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1. Hyrje 
 

KEDS i licencuar si Operator i Sistemit të Shpërndarjes ka përgatitur kërkesën për të hyrat e 
lejuara maksimale (MAR) për vitin 2019, në përputhje me Shtojcën 7 të Rregullës për të Hyrat e 
lejuara Maksimale të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (Rregulla për të hyrat e OSSH-së), 
dhe letrës zyrtare të ZRRE-së  të pranuar më 7 dhjetor 2018. 
 
Në përputhje me rregullën për vendosjen e të hyrave të OSSH-së, ky aplikim përfshin tërë 
dokumentacionin  e kërkuar dhe të nevojshëm si dhe dëshmitë  sipas komponentëve të formulës 
për përshtatje të rregullt. Për më tepër OSSH ka përfshirë të gjitha shpenzimet e arsyeshme, me 
qëllim të funksionimit të tij normal, si dhe ofrimit më të mirë të shërbimeve për të gjithë 
konsumatorët e tij.  
 
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes do të përditësoj të dhënat e aprovuara gjatë procesit 

shumëvjeçar të vendosjes së tarifave, dhe për shkak të ndryshimeve që mund të ndodhin 
ndërmjet të Hyrave të Lejuara Maksimale të miratuara dhe atyre aktuale do të bëhen përshtatjet 
e nevojshme. 

 
Duke qenë se procesi tarifor është interaktiv ndërmjet ZRRE-së dhe të licencuarve të  tjerë, si dhe 
për shkak të ndryshimeve në legjislacion, ky aplikacion mund të përshtatet tutje me qëllim të 
reflektimit të kostove që janë të ndërlidhura me të licencuarit e tjerë. 
 

Struktura e dokumentit përbëhet nga tetë pjesë kryesore, përkatësisht: 
1. Bilanci i energjisë elektrike 
2. Kostot operative 
3. Kostot e investimeve kapitale 
4. Kostot e humbjeve 
5. Kostot tjera 

6. Faktori Korrigjues - KREV 

7. Përcaktimi i të Hyrave të Lejuara Maksimale për vitin relevant t. 

OSSH mbetet i përkushtuar për bashkëpunim me qëllim të arritjes së konkluzioneve të duhura, 
të cilat janë në interes të të gjithë akterëve të përfshirë në sektorin e energjisë.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 
 

2. Bilanci i energjisë elektrike 
 

Parashikimi i Bilancit të energjisë elektrike për qëllime të operatorit të sistemit të shpërndarjes 

është bërë sipas parashikimit të konsumit nga furnizuesit dhe humbjeve reale të  pritshme. Qasja 

e aplikuar nga OSSH për zhvillimin e bilancit të energjisë është qasja " nga poshtë lart ". 

Në koordinim me furnizuesit e licencuar dhe aktiv, OSSH ka paraparë 3,872 GWh shitje në nivelin 

e shpërndarjes për vitin 2019, siç është paraqitur në tabelën më poshtë: 

 
Niveli I tensionit Jan Shk Mar Pri Maj Qe Korr Gush Sht Tet Nën Dhj Total 

35 kV  4   3   4   4   4   4   4   4   4   4   5   5   49  

10 kV  32   26   30   26   26   27   28   29   27   31   34   37   353  

0.4 kV  32   26   30   26   27   28   31   31   28   30   32   36   358  

0.4 kV / II  59   49   50   41   41   41   44   48   43   46   50   61   573  

Amvisëria 279  223   232  191   183  176   183   188   169  202   217  270   2,514  

Ndriçimi publik  3   2   2   2   2   2   2   2   2   2   3   3   26  

Total 409  330  348  289   283  277  292   302  274  315  341  411   3,872  

 
Duhet të theksohet se këto shitje janë më të larta sesa ato të paraqitur në bilancin e energjisë 

elektrike për vitin 2019, por nëse analizojmë shitjet aktuale të ndodhura gjatë muajit dhjetor 

2018 dhe trendit të shitjeve gjatë muajit janar 2019 (si në aspektin e konsumit ashtu edhe sipas 

kushteve meteorologjike), vërejmë një rritje të shitjeve krahasuar me parashikimet tona. Në këtë 

kuptim, OSSH me qëllim që të reflektoj drejtë shpenzimet dhe të hyrat për këtë vit tarifor, ka 

ndryshuar paksa shitjet krahasuar me ato të parashikuara në fillimi për qëllim të bilancit të 

energjisë elektrike.  

 
Ndërkohë, OSSH ka paraqitur humbjet në shpërndarje për vitin 2019, në bazë të nivelit të 

arsyeshëm që mund të pritet dhe në linjë me parashikimin e shitjeve per vitin 2019 dhe humbjeve 

aktuale te realizuara gjatë vitit 2018.  Ngjashëm me vitet e kaluara, OSSH do t’i paraqes ato në dy 

linja: a) humbjet e lejuara - sipas vendimit të ZRRE V_1019_2018 të datës 20 gusht 2018 dhe b) 

humbjet e tejkaluara - që paraqesin humbjet mbi nivelin e lejuar të humbjeve, e cila siguron se 

konsumatorët do të jenë të  ngarkuar vetëm me nivelin e lejuar të humbjeve, pasi kjo përbën një 

kosto të drejtpërdrejtë për kompaninë. 
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3. Kostoja e Humbjeve 

3.1. Përcaktimi i cakut të humbjeve për periudhën e dytë rregullative 

 

Humbjet në shpërndarje dhe kostot e tyre të lejuara rregullohen përmes Rregullës për të hyrat e  

OSSH-së, përkatësisht nenit 12 të Rregullës.  

Më 20 gusht 2018, ZRRE përmes vendimit V_1019_2018 ka aprovuar nivelin e lejuar të humbjeve 

për periudhën e ardhshme rregullative 2018-2022, pas më shumë se një vit nga hapja e procesit 

të konsultimit, gjatë të cilit vit OSSH ka dorëzuar disa dokumente, duke mbështetur dhe arsyetuar 

kërkesën e tij për të vendosur nivelin e lejuar të humbjeve në një nivel më të arsyeshëm. 

Megjithatë, ZRRE ka vendosur që të vazhdoj me nivelin e përcaktuar në periudhën e parë 

rregullative dhe të pranojë vetëm 1.9% të humbjeve të trashëguara para procesit të privatizimit. 

Por, ZRRE nuk ka marrë në konsideratë të kompensoj OSSH-në për efektin përbërës të këtyre 

humbjeve të trashëguara gjatë periudhës së parë Rregullative. 

Gjatë përcaktimit të nivelit të lejuar të humbjeve  në periudhën e parë rregullative, ZRRE ka kryer 

një analizë të detajuar dhe ka vendosur cakun për zvogëlimin e humbjeve bazuar në humbjet 

aktuale që kanë ndodhur në vitin 2011, e cila konsiderohej si pikë nisje. Pa argumentuar më tej 

arsyeshmërinë e një vendosje  të tillë agresive të cakut të humbjeve në PR1, për periudhën e dytë 

rregullative  ZRRE nuk ka bërë asnjëherë një analizë të ngjashme, por në vend të saj ka bazuar  

vendimin e vet në bazë të Vendimit të ZRRE-së Nr. V_399_2012. Duhet theksuar se Vendimi Nr. 

V_399_2012 u apelua në Gjykatë, dhe në bazë të vendimit të Gjykatës  ZRRE ka  udhëzuar të 

licencuarit t’i zvogëlojnë tarifat-fundore të tyre. Duke marrë parasysh këtë, ne besojmë se është 

shumë shqetësuese dhe e papërshtatshme llogaritja e bazës për zvogëlimin e humbjeve sipas një 

vendimi të apeluar, dhe pa ndonjë analizë të duhur. 

OSSH, në anën tjetër, ka angazhuar kompaninë Siemens, si kompani konsulente amerikane e 

respektuar, për të kryer një studim të pavarur për këtë çështje, dhe rezultatet-fundore tregojnë 

pritshmëri sa të arritshme aq edhe realiste, e të cilat ishin në frymë me parashikimin dhe kërkesën 

e OSSH-së. Ky dokument  i është ofruar ZRRE-së si dokument mbështetës ndaj komenteve të 

OSSH-së gjatë fazës së konsultimeve. 

Është me rëndësi të theksohet se zvogëlimi i  humbjeve teknike kërkon kosto shumë më të lart. 

Siç tregohet në analizën kosto/përfitim të dërguar në ZRRE gjatë procesit të konsultimit  për 

periudhën e dytë rregullative, i cili është mbështetur edhe nga Studimi i  Siemensit, rënia e 

humbjeve teknike prej 1% kërkon investime të kushtueshme. Sipas studimit të Siemens, nëse 
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ZRRE pret që OSSh-ja të arrijë objektivin e humbjeve në 13.2% deri në fund të vitit 2022 (siç është 

propozuar fillimisht nga ZRRE), OSSH do të ketë nevojë shtesë prej 35.2 milion euro  ndaj shumës 

së zotuar dhe të propozuar fillimisht nga OSSH për periudhën e dytë rregullative, e cila nënkupton 

një kosto shtesë gjatë përcaktimit të tarifave për konsumatorët fundorë. 

Nga ana tjetër, duhet të kemi parasysh se me kalimin e kohës humbjet komerciale nuk mund të 

vazhdojnë të zvogëlohen me të njëjtin trend të zvogëlimit. Ne pranojmë se humbjet komerciale 

ende nuk janë në nivelin e dëshiruar, por siç është argumentuar tashmë disa herë, me 

legjislacionin e tanishëm kompania ka vështirësi në luftimin e humbjeve komerciale, meqenëse 

për shkak të sundimit të dobët të ligjit dhe burokracive administrative vetëm një numër i vogël  i 

konsumatorëve po dënohen për vjedhje të energjisë elektrike. Për më tepër, procedurat e 

zgjatura gjyqësore ju mundësojnë atyre që të vazhdojnë vjedhjen e energjisë elektrike, duke e 

bërë kështu shume problematike për OSSH-në që të reagoj tutje. 

Qasja  e propozuar nga OSSH për zvogëlimin e humbjeve do të ndihmojë OSSH-në të kapërcej 

efektin përbërës të humbjeve të tejkaluara në periudhën e parë rregullative, dhe siç është 

argumentuar gjate procesit te konsultimit, do të jetë më real dhe i ngjashëm me rezultatet e 

arritura në Maqedoni gjatë periudhës së njëjtë dhe me të njëjtën pikënisje. 

Prandaj, edhe një herë OSSH me mirësjellje kërkon nga ZRRE që para marrjes së vendimit për të 

hyrat e lejuara për vitin 2019 të rishqyrtoj vendimin për cakun e humbjeve për periudhën e dytë 

rregullative, duke  analizuar me kujdes tërë situatën dhe rezultatet e mundshme negative që 

mund të godasin jo vetëm OSSH-në, por të gjithë sektorin e energjisë elektrike në Kosovë, duke 

marrë parasysh që OSSH luan një rol të rëndësishëm në të gjithë zinxhirin e tregut të energjisë 

elektrike. 

 

3.2. Kostoja e humbjeve në vitin  përkatës t 

 

Sipas nenit 12 të Rregullës për të hyrat e OSSH-së, kostoja e lejuar e humbjeve do të llogaritet 

duke përdorur nivelin e Lejuar të humbjeve i cili përcaktohet gjate Rishikimeve Periodike.  

Sipas Shtojcës 1 të Rregullës për vendosjen e  Çmimeve të OSSH-së, kostoja e humbjeve llogaritet 

në tre pjesë, përkatësisht koston e pritshme të humbjeve për vitin përkatës , duke marrë parasysh 

çmimin referues të  energjisë elektrike me shumicë të tregut; përshtatjet për energjinë aktuale 

që hyn në sistemin e shpërndarjes; dhe shpenzimet aktuale me shumicë duke përdorur humbjet 

aktuale të ndodhura, siç tregohet në formulën e mëposhtme: 
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LSSCt = LSSAt * REUEt * RWMPt + (LSSCat-1 – LSSCft-1) * (1+ It)+ (LSSCat-1 – LSACt-1)*LSSFt 

Në bazë të nenit 6 të Udhëzuesit për liberalizimin e tregut, operatorët e rrjetit (OST dhe OSSH) 

do të blejnë humbjet në një treg të hapur. 

Për vitin 2019, OSSH ka parashikuar blerjen e humbjeve nga KEK-u dhe Importi, megjithatë deri 

në kohën e aplikimit KEK dhe KEDS nuk ishin në gjendje të arrinin një marrëveshje për një çmim 

të arsyeshëm të blerjes, prandaj nuk është nënshkruar asnjë marrëveshje. Sidoqoftë, KEDS si i 

licencuar i OSSH-së ka kërkuar nga KEK-Gjenerimi që para kohës së aplikimit të paraqes ofertën 

e tij për çmimet e humbjeve. Sipas ofertës së pranuar më  18 janar 2019 çmimi i ofruar nga KEK-

Gjenerimit për vitin tarifor 2019 (1 prill 2019 – 31 mars 2020) për humbjet është 45 €/MWh. 

Pa paragjykuar arsyeshmerinë e ofertës, nëse marrim parasysh faktin se KEK-u gjatë vitit 2018, 

në mes të vitit tarifor, ka kërkuar të rris çmimet, duke vënë në vështirësi financiare OSSH-në dhe 

me qëllim që të shmangim mundësi të ngjashme të na ndodhin në të ardhmen, OSSH kërkon nga 

Rregullatori të njoh ofertën e çmimeve të KEK-ut, ose te përdorë të drejtën e tij ligjore dhe të 

vendosë obligimin publikë ndaj KEK-gjenerimit edhe për nivelin e lejuar të humbjeve, me qëllim 

që të shmang ndikimin në tarifat e konsumatorëve fundor.  

Duhet theksuar, se nëse rregullatori nuk njeh si të arsyeshme ofertën e KEK dhe vendos çmim 

mesatar nën çmimin e tregut, OSSH rrezikon të mbetet pa mjete financiare në mes të vitit tarifor, 

duke rezultuar kështu me kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm. OSSH tashmë bart barrën e 

shpenzimeve për humbjet mbi nivelin e lejuar, andaj financimi i sektorit për 1 vit eshët jashtë çdo 

mundësie përballuese, sidomos me limitimet në qasje të kredive pas parametrave të aprovuara 

për periudhën e dytë rregullative.  

Në këtë aplikim OSSH ka paraparë për blerjet nga KEK çmimin e ofertuar nga KEK më datë 18 

janar 2019, i cili megjithëse se është për 27% më i lartë krahasuar me çmimin aktual, është nën 

çmimin e moduluar në dispozicion për vitin 2019 në tregun e HUPX.  

Për qëllim transparence duhet theksuar se me ndryshimin e çmimit të KEK-gjenerimit kostot tek 

konsumatorët fundor rriten për 4.87 milion €, por të njëjtat nëse blihen në treg të hapur me 

çmimet aktuale që janë të parashikuara nënkuptojnë një rritje prej 15.4 milion €. Marr parasysh 

ndikimin e këtyre kostove tek konsumatorët fundor, por edhe tek vet kompania nëse ato nuk 

aplikohen drejtësisht, dhe me qëllim që të shmangim rreziqe financiare apo pa-përballueshmi të 

çmimeve nga konsumatorët fundor, kërkojmë edhe një herë nga ZRRE të aplikoj të drejtën e tij 

për të vendosur obligim publik ndaj KEK-gjenerimit edhe për nivelin e lejuar të humbjeve, 

meqenëse ne ofrojmë shërbime publike. 
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E fundit, por jo më pak e rëndësishme, duhet të sqarojmë se ne rezervojmë të drejtën të 

përshtatim aplikimin tonë sipas çmimit të rënë dakord ndërmjet KEK-gjenerimit dhe OSSH-së, 

para se të merret vendimi final për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2019.  

 

3.3. Përshtatjet e kostos së humbjeve për vitin përkatës t-1 

 

Pjesa e pare e përshtatjeve të kostos së humbjeve pasqyrojnë dallimin në mes të rrjedhës së 

lejuar dhe aktuale të energjisë (EED) në vitin përkatës t-1 (2018), respektivisht diferencën midis 

kostos së lejuar të humbjeve dhe kostos aktuale të humbjeve duke përdorur nivelin e lejuar për 

humbjet, siç tregohet në formulën e mëposhtme 

(LSSCat - 1 - LSSCft - 1) * (1+ It) 

Gjatë vitit të kaluar, ZRRE ka përdorur me saktësi vëllimet e energjisë elektrike siç kërkohej nga 

OSSH, megjithatë energjia që hyn në sistemin e shpërndarjes (EED) është llogaritur në bazë të 

shitjeve të parashikuara dhe nivelit të lejuar të humbjeve, e cila matematikisht është e saktë, 

megjithatë nuk ka paraqitur një parashikimin real të pritshëm të EED-së për vitin 2018. OSSH 

gjatë fazës së konsultimeve ka komentuar se një qasje e tillë do të rezultojë me përshtatje të 

mëdha në vitin e ardhshëm, por ZRRE nuk i ka marrë në konsideratë këto komente. Si rezultat i 

kësaj, përshtatjet për këtë vit vetëm për EED janë afro 5milion € , të cilat duhet të merren 

parasysh nga ZRRE gjatë përcaktimit të kostove për vitin 2019.  

Duke pasur parasysh se KEK-u nuk ka punuar siç ishte planifikuar fillimisht dhe për më tepër ZRRE 

nuk e ka konsideruar versionin e rishikuar të gjenerimit të KEK-ut kur ka miratuar Bilancin e 

Energjisë për vitin 2018, atëherë nuk është reflektuar siç duhet edhe kostoja e humbjeve të 

lejuara për vitin 2018. OSSH ishte detyruar të blinte më shumë energji përmes importit se sa 

kishte planifikuar fillimisht. Për më tepër, dhe çmimi aktual i import ishte shumë më i lartë se ai 

i  konsideruar nga ZRRE, e që të gjitha këto ndryshime rezultuan me çmim më të lartë mesatar 

për blerjen e humbjeve gjatë vitit 2018, përkatësisht mbi 3 milion € përshtatje më të larta vetëm 

për këtë diferencë të çmimeve. 

Në këtë pikëpamje, dhe bazuar në pjesën e dytë të formulës për llogaritjen e kostos së lejuar të 

humbjeve, edhe përshtatjet për EED, e edhe përshtatja për çmim duhet të merren parasysh nga 

rregullatori gjatë përcaktimit të kostos së lejuar të humbjeve për vitin 2019. 
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Kostoja e humbjeve  përbëhet edhe nga pjesa e tretë e formulës për llogaritjen e humbjeve, e 

cila parasheh përshtatjet e kostos së lejuar të humbjeve dhe koston aktuale të humbjeve duke 

aplikuar faktorin ndarës të humbjeve, siç është shpjeguar matematikisht në shprehjen e 

mëposhtme: 

(LSSCat - 1 - LSAC t - 1) * LSSFt 

Pasi që, ZRRE nuk ka  vendosur faktorin e ndarjes së humbjeve, dhe duke pasur parasysh se në 

vitet e mëparshme, aplikoi faktorin e ndarjes së humbjeve si 0 për Operatorin e Sistemit të 

Shpërndarjes, në mënyrë të ngjashme do të zbatohet edhe në këtë aplikim. 

4. Kostot operative 
 

Bazuar në nenin 9 të Rregullës për vendosjen e  Çmimeve të OSSH-së, kostot operative dhe të 

mirëmbajtjes së OSSH-së, që i atribuohen të licencuarit të OSSH-së, mund të mbulohen përmes 

të Hyrave Maksimale të Lejuara për vitin e ardhshëm relevant. 

Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes (OPEX) për vitin përkatës t përbëhen nga kostot 

e parashikuara për vitin përkatës t dhe përshtatjet për vitin paraprak t-1, ku përfshihen 

përshtatjet për  inflacion (CPI), efikasitet (E) dhe faktorin e profilizimit (P), sipas formulës së 

përcaktuar në shtojcen1 të Rregullit për vendosjen e çmimeve të OSSH-së: 

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

Ndërsa pjesa e dytë e përshtatjes se OPEX-it llogaritet si diferencë e kostove të lejuara të OPEX 

në vitin përkatës t-1 dhe kostot aktuale të shkaktuara në vitin përkatës t-1, të shumëzuara me 

faktorin e ndarjes së kursimit, sipas formulës në vijim: 

OPMCAdj = (OPMCft-1 - OPMCat-1) * SHF 

Në tetor 2018, ZRRE mori një vendim për parametrat hyrëse dhe kostot e lejuara për periudhën 

e dytë rregullative 2018-2022, megjithatë diferenca e vetme ndërmjet vitit 2017 e cila u vendos 

në vitin 2011 gjatë përcaktimit të kostove për periudhën e pare rregullative, dhe atij të lejuar për 

vitin 2018 është pasqyrimi i ndryshimeve e reja në sektorin e energjisë, kërkesat ligjore dhe 

reflektimin e kostove aktuale. 

OSSH ka argumentuar se shpenzimet janë rritur përgjatë viteve, dhe në mënyrë të ngjashme edhe 

numri i shërbimeve dhe cilësia e ofrimit të këtyre shërbimeve ka kosto më të lartë se kostot e 
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lejuara përmes tarifave, siç janë psh. Shpenzimet për TI dhe shpenzimet e telekomunikacionit. 

Ndryshimet në legjislacion dhe në hapjen e tregut kërkojnë shërbime të reja, programe më 

specifike dhe të specializuara të sistemit, andaj kërkohet te lejohen më shumë mjete financiare 

në dispozicion për këtë linjë. 

Duhet theksuar se edhe numri i konsumatorëve është vazhdimisht në rritje. Nga 470,000 

konsumatorë aktivë në vitin 2013 numri është rritur në mbi 580,000 konsumator aktiv, e cila ka 

rezultuar edhe me rritjen e shpenzimeve për ofrimin e shërbimeve për këta konsumatorë. 

Nga ana tjetër, kostot aktuale të lejuara për mirëmbajtje paraqesin vetëm koston për çmim dhe 

materiale, pasi shumica e punës bëhet përmes punonjësve të brendshëm, kostot e të cilëve 

tashmë janë të përfshira në linjat e pagave. Duke pasur parasysh rrjetin e trashëguar e të vjetër 

dhe të dëmtuar, si dhe shpenzimet e mirëmbajtjes të përdorura në periudhën e parë rregullative 

në krahasim me nevojat e rrjetit, shtuar edhe ngritje e çmimeve të materialeve nder vite, OSSH 

për periudhën e dytë rregullative sigurisht se do të ketë nevoje për kosto më të larta. 

Në mënyrë të ngjashme, nëse analizojmë shpenzimet e karburantit nga vitit 2013 deri në vitin 

2017, çmimi i karburantit është rritur mbi baza vjetore, të cilat nuk janë shqyrtuar nga ZRRE në 

periudhën e parë rregullative, dhe ajo nuk është përshtatur për të pasqyruar çmimet aktuale, kur 

janë  përcaktuar  kostot për periudhën e dytë rregullative. 

Për më tepër gjatë periudhës së parë rregullative ZRRE ka aplikuar një faktor efikasiteti prej 5% 

për dy vite (apo 10% kumulative), e cila ka detyruar OSSH-në të zvogëloj shpenzimet në 

minimumin e mundshëm, duke ndikuar kështu edhe në largimin nga puna të 80 punëtorëve. Në 

anën tjetër me kohë dhe me qëllim që të behet pune më efektive dhe respektivisht të arrihen 

rezultate më të mira, OSSH ishte detyruar të pranonte në punë edhe punëtor të ri, kostot e të 

cilëve asnjëherë nuk u njohën në OPEX-in e përdorur për qëllime tarifore.  

ZRRE për periudhën e dytë rregullative ka prezantuar sërish një faktor të efikasitetit prej 1.5% në 

bazë vjetore duke filluar nga viti 2019. OSSH ka dhënë argumentet e saj gjatë periudhës së 

konsultimit, por ato nuk u morën parasysh nga ZRRE. OSSH vazhdon të besojë se çdo aplikim i 

faktorit të efikasitetit në periudhën e dytë rregullative do të rrezikojë stabilitetin e kompanisë 

dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara. 

Duke pasur parasysh trendin në rritje të shpenzimeve, OSSH kërkon nga Rregullatori largimin e 

faktorit te efikasitetit të vendosur për periudhën e dytë rregullative. Ne duhet të ritheksojmë 

sërish, se shpenzimet e aprovuara nga rregullatori gjatë periudhës së parë rregullative janë  

bazuar në çmimet aktuale të vitit 2011 dhe nuk janë përshtatur për të reflektuar rritjen reale të 
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çmimeve aktuale, ndërsa siç argumentohet më lartë shpenzimet e tilla janë rritur shumë, e për 

me tepër edhe shërbime të reja janë shtuar, së bashku me kostot e tyre.  Ndërkohë, kemi edhe 

një vendim gjykate i cili kërkon anulimin e vendimit të menaxhmentit për largimin nga puna të 

80 punëtorëve, i cili vendim edhe më tutje do të rris shpenzimet e OPEX-it, veçanërisht nëse 

vendimi final kërkon që pagat t’ju paguhen këtyre punëtorëve në formë retroaktive.  

Duke marr parasysh të lartë-thënat, OSSh propozon një rritje vjetore prej 2% që të pasqyroj 

rritjen e pagave në sektorin publik të rritura gjatë periudhës së parë rregullative dhe të 

reflektohen kështu shpenzimet e rritura të këtyre produkteve dhe shërbimeve.  

Periudha e parë rregullative ka përfshirë shpenzimet e pagave të punonjësve të trashëguar nga i 

licencuari i mëparshëm dhe pa shpenzime të tjera për punonjësit e rinj të lejuar gjatë periudhës 

së parë rregullative. Edhe pse disa ndryshime janë bërë gjatë përcaktimit të kostove në 

shqyrtimin e fundit tarifor, OSSH ka ende dallime të mëdha në paga me sektorin publik, ndërkohë 

që vëllimi i punës është shumë më i lartë dhe punojnë në mjedis shumë më të stresuar. 

ZRRE gjatë përcaktimit të kostove të lejuara për periudhën e dytë rregullative ka aplikuar faktorin 

e efikasitetit edhe në linjën e pagave, dhe siç argumentohet tani e disa herë çdo faktor efikasiteti 

aplikuar më tej në OPEX, sidomos në linjat e pagave potencialisht do të reflektojë në uljen e 

numrit të të punësuarve, dhe për këtë arsye edhe në cilësinë e shërbimeve të ofruara. Duhet 

theksuar se pagat përbëjnë 80% të totalit të OPEX-it, dhe duke pasur parasysh se shumica e 

shpenzimeve të tjera brenda OPEX janë jashtë kontrollit të OSSH-së, aplikimi i efikasitetit do të 

ndikojë drejtpërdrejt punonjësit dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara. Për më tepër, siç kemi parë 

nga periudha e pare rregullative, për shkak se  vendi nuk ka një ekonomi të zhvilluar, çdo mundësi 

për uljen e pagave apo zvogëlim ne numrin e të punësuarve po ka ndikim të madh social, e si 

rezultat OSSH do të mbetet sërish në një pozitë jo të favorshme financiare, duke u detyruar 

kështu të ul shpenzimet në linjat tjera të cilat janë kritike për ofrimin e shërbimeve kualitative, 

siç janë shërbimet e mirëmbajtjes.  

Përveç kësaj, duke pasur parasysh se ZRRE gjatë periudhës së dytë rregullative do të aprovoj 

rregullën e re mbi standardet e cilësisë së shërbimeve, OSSH-ja nuk do të jetë në gjendje të 

përmbushë rezultatet e pritshme, prandaj reflektimi real i kostove dhe mos-aplikimi i faktorit të 

efikasitetit duhet të shqyrtohet nga ZRRE gjatë përcaktimit të MAR-it përfundimtar për vitin 2019. 

Marr në konsideratë të lartpërmendurat, OSSH-ja për periudhën e ardhshme rregullative ka 

paraparë një OPEX prej 27.08 milion euro, duke përfshirë kostot e shërbimeve të përbashkëta.  
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Sa i përket pjesës së dytë të formulës, që lidhet me përshtatjet ndërmjet OPEX-it të lejuar dhe 

aktual, është shumë e rëndësishme të theksohet se shpenzimet e lejuara për vitin 2018 janë 

miratuar në tetor të vitit 2018, prandaj faktori i ndarjes  për vitin 2018 do të konsiderohet zero ( 

0), si rezultat nuk do të ketë ndonjë përshtatje në këtë kuptim, përveç përshtatjes për inflacion 

sipas formulës se përcaktuar ne rregull.  

 

5. Kostot e investimeve kapitale 
 

Plani i Investimeve i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes është i dizajnuar për të mundësuar 

furnizim të sigurt dhe të besueshëm të energjisë elektrike në një çmim të arsyeshëm, dhe për të 

siguruar funksionimin e rrjetit në mënyrë transparente në përputhje me parimet komerciale. 

Procesi për periudhën e dytë rregullative  ka filluar në maj 2017, dhe OSSH me informacionin e 

njohur në kohën e aplikimit, dhe konform planit zhvillimor 10 vjeçar (Master Plan), ka përgatitur 

planin e saj të investimeve për vitet 2018 - 2022 , të cilat janë dorëzuar në ZRRE për aprovim, së 

bashku me analizën kosto/përfitim si kërkesë nga legjislacioni në fuqi. Investimet për periudhën 

5 vjeçare u vlerësuan në një total prej  153 milion €, nga të cilat 29 milion €  u parapanë të 

investohen në vitin e parë të periudhës së dytë rregullative (2018). 

Investimet prej 153 milion € ishin planifikuar në bazë të parametrave të propozuara të OSSH-së 

që do të mundësonin financimin e mjaftueshëm për të arritur të gjitha objektivat dhe 

përkatësisht nivelin e propozuar të investimeve. 

Megjithatë, për shkak të vonesave në procesin e shqyrtimit, OSSH është udhëzuar që të investoj 

jo më shumë se 22 milion €, marrë parasysh paqartësinë e situatës, meqenëse parametrat 

priteshin të vendoseshin në fund të vitit 2018. Duke marrë parasysh këto paqartësi OSSH-ja ishte 

shumë e kujdesshëm me investimet e realizuara gjatë vitit 2018. 

Mesatarja e Ponderuar e Kostot së Kapitalit (WACC), e miratuar vetëm në fund të gushtit 2018, 

ka vënë OSSh-në në një situatë financiare jo të favorshme, për faktin se investimet e bërë gjatë 

vitit 2018 janë bërë duke konsideruar WACC-un e miratuar në periudhën e parë rregullative, dhe 

për të faktin që financimi lokal, bazuar në të dhënat e ofruara në dhjetor të vitit 2017, ishin 

tashmë në nivelin e 8%, dhe për këtë arsye financimi i këtyre investimeve nuk është premtues, 

për faktin se kësisoj është e vështirë të gjenden burimet  e financimit. Rënia e konsiderueshme e 

WACC-ut të lejuar gjithashtu ka rritur pasigurinë në mesin e institucioneve të kreditimit, duke 
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vënë OSSH-në  në një pozitë shumë të pafavorshme në kohën, kur tenderët për vitin 2019 duhet 

të ishin përfunduar tashmë. 

Duhet theksuar se në rastin e ndërmarrjeve të rregulluara, politikat e investimeve dhe strukturës 

se kapitalit nuk janë absolutisht ne kontrollin e ndërmarrjes. Ndërmarrja e rregulluar nuk ka 

mundësi të ul koston e kapitalit duke rritur borxhin  apo të bëjë investime alternative, përveçse 

atyre të lejuara nga rregullatori. Për me tepër, edhe nëse arrin të krijoj të hyra të reja sipas 

rregullave në fuqi këto të u kthehen menjëherë konsumatorëve në vitin vijues, duke limituar 

kështu të gjitha mundësit për gjenerim alternativ të hyrave dhe respektivisht limiton mundësin 

të argumentoj tek institucionet kredi-marrëse qarkullimit e parasë dhe uljen e riskut për kredi të 

mëdha.  

Dështimi për të përcaktuar ose vlerësuar në mënyrë të drejtë parametrat rregullatorë, për fat të 

keq, shkakton paqëndrueshmëri financiare për kompanitë e rregulluara. Për me tepër, vetëm ne 

fund të vitit 2017, para marrjes së vendimit nga ZRRE-ja për parametrat rregullative, Qeveria e 

Kosovës ka mbyllur marrëveshjen me kompaninë ContourGlobal, për ndërtimin e termocentralit 

të ri (Kosova e Re), pas një tenderi transparent ndërkombëtare të bazuar në parimet e tregut, me 

normën e propozuar të kthimit prej 18.5% për 20 vjet, edhe pse operacionet e biznesit janë 

plotësisht të siguruara. Ngjashëm, për BRE-të norma e kapitalit të kthimit e aprovuar në vitin 

2016 është 13.33% për 10 vjet, edhe pse duhet theksuar se edhe për BRE-të shitjet janë te 

siguruara me ligjet në fuqi.  

Marr parasysh te lartpërmendurat, OSSH i shkroi disa herë ZRRE-së duke kërkuar gjithashtu 

rihapjen e procesit të aplikimit për MAR, megjithatë ZRRE asnjëherë nuk e konsideroi një kërkesë 

të tillë. 

Pas përcaktimit te parametrave hyrëse, gjatë procesit të konsultimit për MAR-in e vitit 2019, 

OSSH ka theksuar se në bazë të parametrave te miratuara ka shqyrtuar planin e tij të investimeve, 

në mënyrë që të sigurohet se kompania do të jetë në gjendje të veprojë me stabilitet financiar 

në vazhdimësi.  

Normalisht, operimi i vazhdueshëm dhe stabiliteti financiar i kompanisë duhet të sigurohet nga 

Rregullatori duke lejuar burime të mjaftueshme financiare përmes MAR-it, e që nuk është rasti 

me parametrat aktuale të aprovuara dhe nivelet e propozuara të OPEX-it dhe efikasitetit. 

Përkatësisht, OSSH është e detyruar të rishikojë planin e saj të investimeve dhe të propozojë një 

strukturë të re të investimeve për të siguruar qëndrueshmërinë e operimeve nën parametrat e 

aprovuara për periudhën e dytë rregullative. 
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Plani i rishikuar i investimeve konsideron nivelet e kredive që mund të merren në treg, me WACC-

un e pafavorshme dhe cakun e humbjeve të aprovuara nga Rregullatori, dhe si i tillë ky plan i 

përqendron të gjitha iniciativat investuese drejt zvogëlimit të humbjeve, duke kufizuar investimet 

e tjera në minimum të nevojshëm për ta mbështetur operimet. Në këtë pikëpamje, edhe 

projektet e planifikuar përmes Master Planit do të duhet të shtyhen për një kohë, deri sa të 

vendoset niveli i duhur i WACC-ut dhe caku i humbjeve, duke lejuar kështu qarkullim te 

nevojshëm te parasë për përfundimin e tyre. 

Kompania ka pësuar tashmë financiarisht gjatë vitit 2018 dhe nuk mund t’i financojnë ato me 

para të gatshme, ndërsa bankat e vlerësojnë si rrezik të lartë faktin se parametrat mund të 

ndryshojnë në mënyrë drastike brenda 5 viteve, prandaj asnjë kredi e madhe nuk mund të 

sigurohet me afat të gjatë, respektivisht më vonë se viti 2022. 

Bazuar në informatat aktuale të ofertave për kredi, vetëm dy banka ishin të gatshme të ofrojnë 

një sasi të limituar të kredive për qëllime të investimeve, por të cilat nuk mbulojnë nevojën e 

OSSH-së për të investuar sipas planit të aprovuar nga Rregullatori, prandaj për vitin 2019 OSSH 

planifikon të investoj 20 milion €. Plani i rishikuar i OSSH-së, i cili do t’i dorëzohet ZRRE-së, është 

fokusuar kryesisht në nivelin e ultë të tensionit, ku nevoja për investime është më e madhe, 

ndërsa siç e theksuam më lartë projektet e master-planit, të cilat ishin më të fokusuara në 

investime në nivelin e mesëm të tensionit, do të shtyhen për një afat derisa pozita financiare e 

OSSH të përmirësohet përmes përcaktimit të duhur të parametrave hyrëse.  

Duhet të theksohet gjithashtu se nëse OSSH do të mund të gjej financim, investimet mund të 

rriten, sidoqoftë, deri në kohën e aplikimin dhe sipas ofertave të pranuara nga banka, OSSH nuk 

do të jetë në gjendje të investoj më shumë se 20 milion €. 

 

5.1. Kostot e lejuara të zhvlerësimit 
 

Kostot e zhvlerësimit (DEPC) për vitin përkatës t përfshin vetëm kostot e zhvlerësimit të 

investimeve që do të kryhen në vitin përkatës t. 

Përshtatjet e DEPC përbëhen nga dy pjesë: përshtatjet e rregullta, ku bëhet përshtatja e kostove 

të lejuara të zhvlerësimit për inflacionin (IÇK), dhe faktorin e profilizimit (P), sipas formulës së 

përcaktuar në Shtojcën 1 të Rregullës mbi vendosjen e çmimeve të OSSH-së:  

DEPCt = DEPC t - 1 * (1 + CPIt - 1) * (1 – P t) 
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Ndërsa pjesa e dytë e përshtatjes së DEPC llogaritet si diferencë e kostove të zhvlerësimit të 

lejuara në vitin përkatës t-1 dhe kostove reale të zhvlerësimit të shkaktuara në vitin përkatës t-1, 

shumëzuar me faktorin e ndarjes së kursimeve, sipas formulës së mëposhtme: 

DEPCadj = (DEPCf t-1 – DEPCa t-1) * SHF 

Meqenëse ZRRE mori vendimin për Planin e Investimeve të OSSH-se për periudhën e dytë 

rregullative (2018 - 2022) në fund të vitit 2018, kur realisht tre të katërtat e vitit 2018 ishin 

përfunduar, dhe duke pasur parasysh se OSSH –ja gjatë fazës konsultative (Mars 2017- shtator 

2018) ishte udhëzuar mos të investoj  më shumë se 22 milion € , OSSH-ja do të konsideroj faktorin 

e ndarjes si zero (0).  

 

5.2. Kostot e lejuara të Kthimit 

 

Ngjashëm me llogaritjen e kostove të zhvlerësimit dhe OPEX, kthimi është llogaritur si kosto e 

kthimit për vitin përkatës t dhe përshtatjet nga viti i kaluar, të cilat janë të përbërë më tej nga dy 

pjesë: përshtatjeve të rregullta (të inflacionit dhe faktorit të profilizimit ), dhe përshtatjes për 

korrigjimin mes kostove të lejuara dhe aktuale. 

Pasi që ZRRE mori vendimin për parametrat e WACC në fund të gushtit, si dhe për Planin e 

Investimeve në fund të shtatorit, OSSH do të konsideroj faktorin e ndarjes si zero (0). 

 

6. Kostot e tjera 
 

Ky kapitull ka përmbledhur kostot që OSSH-ja do t'ia paguajë Operatorit të Sistemit të 

Transmisionit (OST), pagesën për licencë, si dhe kostot e parregulluara dhe të përjashtuara. 
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6.1. Detyrimi për Operatorin e Sistemit të Transmisionit 

 

Me miratimin e ligjeve te reja, si dhe ndryshimet në tregun e energjisë elektrike, kostot operative 

të OSSH-së janë rritur, respektivisht OSSH-ja do të paguajë për shfrytëzimin e sistemit të 

transmisionit dhe operatorit të tregut, si dhe do të paguajë taksën e licencës në ZRRE. 

Obligimet financiare të OSSH-së të lejuara për Operatorin  e Sistemit të Transmetimit për vitin 

2018 ishin 0.79 milion €, por meqenëse tarifat e reja te OST-së u aprovuan vetëm në tetor të vitit 

2018 detyrimet aktuale arritën në 0.54 milion €, përshtatje kjo që duhet të reflektohet gjatë 

përcaktimit të kostove për vitin 2019. 

Sipas kostove të parashikuara për vitin 2019, bazuar në tarifat aktuale të aprovuara dhe nivelin e 

humbjeve  të  parashikuara për vitin 2019, detyrimet e OSSH-së për OST janë 1.21 milion €. Çdo 

ndryshim në tarifat e transmetimit, do të pasqyrohet në llogaritjen përfundimtare kur llogariten 

detyrimet e OSSH-së për OST-në.  

 

6.2. Tarifa e Licencës  

 

Tarifa për licencë është obligim i çdo të licencuari të cilën duhet ta paguaj tek Rregullatori, bazuar 

në përqindjen e përcaktuar dhe vëllimet e  importit. 

Pavarësisht nga fakti se OSSH në aplikimin e saj ka parashikuar një të pagesë për licencë, kjo nuk 

është marr parasysh nga ZRRE-ja kur ka përcaktuar kostot për vitin 2018, një kosto prej 0.09 

milion € e cila duhet të përshtatet nga Rregullatori. 

Duke pasur parasysh se kjo është një kosto e njohur, ne rekomandojmë Rregullatorin që gjatë 

përcaktimit të kostove për vitin 2019 të marr parasysh edhe këto shpenzime. OSH-ja i ka 

parashikuar këto shpenzime për vitin 2019, si 0.07 milion €, e cila është llogaritur duke përdorur 

të njëjtat parime që janë zbatuar në vitet e mëparshme, respektivisht tarifa prej 0.22 €/MWh 

është shumëzuar me nivelin e pritur të importit për vitin 2019. 
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6.3. Të Hyrat e parregulluara dhe të Hyrat e përjashtuara për vitin 2019 

 

Në periudhën e parë rregullative ZRRE-ja nuk ka parashikuar asnjë nga të hyrat jo –tarifore gjatë 

përcaktimit të MAR-it, megjithatë përshtatjet janë bërë në baza vjetore me një normë interesi. 

ZRRE për periudhën e dytë rregullative ka parashikuar që të hyrat jo-tarifore të përfshihen në 

parashikimin e MAR-it, megjithëse OSSH-ja vazhdimisht ka kërkuar të mbajë këto të hyra duke 

përjashtuar shpenzimet e bëra nga OSSH përmes tarifave. Kjo kërkesë asnjëherë nuk është 

konsideruar nga ZRRE gjatë periudhës së parë rregullative,  e ngjashëm nuk u konsiderua as gjatë 

përcaktimit të kostos për periudhën e dytë rregullative. 

Gjate përcaktimit të kostove për vitin 2018, ZRRE ka parashikuar 3.5 milion € si të hyra të 

parregulluara, ndërsa OSSH-ja në total ka realizuar 6 milion euro për vitin 2018. 

OSSH-ja vazhdon të besojë se të hyrat e tilla duhet të mbeten me OSSH-në, dhe ajo ka arsyetuar 

disa herë se për disa nga shërbimet, siç janë shërbime të telekomit, OSSH-ja nuk ka  ndonjë nxitje 

apo përftim, por është i detyruar të vazhdoj ofrimin e këtyre shërbimeve, për shkak të 

marrëveshjeve të trashëguara nga mbajtësi i mëparshëm i licencës. Duhet theksuar se këto 

shërbime jo vetëm që nuk japin asnjë përfitim për OSSH-në, por shpesh shkaktojnë probleme në 

rrjet, sidomos kur kabllot e rrjetit të OSSH-së aksidentalisht këputen nga kontraktorët e telekomit  

gjatë kryerjes së punëve të tyre. 

Për më tepër, siç është theksuar çdo vit gjatë periudhës së parë rregullative, në mënyrë që t’i 

ofrohet një nxitje OSSH-së për të zgjeruar edhe më tej shërbime të ngjashme, atëherë të paktën 

duhet të aplikohet faktori ndarës, në të kundërtën, në këtë formë siç aplikohet tani, OSSH-ja nuk 

ka ndonjë përfitim për ofrimin e shërbimeve të veçanta, dhe nëse kjo kërkesë nuk konsiderohet 

nga ZRRE-ja për periudhën e dytë rregullative, OSSH-ja seriozisht do të konsideroj anulimin e 

këtyre kontratave, posa t’ju skadon afati kontratave në fuqi.     

Në këtë kuptim, OSSH beson se asnjë nga të hyrat nuk do të zbriten nga  MAR i OSSH-se për vitin 

2019, pra, ZRRE nuk duhet të aplikoj koston zbritëse prej 3.5 milion € siç është propozuar për 

periudhën e dytë rregullative. 

ZRRE-ja në propozimin e tij parashikon një zbritje të shpenzimeve të përjashtuara prej 408 mijë 

€, e cila duhet të mbetet me OSSH-në nëse te hyrat e parregulluara do të zvogëlohen nga MAR-i 

i OSSH-së. Propozimi fillestar i OSSH-së gjatë procesit tarifor  shumë-vjeçar ishte të përjashtoj 

këto shpenzime duke konsideruar miratimin e  Metodologjisë e re të Taksave për kyçje, e cila do 

të lejojë OSSH-në të mbaj të ardhurat për ofrimin e shërbimeve të tilla. Pasi që ZRRE nuk e miratoi 
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Metodologjinë e Taksave për Kyçje dhe nëse ZRRE vazhdon të zbres të hyrat e parregulluara edhe 

në vitin 2019, atëherë OSSH duhet t'i mbajë këto kosto brenda OPEX-it, pasi në të kundërt do të 

pësojë dy herë. Në këtë këndvështrim, derisa të hyrat e parregulluara të mos zbriten nga MAR, 

OSSH do t'i mbajë këto shpenzime në OPEX. 

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, vitin e kaluar ZRRE padrejtësisht ka zbritur të hyrat për 

pjesë “Jo-balancat e energjisë”. Siç kemi argumentuar dhe diskutuar me rregullatorin, kjo linjë 

paraqet përpjekjet e OSSh për të ndihmuar sistemin të qëndrojë në balancë. Kostot e jo-balancës 

kompensojnë koston e blerjes së energjisë për përmbushjen e nevojave të humbjeve dhe duhet 

të trajtohen së bashku me energjinë për humbje, e jo si të hyra të ndara. Nëse këto të hyra do të 

zbriten nga MAR-i i OSSh-së, atëherë ZRrE duhet të njohë edhe kostot e blerjes për humbjet e 

tejkaluara. Marr parasysh këtë dhe diskutimet e afërta me ZRRE-në, në këtë aplikim OSSH ka 

parapare kompensimin për këto të hyra.  

 

7. Faktori i Rregullimit të të Ardhurave – KREV  
 

Në Rregullën e mëparshme të aprovua për të hyrat e lejuara maksimale të OSSH-së, faktori i 

korrigjimit KREV ishte llogaritur si diference në mes MAR-it të miratuar dhe ARR (Të hyrave 

aktuale të rregulluara). Me miratimin e rregullës së re llogaritja e faktorit të korrigjimit ka 

ndryshuar. Faktori i korrigjues i të hyrave (KREV) do të llogaritet duke përdorur formulën e 

mëposhtme: 

KREVt = (AACat - 1 - ARRt - 1) * (1+ It) 

 

Si e tillë, KREV paraqet dallimin në mes të kostove të lejuara aktuale në vitin relevant t-1 dhe të 

hyrave aktuale të rregulluara në vitin relevant t-1, dhe për vitin 2019 një përshtatje pozitive prej  

9.9 milion € duhet të reflektohet, përfshirë tutje edhe korrigjimin për humbjet, ose neto 

përshtatjet pozitive prej 1.25 milion € , siç tregohet në tabelën e mëposhtme: 
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Përshkrim mil € 

MAR i miratuar 83.46 

MAR aktuale 88.5 

Shitjet aktuale 79.27 

Përshtatjet e KREV  ((AACa t - 1 – ARR t - 1) * (1+ It)) 9.90 

   Përshtatjet për humbjet 8.08 

KREV NET 1.25 

  Diferenca në shitje 4.50 

  Përshtatjet tjera (3.25) 

 

Në periudhën e kaluar rregullative, ZRRE-ja ka rritur të hyrat për total vlerën e faturuar në emër 

të rikthimit të humbjeve. OSSH-ja vazhdimisht e ka kundërshtuar këtë qasje duke treguar se jo e 

gjithë energjia e faturuar si " rikthim i humbjeve  " mblidhet nga konsumatorët, për faktin se: 

• Konsumatori mund të ankohet në shkallën e parë në ZRRE, dhe më vonë edhe në Gjykatë, 

dhe si e tillë jo e gjithë energjia e faturuar mund të lejohet të faturohet pas vendimeve të 

tyre, përkatësisht mbledhja e kësaj vlere është një procedurë e gjatë dhe e diskutueshme.     

• Praktika tregon se vetëm një pjesë e kësaj vlere arrin të mblidhet në praktikë, rreth 20% e 

energjisë së faturuar në emër të Rikthimit të humbjeve.  

Prandaj OSSH-ja ka aplikuar vetëm  20% të rikthimit të humbjeve dhe kërkon nga ZRRE të njoh 

vetëm 20% të shumës së faturuar në emër të rikthimit të humbjeve. Nëse ZRRE vazhdon të 

aplikojë tërë shumën e faturuar si të hyra nga rikthimi i humbjeve,  atëherë OSSH-ja do të ketë 

nevojë për një lejim shtesë për borxhin e keq për arkëtimin që lidhet me mbledhjen e të hyrave 

nga rikthimi i humbjeve. 
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8. Përcaktimi i të Hyrave Maksimale të Lejuara për vitin përkatës t 
 

Tabela më poshtë paraqet kërkesën përmbledhëse për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 

2019, pasi që kemi njohur gjithë komponentët e kostove të arsyetuar në seksionet e mëparshme, 

si dhe në përputhje me shprehjen e formulës të dhënë në shtojcën 1 të Rregullës mbi Çmimet  të 

OSSH-së: 

Mar t = OPMC t + DEPC t + RTNC t + LSSC t + LICC t -NTFR t + ADJ t + KREV t 

 

Të Hyrat e lejuara maksimale – MAR 

OSSH 2019 (mil € ) 

OPEX 27.08 

Amortizim 14.08 

Kthimi 13.02 

Kostoja e Humbjeve 53.31 

OS dhe OT ndaj KOSTT 1.21 

Të hyrat tjera jo-tarifore – të aprovuara (3,50) 

Të hyrat jo-tarifore diferenca nga aktualet (3.07) 

PR 1 Rregullimet (1,50) 

Përshtatjet nga viti i kaluar (Jo-balancat) 1.63 

Tarifa për Licencë 0,07 

MAR-i fillestar 102.33 

KREV 9.90 

MAR final 112.23 

 

Kërkesa e OSSH-së për të hyrat në vlerë prej € 112.23 milion është me qëllim që ajo të veprojë 

dhe të ofroj shërbim sa më të mirë tek konsumatorët. Pasi t’i aprovoj ZRRE-ja të hyrave e lejuara 

maksimale për vitin 2019, OSSH-ja do të përdorë MAR-in e aprovuar për të përgatitur propozimin 

e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes bazuar në metodologjinë e miratuar nga 

ZRRE-ja dhe rregullave në fuqi. 

 


