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1 Përmbledhje 

Pas vlerësimit fillestar të Aplikacioneve lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale për të licencuarin e 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH, KEDS), i licencuari dhe palët tjera të interesit kanë 

pasur mundësi ti paraqesin komentet e tyre përmes konsultimit publik për periudhë dy javore. 

Me qëllim të vlerësimit sa më të drejtë të të hyrave të lejuara maksimale për OSSH, stafi i ZRRE-së 

dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes kanë pasur disa takime për të sqaruar kalkulimet në 

vlerësimin fillestar.  

Ky dokument paraqet përgjigjet në komentet e bëra nga palët e interesuara, dhe qëndrimin 

përfundimtar të ZRRE-së lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së për vitin relevant tarifor 

2019.  

Gjatë konsultimit publik, ZRRE ka pranuar komente vetëm nga KEDS dhe KEK SH.A. të cilat i ka 

analizuar me kujdes dhe ka paraqitur përmes këtij dokumenti propozimet përfundimtare për të 

Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së për vitin relevant tarifor 2019. 
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2 Komentet e KEDS-it në Bilancin e Energjisë  

KEDS është pajtuar që ZRRE-ja për qëllime të tarifave do të duhet të përdor vetëm nivelin e lejuar të 

humbjeve për kalkulimin e kostos së humbjeve. Megjithatë KEDS ka shprehur shqetësimin se ZRRE 

nuk ka konsideruar tejkalimin e humbjeve gjatë kalkulimit të energjisë në shpërndarje. KEDS 

propozon që të përdoret qasje e njëjtë siç është përdorur në Bilancin Vjetor për vitin 2019, me 

qëllim të shmangies së devijimeve të mëdha të humbjeve sa i përket vëllimeve (siç ndodhi në vitin 

2017 dhe 2018), i cili do të rikthehet duke aplikuar edhe normën e interesit në vitin e ardhshëm. 

KEDS propozon që të konsiderohet edhe trendi i rritjes së kërkesës (4-5% në vit) dhe hyrja e 

energjisë në shpërndarje të jetë e afërt me atë të vitit 2018 prej 5120 GWh. KEDS gjithashtu 

pretendon që shitjet e parashikuara nga KEDS në aplikimin fillestar, të merren si të mirëqena nga 

ZRRE, duke konsideruar që i vetmi ndryshim në mes të shitjeve të KESCO dhe KEDS duhet të jetë për 

konsumatorët e kyçur në nivelin 35kV, të cilët do të derregullohen nga 1 Prill 2019. 

 

Përgjigjja e ZRRE-së  

ZRRE për qëllime tarifore ka përdorur qasjen e njëjtë sikur në vitet e kaluar dhe në kalkulimet e saj 

nuk merr ne konsideratë tejkalimin e humbjeve mbi ato të lejuara me Shqyrtimin Periodik 2018-

2022. Në lidhje me rritjen e kërkesës, ZRRE ka marrë në konsideratë trendin e rritjes, mirëpo në këto 

kalkulime nuk është përfshirë tejkalimi i humbjeve. 

ZRRE ka pranuar komentin e KEDS në lidhje me alokimin e shitjeve sipas nivelit të tensionit, duke 

llogaritur konsumin total të konsumatorëve të kyçur në nivelin e shpërndarjes në sasi prej 3,772 

GWh. 

3 Komentet e KEDS-it në lidhje me Kostot e humbjeve të OSSH-së 

OSSH në parim pajtohet me mënyrën e llogaritjes së kostos së humbjeve nga ana e ZRRE-së, 

megjithatë për shkak të vërejtjeve të bëra në pjesën ‘Bilanci i Energjisë’, KEDS pretendon që duhet të 

aplikohet niveli i pritshëm i humbjeve dhe i hyrjes së energjisë në distribucion. 

OSSH ka theksuar që çmimi mesatar aktual i arritur për importin gjate vitit 2018 ishte 68.9 €/MWh i 

cili ndikoi qe çmimi mesatar për blerjen e humbjeve në vitin 2018 të jetë 47.4 €/MWh në krahasim 

me 44 €/MWh të lejuar në vitin 2018, e cila rezulton me një diferencë prej 3 milion euro që është 

financuar nga OSSH-ja gjatë vitit 2018 (vetëm për dallimin në çmim). Për më tepër, gjatë llogaritjes 

së çmimeve të pritshme që OSSH-ja ka bërë në aplikimin e saj duhet theksuar se këto çmime janë 

bazuar në çmimet në dispozicion në atë kohë, të parashikuara për vitin 2019 sipas kalkulimeve orë 

për orë, duke marrë parasysh edhe ngarkesat ndërkufitare dhe ngarkesat për shërbim (service fee) 

që duhet t’i paguhen tregtarëve. 

OSSH-ja kërkon që ZRRE-së të aplikoj çmimin aktual të realizuar në vitin 2018 për volumet e 

parashikuara që do të blihen nga importet sipas llogaritjeve orë për orë. Një rillogaritje e çmimit të 

importit më 4 mars, rezulton me një çmim mesatar prej 72.58 €/MWh. 

Kalkulimet e aplikuara nga OSSH-ja rezultojnë me kostot e pritshme të humbjeve për vitin 2019 me 

rreth 43.32 milion euro. 
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Përgjigjjet e ZRRE-së  

ZRRE ka njohur kostot të cilat rezultojnë nga ndryshimi në mes të çmimit të lejuar prej 44€/MWh 

dhe atij të realizuar prej 47.4€/MWh.  

Në lidhje me parashikimin e çmimit për blerjen e humbjeve për vitin relevant tarifor 2019, ZRRE, pas 

pranimit të informatave shtesë nga ana e KEDS dhe analizimit të çmimeve historike për vitet e 

kaluara dhe ato të pritshme në bursat e energjisë elektrike për vitin vijues, ka pranuar çmimin 

mesatar të planifikuar prej 44.88 €/MWh. Megjithatë duhet pasur parasysh që kosto totale për 

blerjen e humbjeve në shpërndarje, dallon nga niveli i kërkuar nga KEDS për arsye të ndryshimit të 

rrjedhave të energjisë së planifikuar.  

4 Komentet e KEDS-it në Kostot e Operimit (OPEX) 

OSSH pretendon që ZRRE po zbaton kostot operative të parashikuara në vitin 2011, si dhe po zbaton 

faktorin e efikasitetit prej 1.5%. OSSH-ja kërkon nga rregullatori të aplikoj një rritje prej 3% nga 

OPEX-i i aprovuar në vitin 2018 dhe respektivisht të mos aplikohet faktori i efikasitetit. Kjo sipas 

KEDS do ta ndihmoj OSSH-në të rikthej humbjet financiare dhe të vazhdoj me operime të 

qëndrueshme. Për të arsyetuar kërkesën e tyre për OPEX, KEDS ka elaboruar kostot si më poshtë: 

Rritja e shpenzimeve të shërbimit - Sipas KEDS, rritja e vazhdueshme e numrit të konsumatorëve ka 

ndikuar në rritjen e kostos së shërbimit për këta konsumatorë. KEDS pretendon se duke marrë 

parasysh parametrat e ri të vendosur dhe problemet financiare të OSSH-së, aplikimi i faktorit të 

efikasitetit do të ndikojë drejtpërdrejt tek punëtorët, pasi që faktori i efikasitetit është vendosur mbi 

linjën e pagave dhe të mirëmbajtjes.  

KEDS pretendon se rritja e çmimeve të materialeve si dhe e derivateve do të ndikojnë në rritjen e 

kostos për OSSH-në dhe kërkon nga ZRRE që të merret në konsideratë gjatë përcaktimit të të hyrave 

të OSSH për vitin relevant tarifor 2019. 

KEDS gjithashtu deklaron se me aprovimin e parametrave për periudhën e dytë rregullative, OSSH 

nuk ishte në gjendje që të financonte investimet, ku përfshihen edhe blerjet e automjeteve të reja, e 

cila ka rezultuar me rritjen e konsumit të derivateve dhe mirëmbajtjes së automjeteve, në veçanti 

atyre të rënda. Sipas KEDS, OPEX për vitin 2018 është rritur për 6% në raport me atë të vitit 2017. 

Pagat – KEDS shpreh shqetësimin se përkundër lejimit të një rritje të nivelit të pagave për të 

reflektuar ndryshimet në sektorin e energjisë, diferenca në mes të OSSH dhe operatorëve tjerë si 

KOSTT dhe KEK, është ende e lartë. Gjithashtu pagat më të larta në sektorin publik ekspozojnë OSSH-

në ndaj kërcënimeve për humbje të punëtorëve profesional, e cila do të ndikojë në rrjedhën dhe 

kualitetin e punës. KEDS kërkon që trajtimi i drejtë i pagave të bëhet ndaras dhe duke përfshirë të 

gjitha palët e interesit. 
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Përgjigjja e ZRRE-së  

Në vlerësimin e nivelit të nevojshëm të shpenzimeve operative gjatë shqyrtimit shumëvjeçar ZRRE 

kishte marr parasysh faktorët e përmendur nga KEDS në komentet e tyre, duke përfshirë edhe 

ndikimin e numrit të konsumatorëve dhe madhësinë e rrjetit.  

Madhësia e rrjetit është e përcaktuar nga numri i konsumatorëve,  duke supozuar normën mesatare 

të rritjes gjatë PRr1, rreth 4% në vit, gjithashtu është supozuar një elasticitet prej 0.50 për OPEX në 

lidhje me numrin e konsumatorëve (p.sh., një rritje prej 1% në numrin e konsumatorëve çon në një 

rritje prej 0.5% në OPEX, para aplikimit të faktorëve të elasticitetit). ZRRE në përcaktimin e OPEX per 

periudhën Rregullative 2018-2022, ka marrë parasysh ndikimin e madhësisë së rrjetit dhe numrit të 

konsumatorëve. Prandaj OPEX do të mbetet i njëjtë ashtu siç është përcaktuar në periudhën 

rregullative, përveç ndryshimeve eventuale ligjore dhe parametrave të tjerë të indeksimit. 

5 Komentet e KEDS-it në komponentët tjerë të të hyrave 

Nga muaji mars i vitit 2017, OSSH si pjesë e sistemit balancues do të jetë përgjegjëse për çdo devijim 

të humbjeve të parashikuara, të cilat kosto nuk janë parashikuar nga ZRRE-ja. 

Sipas KEDS, për fat të keq, pasi që nuk ka asnjë parashikim të duhur të profilit të ngarkesës, aplikimi i 

koeficientit kur parashikohen humbjet në përgjithësi do të rezultojë me parashikimin e pasaktë të 

humbjeve. KEDS pretendon që kostot e këtyre të hyrave nuk njihen nga rregullatori dhe një pjesë e 

këtyre të hyrave është edhe për shkak të humbjeve të tejkaluara, prandaj duke marrë parasysh të 

gjitha të hyrat, por duke mos njohur plotësisht kostot paraqitet një trajtim jo i drejtë. 

KEDS thekson se jo-balancet përfaqësojnë një sasi të energjisë të vënë në sistem, e cila ka një kosto 

(një pjesë e saj nuk njihet dhe nuk pranohet në tarifat), ndërsa askush në tregun lokal nuk e 

konsumon atë, përkatësisht konsumatorët nuk kanë pasur një kosto të energjisë së blerë e cila iu 

është bartur atyre, prandaj dhe këto te hyra nuk duhet t’iu kthehen atyre. Për me tepër, duke i 

trajtuar jobalancat si të hyra të parregulluara tregon se ZRRE-ja është e gatshme të marr vetëm 

balancat pozitive, por nëse jo balancat e tilla janë negative, nuk do të merret parasysh njohja e tyre. 

Sipas KEDS, argumenti i dhënë nga Rregullatori që këto të hyra janë të hyra jo-tarifore nuk qëndron, 

pasi që bazuar në metodologjinë e përdorur për Furnizuesit e Shërbimit Universal, llogaritja e MAR-it 

përfshin të dyja, të hyrat jo–tarifore dhe ndaras i trajton jo balancat në llogaritjen e kostove me 

shumicë. Në këtë kuptim, nuk ka bazë ligjore për heqjen e të ardhurave nga jo-balancat, veçanërisht 

për shkak se bazuar në parimin e çmimeve asnjë e hyrë nuk duhet të merret parasysh nëse entitetit 

nuk i njihen dhe nuk i lejohen kostot të cilat i ngarkohen konsumatorët fundorë. Pjesa e të hyrave 

për koston e humbjeve rregullohen vetëm për nivelin e lejuar të humbjeve. Jo-balancat përfaqësojnë 

vetëm kostot për aktivitetet tregtare dhe nuk janë pjesë e OSSH-së, andaj përderisa nuk i lejohen 

kostot, nuk duhet të zbriten të hyrat nga këto jo-balance. 

Energjia për të cilën OSSh ka marrë kompensim për shërbimet e jo-balanceve është një kosto që nuk 

është e rregulluar. Këto kosto nuk barten tek konsumatorët fundorë dhe kompensimi në formën e 

një jo-balanceje nuk rrjedh nga Baza e Rregulluar e Aseteve. 

Trajtimi i jo-balancës për vitin 2017 – Viti 2017 përfaqëson vitin e parë të trajtimit të jo balancave, 

dhe KEDS pretendon që në mungesë të një formule në Rregullën e Çmimeve të OSSH-së, kur 
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shpenzimet e tilla janë kërkuar që të paraqiten, OSSh-ja i ka vënë ato në llogaritjen e kostove të 

energjisë, ngjashëm me aplikimin e bërë në FSHU. Sipas KEDS, ky trajtim ka ulur çmimin mesatar të 

humbjeve nga 46 €/MWh në 44 €/MWh, për faktin se jo balancat ishin pozitive, prandaj ato janë 

përfshirë si zbritje gjate llogaritjes përfundimtare të kostove. 

Përveç përdorimit të çmimin mesatar të zbritur për vlerat e jo balancës (siç u parashikuar fillimisht 

në kohën e aplikimit), ZRRE-ja gjatë llogaritjes së MAR-it final ka zvogëluar të hyrat e parregulluara 

në formë të plotë siç janë paraqitura në pasqyrat financiare, përfshirë të hyrat për jo balancat, duke 

zvogëluar MAR-in përfundimtar të OSSH-së dy herë për të njëjtat të hyra. Duke pasur parasysh 

qasjen e përdorur nga ZRRE-ja në propozimin tyre për vitin 2019, ne kemi aplikuar këtë korrigjim në 

çmimin e humbjeve. Në këtë kuptim, përshtatjet për koston e humbjeve të lejuara për vitin 2018 

duhet të ketë qenë 39.44 milion euro në vend të 37.78 milion euro. 

KEDS sqaron që këto llogaritjet përfshijnë periudhën prill-dhjetor, siç janë aplikuar nga ZRRE gjatë 

procesit të përcaktimit të MAR në vitin 2018, sepse për tre muajt e parë (janar-mars) blerjet për 

mbulimin e nevojës së sistemit (humbjet e OST dhe OSSH) janë kryer nga Furnizuesi i Shërbimeve 

Publike prandaj dhe janë të përfshira në MAR-in e Furnizuesit me Shërbim Universal. Në këtë 

pikëpamje në këtë aplikim, OSSH-ja aplikon korrigjimin prej 1.91 milion euro duke aplikuar edhe 

normën e interesit dhe kërkon nga rregullatori të aplikoj këtë korrigjim. 

KEDS pretendon që ZRRE nuk ka bazë ligjore për të zbritur të hyrat nga jo-balancet dhe kërkon 

gjithashtu që edhe diferencën prej 1.5 milion euro të zbritur nga të ardhurat e parregulluara t’i 

kthehet OSSH duke aplikuar normën e interesi. 

Të hyrat e parregulluara – Sipas KEDS, në raportet financiare paraqiten të hyrat që përdoren për 

qëllime të kontabilitetit, por jo të gjitha këto të hyra paraqesin qarkullim parash (cash-item). Duhet 

theksuar se zërat 'linjat e zhvlerësimit" (Impairment lines) të paraqitura në raportin financiar si të 

hyra për qëllime të kontabilitetit, nuk duhet të konsiderohen nga Rregullatori si të hyra të 

parregulluara, pasi këto linja nuk paraqesin të hyrat aktuale, përkatësisht asnjë faturë nuk është 

lëshuar dhe respektivisht asnjë para e gatshme nuk ka qarkulluar.  

Përshtatjet për KREV – KEDS ka shprehur pajtueshmëri për metodologjinë e përdorur nga ZRRE për 

llogaritjet e KREV, mirëpo për shkak të korrigjimeve të kërkuara në lidhje me çështjet e elaboruara 

më lartë, kalkulimet përfundimtare të KREV, kërkon që ato të  pasqyrojnë edhe ato përshtatje.  

 

Përgjigjjet e ZRRE-së  

Përshtatjet për kostot e jobalanceve - Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji,  pas vlerësimit dhe 

analizimit të raporteve të përgatitura nga ZRRE-ja, shqyrtimit të komenteve të pranuara nga palët, 

duke u mbështetur në dispozitat ligjore të përcaktuara në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, ka 

vendosur për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Kompanitë e Rregulluara siç janë KOSTT, KEDS dhe 

KESCO. Për më tepër i tërë procesi  i përshtatjeve për të Hyrat e Lejuara që ka filluar diku në mes të 

dhjetorit 2018 deri në vendimmarrje ne mars 2019, ka qenë transparent dhe i hapur për publikun 

dhe palët tjera të interesuara, të gjitha dokumentet në lidhje me këtë proces janë të publikuara në 

faqen elektronike të ZRRE-së. 
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Me anë të këtyre vendimeve, Bordi ka siguruar që të hyrat e lejuara për vitin 2019 për Kompanitë e 

Rregulluara, mundësojnë kryerjen Operimeve dhe investimeve të domosdoshme në sistemet e 

transmetimit dhe shpërndarjes, në mënyrë që këto operime dhe investime të garantojnë 

qëndrueshmëri të sistemeve dhe në bazë të vlerësimeve ka siguruar që përshtatjet në lidhje 

me  kostot e lejuara përmes të Hyrave të Lejuara janë të arsyeshme. Në këtë kuptim të Hyrat e 

KOSTT dhe  KEDS janë kosto dhe të hyra qe rezultojnë nga balancimi i sistemit. Vlera neto e këtyre të 

hyrave të korigjuara për KEDS është 5.1milion euro e cila përfshin vitet 2017 dhe 2018, këto 

korigjime janë bartur në vitin tarifor 2019. Duke qenë se këto kosto dhe të hyra si të tilla nuk janë të 

trajtuara në legjislacionin aktual, andaj Bordi i ZRRE-së,  ka udhëzuar stafin profesional që të rishikoj 

legjislacion sekondar në lidhje me mekanizmin balancues dhe të ofroj udhëzime të duhura për 

kompanitë e rregulluara në këtë rast KOSTT dhe KEDS  në lidhje me  shërbimet që kryhen nga ta për 

balancimin e sistemit dhe implikimet financiare që mund të shkaktohen nga ky shërbim.  

 

Përshtatja e çmimit për humbje të vitit 2017 – ZRRE ka shqyrtuar çmimin mesatar të blerjes së 

humbjeve dhe trajtimin e të hyrave nga jobalancet për vitin 2017. KEDS në komentet e tyre ka 

kërkuar që të rishqyrtohet mënyra e trajtimit të çmimit mesatar, ngase çmimi i përdorur nga ZRRE 

prej 44.04 €/MWh, i cili çmim sipas pretendimit të KEDS duhej të ishte 46 €/MWh, ngase çmimi 

mesatar prej 44.04 €/MWh rezultonte me azhurnimin e dyfishtë të të hyrave nga jobalancet dhe nuk 

duhet të përfshijë periudhën janar-mars 2017, ngase shërbimi për blerjen e humbjeve për këtë 

periudhë është kryer nga KESCO. ZRRE ka rishikuar çmimin mesatar për blerjen e humbjeve dhe ka 

vërejtur që çmimi mesatar prej 44.04 €/MWh, nuk përfshinte energjinë e blerë nga KEK me çmim 

prej 34.1 €/MWh për periudhën janar-mars 2017. Përkundër që për periudhën janar-mars 2017, 

blerjet për mbulimin e nevojës së sistemit janë kryer nga Furnizuesi i Shërbimeve Publike, koston e 

cila rrjedhë nga transaksionet relevante do të përcillen tek OSSH dhe OST/OT, që do të thotë se i 

njejti parim është përdorur edhe për OST/OT. Pretendimi i KEDS për trajtim vetëm të periudhës 9 

mujore për kalkulimin e çmimit mesatar të humbjeve nuk është vlefshëm, ngase aplikimi i këtij 

çmimi rezulton me kosto më lartë se kosto reale e blerjes së humbjeve.  

Pas kësaj analize, ZRRE ka përfshirë edhe periudhën janar-mars si dhe ka korrigjuar çmimin mesatar 

të blerjes së humbjeve të vitit 2017. Çmimi i rezultuar nga ky kalkulim është 41.3 €/MWh. Ky çmim 

mesatar është aplikuar për të bërë përshtatjen e kostos së humbjeve të lejuara për vitin 2017. 

Korrigjimi i cili rezulton pas aplikimit të dallimit në mes të çmimit të përdorur në kalkulim prej 44.04 

€/MWh dhe çmimit të korrigjuar prej 41.3 €/MWh është -2.5 milion euro.  

        Tabela 1 – Detajet e korrigjimit të kostos së humbjeve 

Komponentët Njësia Aprovuar Korrigjim 

Niveli i lejuar i humbjeve % 18.13% 18.13% 

Energjia e hyrë në rrjetin e shpërndarjes GWh 4,731.3 4,731.3 

Çmimi mesatar për blerje të humbjeve €/MWh      44.04   41.35  

Kostoja e humbjeve mil€ 37.78 35.47 

Norma e interesit për përshtatje % 7.49% 
 

Vlera e përshtatjeve mil€ 
 

-2.48 
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Të hyrat e parregulluara – ZRRE në raportin konsultativ ka paraqitur të Hyrat ashtu siç janë 

raportuar nga KEDS, me përshkrimin si “të hyra tjera”. KEDS ka argumentuar që një pjesë e këtyre të 

hyrave nuk duhet të azhurnohen, pasiqë ato nuk kanë implikime financiare apo transaksionet e 

ndërlidhura rezultojnë me vlerën neto zero. ZRRE ka pranuar komentin e KEDS dhe ka reflektuar atë 

në llogaritjet përfundimtare të MAR për vitin 2019. 

6 Komentet e KEK Sh.A. lidhur me bilancin e energjisë dhe çmimet e 

energjisë me shumicë 

Në komentet e tij, KEK ka kërkuar që çmimi mesatar i propozuar për vitin 2019 duhet të merret nga 

çmimi i tregut, sepse KEK-u ka kërkuar edhe nga KEDS/KESCO, gjithashtu edhe nga Komiteti 

Ndërministror për privatizimin e distribucionit për amandamentimin e Marrëveshjes për furnizim me 

shumicë. Kjo është duke u bazuar në dokumentet e ZRRE-së për Liberalizimin e Tregut të energjisë 

Elektrike në Kosovë. 

KEK-u konsideron se në Raportin Konsultativ duhet të jepen shënimet dhe vlerat e energjisë elektrike 

të marr nga KEK-u me çmim dhe energjisë elektrike të importuar me çmimin e importit. 

Përgjigjja e ZRRE-së  

Niveli i çmimit për të cilin palët tregtare mund të arrijnë pajtimin ndërmjet tyre duhet të jetë në 

pajtim me Procedurën për Tregtimin e Energjisë dhe Rregullat e Tregut.  

Gjatë kalkulimit të kostove të humbjeve të OSSH/OST-së, ZRRE merr parasysh çmimin mesatar të 

blerjeve të energjisë për mbulimin e humbjeve duke u bazuar në Rregullat e të Hyrave të OSSH dhe 

OST-së. Andaj, në këto kosto për blerje të humbjeve bëjnë pjesë blerjet e OSSH-së dhe OST-së nga 

gjenerimi vendor dhe nga importi, por duke pasur parasysh se këto sasi të energjisë mund të 

sigurohen nga disa palë nuk është relevante që për qëllime të konsultimit të detajizohen blerjet e 

individuale nga secila palë tregtare.  
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7 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OSSH për vitin 2019  

Pas analizimit të të gjitha të dhënave dhe komenteve të paraqitura nga palët e interesit, vlerësimi 

dhe propozimi përfundimtar i ZRRE-së për të Hyrat e Lejuara Maksimale për  Operatorin e Sistemit të 

Shpërndarjes për vitin 2019 është si më poshtë:  

Tabela 2 - Propozimi i MAR të OSSH (KEDS) 

OSSH MAR   
2018 

E realizuar 
2019 

Propozuar 

Parametrat e indeksimit 
 

   

Faktori i efikasitetit % 
 

1.5% 

HICP % 1.73%  

Euribor % -0.11%  

S-factor % 7.6%  

It % 7.49%  

Kosto operative dhe e mirëmbajtjes (OPMCt)  
 

 

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €mil 26.18 26.30 

Kostoja e licencës €mil 0.09  

Zhvlerësimi i lejuar(DEPCt)   
 

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €mil 12.23 14.65 

Kthimi i lejuar (RTNCt)   
 

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €mil 11.72 13.59 

Obligimet për OS dhe OT      
 

Obligimet për OS dhe OT    €mil 0.54 1.23 

Humbjet e lejuara  (LSSCt)   
 

LSSAt % 18.80 18.80 

REUEt GWh 5,120.1 4,964.9 

WHEAt €/MWh 47.40 44.88 

LSSCat-1 €mil 45.63  

LSSCft-1 €mil 
 

41.89 

Azhurnimet   
 

Të hyrat e parregulluara €mil -5.77 -3.50 

Përshtatjet e PRR1 dhe vitit 2017   
 

Përshtatjet  €mil -1.50 -1.50 

Korrigjimi për çmimin e humbjeve të vitit 2017 €mil 
 

-2.48 

Korrigjimi për jobalancet e vitit 2017 €mil 
 

1.74 

OSSH MAR   
 

MAR-i fillestar €mil 89.10  

KREV   
 

AACt-1 €mil 89.10  

ARRt-1 €mil 80.19  

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) €mil 9.58  

KREVt-1 €mil 
 

9.58 

MAR-i final €mil 

 
101.50 
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