
 
 

Adresa: Rr. Dervish Rozhaja Nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

 

 

 

Raport Konsultativ 
 

Shqyrtimi i Dhjetë i Tarifave të Energjisë Elektrike  

 

SHTE 10 (2016-2017) 

 

Llogaritja e të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR) të Furnizuesit Publik të 

Energjisë Elektrike (Viti Relevant 4) 

 
 

 

 

 

DEKLARATË 

Ky Raport Konsultativ është përgatitur nga ZRRE me qëllim të pranimit të komenteve potenciale 

nga palët e interesit. Raporti nuk paraqet Vendim të ZRRE‐së dhe nuk duhet të konsiderohet si i 

tillë. 

 

 

 

 

24 shkurt 2016 



 

Adresa: Rr. Dervish Rozhaja Nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

 

Përmbledhje 

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

procesin e Azhurnimit Vjetor për të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) që do të mbulohen nga 

Kompanitë e Rregulluara. Në këtë proces, ZRRE-ja do të aprovojë MAR të azhurnuar për Gjeneratorin 

e Rregulluar (KEK), Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT, KOSTT), Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes (OSSH, KEDS) dhe Furnizuesit Publik të Energjisë Elektrike (FPEE, KESCO) 

bazuar në propozimet e dorëzuara nga Kompanitë e Rregulluara. Këto më pas do të përdoren nga 

Kompanitë e Rregulluara për të përcaktuar ngarkesat e tyre individuale për këtë vit  që do të jenë 

efektive nga 1 prilli 2016 dhe nga ZRRE-ja për të përcaktuar tarifat e rregulluara me pakicë. 

Vlerat bazë për komponentët e MAR janë përcaktuar në Shqyrtimin Periodik të bërë në vitin 2012 

dhe mbesin të vlefshme për një periudhë shumëvjeçare. Shqyrtimi aktual kufizohet në konfirmimin 

se propozimet për MAR të paraqitura nga Kompanitë e Rregulluara përshtaten me ato vlerat bazë 

dhe se janë llogaritur saktë në përputhje me kërkesat e Rregullës për vendosjen e çmimeve të 

Gjenerimit, OST/OT, OSSH dhe FPEE. Ky Raport Konsultativ paraqet vlerësimin e ZRRE-së për 

propozimin për MAR të paraqitur në aplikacionin e KESCO. Raportet shoqëruese paraqesin 

vlerësimin e ZRRE-së për propozimet e dorëzuara nga KEK, KOSTT dhe KEDS. 

Komentet e palëve të interesit 

Konsultimi publik është në thelb të politikave efektive rregullative. Palët e interesit ftohen që të 

shqyrtojnë të dhënat dhe pikëpamjet e paraqitura në këtë Raport Konsultativ dhe t’i komentojnë ato 

duke përfshirë përmirësimin e gabimeve të bazuara në fakte, duke dhënë kundër-argumente apo 

duke ofruar të dhëna të reja. Palët të cilat dëshirojnë të shprehin mendimet e rreth pozicionit të 

ZRRE-së, ftohen që të 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 
 
Dokumentet Relevante  

Vlerësimi fillestar i ZRRE-së të formularëve 
të raportimit të FPEE-së të dorëzuara në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik  

http://ero-
ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresi
mi_fillestar_KEK_anglisht.pdf 

Vlerësimi i përkohshëm i ZRRE-së të MAR të 
FPEE në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar  

http://ero-
ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_DSO_PES
_eng.pdf 

Vlerësimi përfundimtar i MAR të FPEE në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik – 
Vlerësim i detajuar  

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng
/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf 

Rregulla për vendosjes e çmimeve të 
furnizuesit publik të energjisë elektrike 
(Rregulla për Çmimet e FPEE)  

http://ero-
ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/PES_Pricing_
Rule.pdf 
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Aplikacioni i FPEE për MAR i dorëzuar në 
kuadër të Përshtatjes së Rregullt 4 (SHTE10) 

 

http://www.ero-
ks.org/2016/Tarifat/Aplikimi_per_MAR_per_vitin_20
16_KESCO.pdf   
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1 Pasqyrë e Kontrollit të Çmimit 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është institucion i pavarur i cili përcakton kontrollet e çmimit 

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 kontroll të çmimit vetëm për ato 

segmente të energjisë të cilat konsiderohen monopole natyrore (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 edhe këto segmente duke 

caktuar tarifa të cilat sigurojnë mbrojtje për konsumatorët në lidhje me çmimet e ngarkuara 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 kontrollit të çmimit. Niveli i 

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

të mirëmbajtjes së aseteve të tyre dhe të fitojnë kthim të arsyeshëm nëse i japin rezultatet e 

investimeve të aprovuara fillimisht. Gjithashtu, ZRRE përcakton caqe të efikasitetit, të cilat synojnë 

ngritjen e efikasitetit operativ të kompanive dhe të ofrojnë stimulime apo ndëshkime nëse 

kompanitë dështojnë t’i arrijnë këto caqe. 

Shqyrtimi Periodik i fundit është bërë nga ZRRE në vitin 2013 (SHTE7) për të hyrat e lejuara që të jetë 

i aplikueshëm prej vitit 2013 deri 2017. Elementet kyçe të vendimit për MAR të FPEE të lëshuar nga 

ZRRE në Shqyrtimin Periodik janë të përmbledhura në Tabela  1 më poshtë.   

Tabela  1  SHTE7 MAR i KESCO  

Furnizuesi Publik me Energji Elektrike (FPEE)  

Investimet e 

parashikuara (2013-

2017) 

0.395 milion € përgjatë periudhës rregullative  

Nxitësit e efikasitetit  Faktori i efikasitetit prej 5% i aplikuar për dy vitet e fundit të Periudhës 

Rregullative.  
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2 Hyrje 

Rregulla për  vendosjen e çmimeve të furnizuesit publik të energjisë elektrike(Rregulla për Çmimet e 

FPEE-së) përcakton bazat dhe procesin për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale që mund 

të fitohen nga FPEE (KESCO) në çdo vit relevant në mënyrë që ta lejojë atë të mbulojë kostot e 

arsyeshme nga sigurimi i furnizimit publik me energji elektrike me tarifa të rregulluara. Sipas 

Rregullës për Çmimet e FPEE-së, ZRRE-ja ka përcaktuar në Shqyrtimin Periodik SHTE7 në 2012, 

koston e parashikuar të FPEE-së për një periudhë pesë vjeçare deri në vitin 2017. Në kuadër të secilit 

prej këtyre pesë “Viteve relevante” në mes viteve 2013 dhe 2017, ZRRE kalon nëpër një proces të 

“Përshtatjes së Rregullt”. Ky proces dallon nga Shqyrtimi Periodik ku procesi i Përshtatjes së Rregullt 

nuk përfshin një analizë të detajuar të kostove. Në vend të saj, Përshtatja e Rregullt përdor rezultatet 

e marra gjatë procesit të Shqyrtimit Periodik në SHTE7 dhe përshtat MAR për të reflektuar 

ndryshimet në mes të kostove që kanë qenë të parashikuara gjatë Shqyrtimit Periodik dhe kostove 

aktuale të shkaktuara nga Kompanitë e Rregulluara për shkak të arsyeve që janë jashtë kontrollit të 

Kompanisë së Rregulluar. Gjatë procesit të “Përshtatjes së Rregullt”, ZRRE-ja do të: 

1. Azhurnoj kostot e lejuara me pakicë të FPEE-së; 

2. Shtoj kostot e lejuara të kapitalit punues, kostot e blerjes së energjisë me shumicë dhe 

kostot që barten të llogaritura në përputhje me formulat e specifikuara në Rregullën për 

Çmimet e FPEE-së dhe vendimin e ZRRE-së mbi MAR për KEK, KOSTT dhe KEDS; 

3. Azhurnoj MAR-in e FPEE-së për të reflektuar ndryshimet në mes të të Hyrave të Lejuara 

Maksimale dhe të atyre të realizuara në Vitin paraprak Relevant (t-1); dhe 

4. Shtoj në lejim borxhin e keq (të definuar si të hyra të faturuara por të pa inkasuara). 

3 Struktura e këtij raporti 

Ky Raport Konsultativ është i organizuar si në vijim: 

 Seksioni 4 parashtron balancën e energjisë të përdorur në llogaritjet e MAR; 

 Seksioni 5 paraqet propozimin ZRRE-së për kostot vetanake direkte të KESCO-s dhe shqyrton  

aplikacionin e KESCO-s për MAR; 

 Seksioni 6 paraqet propozimin e ZRRE-së për ato pjesë të MAR të KESCO-s që varen nga 

vendimet për MAR për Kompanitë tjera të Rregulluara, që përbëjnë blerjen me shumicë të 

energjisë, kostot bartëse dhe të hyrat e parregulluara; 

 Seksioni 7 paraqet një përmbledhje të totalit të MAR të KESCO që do të mbulohen nga tarifat 

e rregulluara me pakicë. 
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4 Balanca e Energjisë 

Vitet e kaluara ZRRE ka përdorur parashikimin e balancës së energjisë të aprovuar nga Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik (MZHE) për Vitin Relevant t për të llogaritur MAR të KESCO-s për Vitin Relevant 

t. Balanca e parashikuar përdoret për të llogaritur kostot e blerjes së energjisë me shumicë të cilat 

futen në lejimet e bëra për kostot e humbjeve të transmisionit dhe shpërndarjes  dhe tarifën finale 

me pakicë. 

4.1 Balanca e Energjisë e Realizuar për Vitin Relevant t-1 (2015) 

Balanca e realizuar e energjisë për vitin 2015 përdoret për të përshtatur dallimet në kosto që 

rezultojnë nga dallimet në mes të volumeve të realizuara për vitin 2015 dhe parashikimeve të 

përdorura në përcaktimin e vlerave të lejuara të MAR për vitin 2015. Këto dallime konsiderohen të 

jenë jashtë kontrollit të Kompanive të Rregulluara dhe për këtë arsye, ato as nuk duhet të 

ndëshkohen e as të përfitojnë prej tyre. 

Aplikacionet e pranuara si nga KOSTT po ashtu edhe nga KESCO, përmbajnë të dhëna për balancën e 

energjisë së realizuar për vitin 2015. Megjithatë, këto ndryshojnë. Nuk është e qartë se pse kjo është 

e dhënë në këtë mënyrë duke pas parasysh që të dy Kompanitë e Rregulluara do duhej të përdornin 

të njëjtat volume të matura dhe ZRRE-ja rekomandon KOSTT-in dhe KESCO-n që të harmonizojnë 

këto vlera. 

Në ndërkohë, ZRRE-ja ka përdorur qasjen e mëposhtme për të përcaktuar balancën e energjisë së 

realizuar për vitin 2015: 

 Volumet e realizuara të raportuara nga KOSTT janë përdorur për të përcaktuar gjenerimin, 

transmisionin dhe volumet e energjisë së eksportuar. 

 Volumet e realizuara të raportuara nga KESCO janë përdorur për të përcaktuar energjinë e 

importuar dhe shitjet tek konsumatorët fundorë. 

Kjo rezulton në një mospërputhje në mes të volumeve të energjisë që hyn dhe del në sistemin e 

transmisionit (pas lejimit për humbje). Këto ndryshime në anën tjerët, mund të rrjedhin nga 

ndryshimet në klasifikimin e eksporteve të shkëmbyera (energjia e eksportuar e dhënë në shkëmbim 

për energjinë e importuar, në vend se të eksportohet dhe paguhet sipas një kontrate). ZRRE-ja 

përsërit se KOSTT-i dhe KESCO do duhet të punojnë së bashku për të zgjidhur këto dallime. 

4.2 Balanca e Energjisë së Parashikuar për Vitin Relevant t (2016) 

Balanca e energjisë së parashikuar për vitin 2016 është përgatitur si në vijim: 

 Balanca e energjisë e azhurnuar për disponueshmërinë e KEK gjenerimit, është përdorur për 

të parashikuar energjinë e gjeneruar nga gjeneratorët vendorë dhe importet e energjisë 

elektrike.  
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 Shitjet me pakicë të energjisë janë parashikuar duke përdorur projeksionet e ofruara nga 

KESCO në aplikacionin e saj. Këto tregojnë një rritje prej 1.6 % në shitjet përfundimtare në 

vitin 2015, në përputhje me normën vjetore të rritjes në vitet paraprake.  

 Furnizimet e pa faturuara në Kosovën Veriore gjithashtu janë parashikuar duke përdorur 

projeksionet e ofruara nga KESCO. Në balancën e aprovuar nga MZHE-ja, këto furnizime të 

pa faturuara pritet të kenë rënie prej 9.6% nga nivelet e vitit 2015. Sipas pikëpamjes së 

ZRRE-së, një rënie e tillë aktualisht duket e vështirë.  

 Humbjet në transmision dhe shpërndarje janë projektuar duke përdorur përqindjen e 

humbjeve të lejuara të përcaktuara nga ZRRE-ja në shqyrtimin periodik.  

 Eksportet pastaj përshtaten në mënyrë që të sigurojnë se volumet e energjisë së projektuar 

hyrëse dhe dalëse në sistem janë në balancë (pas lejimit për humbje të energjisë).   

ZRRE konsideron që balanca e energjisë e cila është aprovuar nga MZHE për të parashikuar 

prodhimin nga gjeneratorët e vendosur në Kosovë në pronësi të KEK-ut, ka arsye për të besuar që 

është optimiste. Në janar të vitit 2016, balanca e aprovuar e energjisë parashikon prodhimin neto të 

Kosovës A dhe Kosovës B së bashku prej 537 GWh. Prodhimi aktual neto i arritur ishte vetëm 415 

GWh me diferencën që është dashur të bëhet nga rritja e importeve. Nëse mospërputhje të 

ngjashme vazhdojnë gjatë vitit 2016, atëherë ndërlikimi është se importet aktuale do të tejkalojnë 

mjaft shumë nivelet e parashikuara me ndikimet përkatëse në kostot e furnizimit me shumicë. 

4.3 Humbjet e lejuara të transmisionit dhe shpërndarjes 

ZRRE-ja ka përcaktuar caqet shumëvjeçare për nivelin e lejuar të humbjeve (në terma të përqindjes) 

në rrjetet e transmisionit dhe shpërndarjes. Këto nivele të lejuara përdoren për të përcaktuar kostot 

e humbjeve të cilat OST (KOSTT) dhe OSSH (KEDS) janë të lejuara që t’i mbulojnë nga konsumatorët. 

OST dhe OSSH do të shpërblehen në rast të zvogëlimit të humbjeve përtej cakut, ndërsa do të 

ndëshkohen në rast të mos arritjes së cakut të humbjeve të vendosura nga ZRRE. Kjo siguron nxitje 

për të dy Kompanitë e Rregulluara që të zvogëlojnë humbjet. 

Nivelet e lejuara të humbjeve në transmision janë caktuar të jenë 1.8% siç është përcaktuar në 

Shqyrtimin Periodik. Nivelet e lejuara të humbjeve në shpërndarje fillimisht janë caktuar në SHTE6 

duke u zvogëluar nga 3% (pikë përqindje) përgjatë tri viteve të para dhe nga 2.5% (pikë përqindje) në 

tri vitet e fundit, si rezultat i përmirësimeve të vazhdueshme të pritshme në rrjet dhe përpjekjet e 

rritura për të zvogëluar humbjet komerciale të energjisë elektrike1. Niveli i lejuar prej 23.1% në vitin 

2015 si pasojë tani është zvogëluar në 20.6%. Furnizimet e pa faturuara në Kosovën Veriore nuk 

konsiderohen të jenë nën kontrollin e OSSH-së, prandaj, janë përjashtuar nga këto humbje të lejuara 

dhe nga llogaritja e humbjeve aktuale në shpërndarje.  

Balanca e energjisë së parashikuar për vitin 2016 është dhënë në Tabela 2 më poshtë.  

                                                           
1
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_399_2012.pdf 

http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_399_2012.pdf
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Tabela 2 Balanca e Energjisë  

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 transmission   
  

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% 

  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   
   Gjeneratoret e kyqur në distribucion GWh 46.6 33.8 64.2 

Wind Power j.s.c. GWh 
   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 Kostot e lejuara direkte të KESCO 

Sipas Rregullores për Çmimet e FPEE (Shtojca 1), MAR për KESCO llogaritet çdo vit sipas formulën në 

vijim: 

MARt = (RETRt + WCLCt + WHPCt + PSTCt - NTFRt + KREVt) / (1-BDTAt) 
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Ku 

MARt janë të hyrat e lejuara maksimale për vitin relevant t  

RETRt janë kostot e lejuara me pakicë në vitin relevant t, të cilat caktohen gjatë 
azhurnimeve vjetore 

WCLCt janë kostot e lejuara të kapitalit në vitin relevant t 

WHPCt janë kostot e lejuara të energjisë me shumicë gjatë vitit relevant t 

PSTCt janë kostot që barten gjatë vitit relevant t 

NTFRt janë të hyrat jotarifore në vitin relevant t 

KREVt është faktori korrektues i të ardhurave gjatë vitit relevant t 

BDTAt janë kostot e lejuara për borxhin e keq gjatë vitit relevant t, që caktohen si 
vlerë përqindjeje (%) 

Llogaritja specifike për FPEE e kostove të lejuara me pakicë, kosto e lejuar e kapitalit, faktori 

korrektues i të ardhurave dhe lejimi i borxhit të keq janë përshkruar në paragrafin 5. Llogaritjet e 

elementeve tjera të MAR të FPEE që janë të varura nga vendimet tjera të ZRRE-së në MAR të 

Kompanive të Rregulluara, që përbëjnë kostot e blerjes së energjisë me shumicë, kostot e bartëshme 

dhe të hyrat jotarifore, janë përshkruar në në paragrafin 6 në vijim. 

Kostot e lejuara me pakicë janë llogaritur si shuma e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes 

(OPMCt), zhvlerësimit (DEPCt) dhe kostot tjera. Ndryshe nga Kompanitë tjera të Rregulluara, pë FPEE 

nuk ka kthim të lejuar. Në vend të saj, FPEE pranon një marzhë të shitjes me pakicë, për t’u 

kompensuar për riskun që merr dhe për të lejuar një profit nga operimet e veta. Kjo marzhë formon 

një pjesë të kostove të blerjes së energjisë me shumicë. 

5.1 Komentet e përgjithshme 

Gjatë aplikimit të tarifave shumëvjeçare janë vërejtur një numër çështjesh në lidhje me të kuptuarit 

ndryshe të llogaritjes së përshtatjeve. Kjo është e pritshme duke pasur parasysh që periudha aktuale 

është e para në të cilën janë aplikuar tarifat shumëvjeçare. Gjatë vitit 2016, përpara shqyrtimit të 

ardhshëm periodik (për Gjenerimin KEK) ZRRE-ja ka për qëllim të nxjerrë një model të ri të MAR në 

mënyrë që të përmirësoj qartësinë dhe kuptimin reciprok të këtyre llogaritjeve. Për përshtatjet 

vjetore në SHTE10, ZRRE-ja ka vazhduar të aplikoj qasjen e përdorur në përshtatjet e kaluara vjetore 

për arsye të konsistencës.  

KESCO ka kërkuar që shpenzimet e lejuara operative (OMPC) të rriten më tutje për shkak të rritjes së 

fundit të pagave. ZRRE-ja njofton se korniza e tarifës shumëvjeçare është vendosur për të dhënë një 

siguri më të madhe për Kompanitë e Rregulluara për të hyrat në të ardhmen dhe për të krijuar 

shtytës më të fortë për përmirësime të efikasitetit. Kjo kornizë nuk parasheh që ZRRE-ja të bëjë 
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përshtatje të vazhdueshme vjetore, për shembull, duke përshtatur kostot e rritjes së pagave (dhe, 

anasjelltas, për të përshtatur një kursim të kostos së papritur).  

Ekzistojnë dy mekanizma që janë në dispozicion për të licencuarit për të mbuluar ndryshimet e tilla 

në kosto: 

 Brenda periudhës shumëvjeçare, është një dispozitë për Shqyrtime të Jashtëzakonshme kur 

të licencuarit përjetojnë goditje të mëdha në kosto të cilat janë jashtë kontrollit të tyre. Këto 

përbëjnë një proces të ndarë të shqyrtimit dhe nuk janë pjesë e shqyrtimeve vjetore të cilat 

janë duke u zbatuar aktualisht. 

 Gjithashtu ka hapësirë për rivendosjen e kostove të lejuara në Shqyrtimet Periodike në fund 

të çdo periudhe shumëvjeçare për të marrë parasysh ndikimet e ndryshimit të kostove me 

kalimin e kohës. Rivendosja e parë e tillë do të bëhet në vitin 2017 për KEK-un. 

Rrjedhimisht, ZRRE-ja nuk propozon përshtatjeje në MAR përveç atyre që dalin nga aplikimi i 

formulës për përshtatje vjetore.  

5.2 Përshtatjet për S-faktorin dhe normën e interesit 

Sipas Shtojcës 1 Neni 2.1 të Rregullës për Çmime të FPEE, norma e interesit e aplikueshme në 

përshtatje të MAR të FPEE në çdo Viti Relevant, që rezulton nga dallimi në mes të vlerave të 

realizuara dhe aprovuara për vitin paraprak është e llogaritur duke u bazuar në EURIBOR plus S%, ku 

S është vlerë e përcaktuar nga Rregullatori gjatë Azhurnimeve Vjetore dhe që reflekton preminë e 

pagueshme nga i licencuari për kreditë afatshkurtëra. Kjo ndryshon nga parimi i aplikuar në Rregullat 

e tjera të Çmimeve2, ku vlera S caktohet gjatë Shqyrtimeve Periodike dhe mbahet konstante përgjatë 

Periudhës Rregullative. 

ZRRE ka ricaktuar vlerën S për përshtatjet e Furnizuesit Publik të Energjisë Elektrike si në vijim: 

Normat e interesit të kredive në Kosovë janë marrë nga Buletini Mujor Statistikor i Bankës Qendrore 

të Kosovës, Tabela 14.2 (Normat efektive të interesit të KTD‐ve – normat e interesit në kredi)3. Vlera 

e marrë është për norma të kredive afariste investuese për kredi me maturitet deri në 1 vit nga e cila 

S-faktori është i llogaritur si 9.27%. 

Norma finale e interesit për përshtatjet pastaj llogaritet si shuma e -0.131%4, EURIBOR me maturitet 

tre mujor për dhjetor 2015 dhe S-faktori për të dhënë një normë interesi për përshtatjet prej 9.14%. 

                                                           
2
Namely the Generation, Transmission and Distribution Pricing Rule 

3
http://bqk-kos.org/repository/docs/2015/BQK-BMS%20nr%20160.pdf  

4
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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5.3 Kostot e Lejuara me Pakicë (RETRt) 

Kostot e lejuara me pakicë llogariten si shuma e kostove të lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes 

(OPMCt), zhvlerësimi (DEPCt) dhe tarifat e licencës (LCICt). 

5.3.1 Kostot e operimit dhe mirëmbajtjes (OPMCt) 

Rregulla për vendosjen e çmimeve parasheh se kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes do të 

profilizohen apo zbuten gjatë periudhës shumëvjeçare. Në praktikë, kjo nuk ka ndodhur. Përveç 

kësaj, në vitin 2015, nga KEDS dhe KESCO është kërkuar që të shthurin aktivitetet e tyre që ka quar 

në kërkesën për ndarjen e kostove të shërbimeve të përbashkëta, siç janë operimet në zyre 

qendrore në mes tyre. KEDS dhe KESCO gjithashtu kanë pasur kosto të ndryshme që lidhen me 

shturjen. Si pasojë, shpenzimet e projektuara operative për bizneset e kombinuara të OSSH-FPEE 

(KEDS dhe KESCO) të përcaktuara në Shqyrtimin Periodik më nuk janë të aplikueshme 

Duke ditur këtë, ZRRE-ja ka vendosur të përshtatë kostot e operimit dhe mirëmbajtjes të shthurura 

për të dy entitetet, siç është përcaktuar në vitin 2015, duke përdorur formulën e mëposhtme: 

OPMCt = OPMCt-1 *(1 + CPIt-1) * (1 – Et) 

Ku 

OPMCt janë kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes në vitin relevant t  

OPMCt-1  janë kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes në vitin relevant t-
1  

CPIt-1 është vlera e realizuar e inflacionit në vitin relevant t‐1, e matur duke 
përdorur “Indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumatorëve 
(HICP‐të) – të gjitha njësitë në Eurozonë” të publikuara nga 
Eurostat‐i, apo ndonjë vlerësim tjetër i inflacionit që rregullatori e 
përcakton të jetë si masa më e mirë e ndryshimit në kostot operative 
dhe të mirëmbajtjes përgjatë kohës dhe që është e lejuar gjatë 
shqyrtimit periodik    

Et është Faktori i Efikasitetit në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë 
shqyrtimeve periodike   

ZRRE-ja ka aplikuar faktorin e efikasitetit prej 5% siç është përcaktuar në Shqyrtimin Periodik për t’u 

aplikuar në vitin 2016 dhe dy vitet tjera pasuese. Norma e aplikuar e inflacionit është 0.20% dhe 

është llogaritur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumatorëve për të gjitha njësitë në 

Eurozone. 

Niveli i lejuar i kostove të operimit dhe mirëmbajtjes për SHTE10 është 6.5 milion €. 

5.3.2 Kostot e zhvlerësimit (DEPCt) 

Rregulla për vendosjen e Çmimeve prapë supozon se zhvlerësimet e lejuara zbuten dhe profilizohen 

gjatë Periudhës Rregullative. Pasi që kjo zbutje nuk është aplikuar në praktikë, ZRRE-ja ka përdorur 
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formulën e përshtatjes si në vijim, e cila është  e njëjtë me formulën e aplikuar në vitet e mëparshme 

dhe konsideron ndikimin e inflacionit në vlerat e aseteve: 

DEPCt = DEPCt-1 * (CPIt-1) +DEPCft 

Ku  

DEPCt është zhvlerësimi tjetër i lejuar në vitin relevant t 

DEPCt-1 është zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant t‐1 

CPIt-1 është vlera e realizuar e inflacionit në vitin relevant t‐1, e matur duke 
përdorur “Indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumatorëve 
(HICP‐të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” publikuar nga Eurostat‐i 

DEPCft është zhvlerësimi i lejuar i caktuar për vitin relevant t në shqyrtimin 
më të fundit periodik  

Zhvlerësimi i lejuar për SHTE 10 është caktuar në 0.4 milion €. 

5.3.3 Kosto e taksave të licencës (LICCt) 

Kosto për taksën e licencës është llogaritur sipas normës së aprovuar prej 0.22 €/MWh e 

aplikueshme vetëm për volumet e importuara. Kosto e lejuar për taksë e licencës për SHTE10 është 

0.1 milion €. 

5.4 Kostot e Kapitalit të Punës (WCLCt) 

Kostot e lejuara të kapitalit të punës llogariten si kostot e interesit në huamarrje në baza 

afatshkurtëra e barabartë me vlerën një mujore të rrjedhës së parasë së gatshme. Norma e interesit 

e përdorur është ajo e aplikueshme për përshtatjet (shih paragrafin 5.2). Kostot e lejuara të kapitalit 

punues për SHTE10 është 1.7 milion €. 

5.5 Përshtatja e të Hyrave (KREVt) 

KESCO është kompensuar për dallimin në mes të kostove të realizuara dhe lejuara në vitin paraprak. 

Kjo siguron se nuk do të ndëshkohet atëherë kur duhet të paguaj Kompanitë tjera të Rregulluara në 

tërësi, kur shitjet janë më të ulëta se ato të parashikuara. Formula për këtë përshtatje është e 

treguar më poshtë: 

KREVt = (MARt-1 – ARRt-1) * (1+ It) 

Ku 

ARRt-1  janë të hyrat e rregulluara të realizuara në vitin relevant t‐1 

MARt-1 janë të hyrat e lejuara maksimale siç janë të përcaktuar për vitin 
relevant t‐1 
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It është norma e interesit për vitin relevant t, që llogaritet bazuar në 
EURIBOR plus S%,ku S paraqet vlerën e përcaktuar nga Rregullatori 
gjatë shqyrtimeve periodike që reflekton preminë e pagueshme nga i 
licencuari për huatë afatshkurtra mbi normën e EURIBOR-it 

Vlera e përshtatjeve të të hyrave të paguara tek OST (KOSTT) dhe OSSH (KEDS) janë zbritur nga kjo 

për të dhënë shumën totale që do të mblidhet nga KESCO sipas kësaj përshtatje. 

Vlera neto e kësaj përshtatje për vitin 2016 (për shkak të dallimeve në mes të të hyrave të realizuara 

dhe të lejuara në vitin 2015, pas zbritjes së pagesave të përshtatjes së të hyrave për KOSTT dhe 

KEDS) është zero. Kjo krahasohet me një përshtatje pozitive në vitin 2015 prej 28.9 milion €, që ka 

rezultuar nga rritja shumë e madhe në kosto dhe, si pasojë, të hyrat e lejuara për KESCO në vitin 

2014 pas ndërprerjes në TC Kosovës A dhe nevojës për të importuar energji për të zëvendësuar 

gjenerimin vendor. 

5.6 Lejimi i Borxheve të Këqija (BDTAt) 

Kostot e lejuara të borxhit të keq e kompensojnë KESCO-n për nivelet e pritshme të borxheve të 

këqija që rezultojnë nga konsumatorët të cilët nuk i paguajnë faturat e tyre dhe plotësojnë kriteret 

për tu trajtuar si borxhe të këqija. Kosto e borxhit te keq është llogaritur duke supozuar një normë të 

pamundësisë së inkasimit prej 4% (96% e të gjitha shumave të faturuara paguhen). Kjo paraqet një 

kosto të lejuar prej 9.7 milion € për SHTE10. 

6 Kostot e bartshme 

Kostot e bartshme të KESCO-s janë ato që varen nga vendimet në MAR të aplikueshme për 

Kompanitë tjera të Rregulluara. Këto janë kostot e blerjes së energjisë me shumicë (WHPCt), kostot e 

bartshme nga KOSTT dhe KEDS (PSTCt) dhe të hyrat jotarifore (NTFRt) të cilat shfaqen në masë të 

madhe nga shitja e energjisë tek KOSTT dhe KEDS për të mbuluar humbjet e transmisionit dhe 

shpërndarjes respektivisht. 

6.1 Kostot e Blerjes së Energjisë me Shumicë (WHPCt) 

Kostot e blerjes së energjisë me shumicë llogariten si shuma e kostove të blerjes nga Gjeneratori i 

Rregulluar (KEK), nga gjeneratorët tjerë në Kosovë dhe importet, minus të hyrat e fituara nga 

eksportet. Rrjedhja e këtyre kostove është përshkruar në një raport të ndarë konsultativ të lëshuar 

nga ZRRE. Për të marrë koston finale që do të përfshihet në MAR të FPEE, një marzhë e shitjes së 

energjisë me pakicë është shtuar dhe një faktor i përshtatjes që kompenson për dallimet në mes të 

kostove të lejuara dhe realizuara në vitin paraprak. Marzha e pakicës e përdorur është 3% si në vitet 

e mëparshme. 

Kostot e lejuara të blerjes së energjisë me shumicë për SHTE10 janë 172.2 milion €. Kjo paraqet një 

rritje mjaft të madhe nga ato të aprovuara për SHTE9 prej 149.6 milion €. Shifra e ultë në SHTE9 në 

masë të madhe vjen nga zbritja në pagesa të KEK-ut për shkak se TC Kosova A nuk ka qenë në 

dispozicion në vitin 2014 pas aksidentit. 
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6.2 Kostot Bartëse (PSTCt) 

Kostot bartëse janë pagesat që do t’i bëhen KOSTT-it si OST/OT dhe KEDS si OSSH. Këto janë të njëjta 

në MAR për secilin entitet minus të hyrat e fituara nga KOSTT nga ngarkesat e paguara nga 

gjeneratorët. Rrjedha e MAR për KOSTT dhe KEDS janë të përshkruara në raporte të ndara 

konsultative të lëshuara nga ZRRE. 

Për SHTE10, këto kosto bartëse janë 92.6 milion €. 

6.3 Të Hyrat Jotarifore (NTFRt) 

Të hyrat jotarifore janë të hyra të fituara nga KESCO nga burime tjera përveç shitjes së energjisë 

elektrike tek konsumatorët fundorë. Ekzistojnë dy burime të këtyre të hyrave. E para është nga shitja 

e energjisë tek KOSTT-i (si OST) dhe KEDS për të mbuluar humbjet e transmisionit dhe shpërndarjes. 

E dyta është nga paratë e gatshme të pranuara nga KESCO si pagesa të ndëshkimeve nga shfrytëzimi 

i pa-autorizuar i energjisë elektrike që është identifikuar më pas. 

6.3.1 Shitja e energjisë për të mbuluar humbjet 

Vlera e energjisë së shitur për të mbuluar humbjet është e vendosur barabartë me lejimet për këtë 

në secilin nga MAR të përcaktuar për KOSTT dhe KEDS. Rrjedha e këtyre vlerave është e përshkruar 

në raporte  të ndara konsultative që përshkruajnë llogaritjen e MAR për këto dy entitete. 

Për SHTE10, vlera totale e këtyre kostove është 30.9 milion €. 

6.3.2 Pagesat dhe ndëshkimet për rikthimin e humbjeve 

Kur KEDS identifikon se konsumatori ka shfrytëzuar energjinë elektrike në mënyrë të pa-autorizuar 

(ka konsumuar atë por nuk është faturuar për të) atëherë ka të drejtë të ngarkoj sasinë e 

konsumuar. Këto pastaj ngarkohen me tarifën më të lartë të aplikueshme për atë kategori të 

konsumatorit. KEDS do të llogaris totalin e ndëshkimit që duhet të paguhet dhe e komunikon këtë 

tek KESCO i cili pastaj është përgjegjës për faturimin dhe inkasimin e konsumatorit për atë vlerë. 

Sipas rregullave aktuale, nuk është e qartë se si shpërndahen këto pagesa të ndëshkimeve. Marrë 

parasysh këtë, në përcaktimin e MAR, ZRRE ka bërë supozimet si në vijim: 

 Vlera e barabartë me shumën që KEDS do të paguante më parë për të mbuluar kostot e 

blerjes së energjisë për të mbuluar këtë sasi të konsumit të pa-autorizuar (të cilat janë 

regjistruar si humbje komerciale për të cilat KEDS duhet të blejë energji kompenzuese nga 

KESCO) i kthehet KEDS-it. 

 Shuma e mbetur e pagesave të ndëshkimeve kthehet tek konsumatorët duke e trajtuar këtë 

si të hyrë jotarifore për KESCO. 

Për vitin 2015, volumi i energjisë së shfrytëzuar në mënyrë të pa-autorizuar për të cilën është bërë 

rikthimi i humbjeve ishte 66 GWh, ndërsa faturimi për këtë sasi të energjisë ka qenë 4.6 milion €. 
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Kosto e vlerësuar e blerjes së energjisë nga KEDS për të mbuluar këtë vëllim është 2 milion €. Dallimi 

prej 2.6 milion € trajtohet si e hyrë shtesë jotarifore për KESCO. 

7 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për FPEE (KESCO) 

MAR për KESCO për vitin 2016 është 243.4 milion €, e cila paraqet shumën që do të mbulohet nga 

tarifat e rregulluara të shitjes me pakicë. 

Vlera e propozuar paraqet një zvogëlim prej 13 milion €, apo përafërsisht 5% në atë të aprovuar në 

SHTE9 për vitin 2015. Ky zvogëlim është kryesisht për shkak të përfundimit të përshtatjes së vetëm 

një hershme të bërë në vitin 2015 për të kompensuar KESCO-n për kostot shtesë të blerjes së 

energjisë që i janë shfaqur në vitin 2014 si rezultat e asaj që TC Kosova A ishte jashtë prodhimit pas 

aksidentit. Shumica e komponentëve tjerë të MAR ose kanë mbetur në nivelet e ngjashme me ato të 

aprovuara për vitin 2015 ose janë ngritur lehtësisht. 

Tabela 3 Propozimi i MAR për KESCO  

MAR I FPEE   
SHTE9  
E lejuar 

SHTE9  
E realizuar 

SHTE10  
E propozuar 

Parametrat e indeksimit         

Faktori I efikasitetit % 0.00% 5.00% 5.00% 

Faktori profilizues % 0.00 0.00 0.00 

HICP % 0.43% 0.21% 0.21% 

Euribor % 0.25% -0.13% -0.13% 

S-factor % 10.47% 9.27% 9.27% 

It % 10.72% 9.14% 9.14% 

Kostot e shitjes me pakicë(RETRt - Article 10 PES Pricing Rule)     

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 6.7   6.5 

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 0.3   0.4 

Kosoto të bartshme (PSTCt)         

Ngarkesat e KOSTT  €m 22.7   17.8 

Ngarkesat e OSSH €m 75.6   74.9 

Të hyrat nga shitja e humbjeve në OST dhe OSSH         

Të hyrat e OST (Viti relevant t) €m 3.132   3.88 

Të hyrat e OST (Viti relevant t-1)   0.112   -0.005 

Të hyrat e OSSH (Viti relevant t) €m 27.6   28.3 

Të hyrat e OSSH (Viti relevant t-1)   4.9   4.635 

Kosto e kapitalit punues (WCLCt)         

WCLC= (1 / 12) * It * (RETRt + WHPCt + PSTCt - 
NTFRt) €m 1.9   1.7 

Kosto e blerjes së energjisë me shumicë (WHPC)         

WHPC €m 149.6   172.2 

Borxhet e këqija (BDTA)         
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BDTA % 5%   4% 

BDTA €m 13.1   9.7 

KREVt         

FPEE KREVt €m 33.7   3.7 

OSSH KREVt €m 3.1   4.1 

KOST KREVt €m 1.5   2.2 

FPEE MAR         

FPEE MAR €m 256.5 253.1 243.4 

 


