Paragrafi 3. Rregullatori ndërmerr masat që i konsideron të nevojshme për: 

3.2. për të parandaluar keqpërdorimin e pozitës dominuese ose për përmbylljen, apo tentativën 

për të përmbyllur një marrëveshje të një të licencuari e cila ka për qëllim apo efekt kufizimin 

apo çrregullimin e konkurrencës. 

Ligji për energjinë elektrike  Nr. 05/L – 085 ndër të tjera përcakton:  

Neni 22 -Tregu i energjisë elektrike 

Paragrafi 5. Ndërmarrjet e energjisë të cilat janë në pronësi publike dhe ato ndërmarrje që 

ofrojnë shërbime publike, tregtimin (shitblerjen) e energjisë elektrike, të nevojshme për 

realizimin e obligimeve dhe të drejtave sipas licencës, e bëjnë në pajtim me Procedurat për 

tregtimin e energjisë elektrike, të cilat propozohen nga Operatori i Sistemit të Transmetimit, të 

cilat miratohen dhe publikohen nga Rregullatori. Për të siguruar efikasitetin e kostos dhe 

çmimin më të lirë të mundshëm, duke pasur parasysh specifikat e tregut të energjisë elektrike, 

këto procedura nuk i nënshtrohen kërkesave të Ligjit për Prokurimin Publik. 

Procedura për Tregtimin e Energjisë Elektrike definon:  

Neni 16 - Parimet themelore për tregtimin afatgjatë të energjisë elektrike  

Paragrafi 1 - Blerjet/shitjet afatgjata të energjisë elektrike organizohen nëpërmes një 

mekanizmi tenderues për çdo transaksion.  
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VLERËSIMI I PROCESIT TË AMENDAMENTIMIT DHE VAZHDIMIT TË MARRËVESHJES 

Nisur nga përgjegjësit dhe obligimet ligjore, ZRRE në vazhdimësi ka monitoruar aktivitetin e palëve të 

licencuara në tregun e energjisë në përgjithësi, përfshirë edhe HC Ujmani në kuadër të Ndërmarrjes 

Hidroekonomike “Ibër Lepenci”. 

Siç është përmendur edhe më lartë, nga data 17.05.2019, HC Ujmani ka filluar shitjen e energjisë 

elektrike në treg të lirë dhe konkurrues, bazuar në Udhëzuesin për Liberalizim e Tregut  të lëshuar nga 

ZRRE, si dhe duke i përfillur parimet e vendosura në Procedurën e Tregtimit të Energjisë Elektrike. 

Për të realizuar prokurimin e energjisë elektrike në treg të lirë, HC Ujmani përmes procesit të 

prokurimit ka bërë përzgjedhjen e kompanisë fituese (Future Energy Trading and Exhange Dynamics 

Sh.p.k) për periudhën 17.05.2019 – 16.05.2020.  

Në kuadër të monitorimit të vazhdueshëm, dhe duke pasur parasysh afatin e skadimit të Marrëveshjes 

aktuale, ZRRE përmes emalit të datës 04.05.2020, ka kërkuar nga HC Ujmani që të njoftohet për 

veprimet që ka ndërmarr apo do të ndërmerr kjo kompani lidhur me prokurimin e energjisë elektrike 

për periudhën pas skadimit të Marrëveshjes aktuale 16.05.2020.  

Ndërsa me kërkesë të HC Ujmani, me datë 12.05.2020, duke i respektuar rekomandimet e dhëna nga 

IKSHPK lidhur me masat mbrojtëse ndaj COVID-19, në zyrat e ZRRE-së është mbajtur takim në mes të 

përfaqësuesve të ZRRE-së dhe HC Ujmani. Në këtë takim ZRRE u njoftua se HC Ujmani ende nuk ka 

zhvilluar aktivitete lidhur me procesin e prokurimit te energjisë elektrike për periudhën pas datës 

16.05.2020. Gjithashtu në takim, HC Ujmani ka shprehur qëndrimin se janë duke shqyrtuar mundësinë 

për vazhdimin e Marrëveshjes ekzistuese, duke e arsyetuar me mos përmbushjen e obligimeve 

kontraktuale sa i përket liferimit të energjisë elektrike.  

Në këtë takim, përfaqësuesve të HC Ujmanit ju është bërë e qartë që në të gjitha rastet, prokurimi i 

energjisë elektrike duhet të bëhet duke respektuar obligimet nga “Procedura për tregtimin e energjisë 

elektrike”, dhe për të gjitha aktivitetet e ndërmarra lidhur me këtë proces, ZRRE duhet të jetë e 

informuar me kohë. 

Me datë 15.05.2020, HC Ujmani ka nënshkruar amendamentim të kontratës me kompaninë Future 

Energy Trading and Exhange Dynamics Sh.p.k., dhe me datë 02.06.2020, ZRRE përmes dokumentit 

“Amendament i Kontratës 01-954 EFET” është njoftuar për vazhdimin e Marrëveshjes aktuale. 

HC Ujmani ka vazhduar kontratën me arsyetimin e paraqitur në pikën A, B dhe C të dokumentit 

“Amendament i Kontratës Nr. 01-954-EFET”, se situata e krijuar nga pandemia COVID-19, prurjet e 

pakta jashtë parashikimeve, kushtet veçanërisht të thata hidrologjike për vitin aktual të kontratës, si 

dhe rrethanat tjera operacionale specifike të ndërmarrjes për shkak të vendndodhjes së HEC, kanë 

ndikuar në mos përmbushjen e obligimeve të tyre kontraktuale sa i përket liferimit të energjisë 

elektrike. 

 ZRRE konsideron se arsyetimi për pandeminë COVID 19, nuk qëndron sepse HC Ujmani nuk ka 

argumentuar që COVID 19 ka ndikim në sasinë e energjisë së liferuar. Megjithatë, COVID 19 do 

të mund të merrej parasysh për aktivizimin e provizionit të Forcës Madhore në ekzekutimin e 

kontratës aktuale mes palëve, dhe jo për vazhdimin e kontratës për periudhë të re. 
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 Po ashtu, ZRRE konsideron se arsyetimi për prurjet e pakta jashtë parashikimeve, kushtet 

veçanërisht të thata hidrologjike për vitin aktual të kontratës si dhe rrethanat tjera 

operacionale specifike të ndërmarrjes për shkak të vendndodhjes së HEC, nuk qëndron sepse 

është përgjegjësi e kompanisë për parashikime të sakta dhe me kohë përfshirë dhe 

parashikimet hidrologjike, dhe të dhënat historike të prurjeve. Këto të dhëna do të vlenin për 

kontratën aktuale dhe nuk mund të shfrytëzohen si argument për vazhdimin e kontratës pa 

përfillur Procedurën për tregtimin e energjisë elektrike. 

 Procedura për tregtimin e energjisë elektrike thotë se blerjet/shitjet afatgjata të energjisë 

elektrike organizohen nëpërmes një mekanizmi tenderues për çdo transaksion, ndërsa 

marrëveshja paraprake ka të specifikuar periudhën e vlefshmërisë dhe nuk përmban 

provizione rreth vazhdimit të kontratës. 

Nga këto që thanë më lartë, ZRRE vlerëson se mënyra e vazhdimit të Marrëveshjes nga HC Ujmani, nuk 

është në përputhje me legjislacionin vendor në fuqi, dhe nuk janë zbatuar obligimet nga provizionet e 

Procedurës për tregtimin e energjisë elektrike e cila kërkon që tenderimi i energjisë elektrike të 

zhvillohet përmes procesit të hapur, transparent dhe jodiskriminues ku do të merrnin pjesë të gjitha 

palët e interesuara. 

 

 

 

Fund i raportit 

 

Prishtinë, ZRRE 


