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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 Transmetimit dhe Tregut (OST/OT, KOSTT), 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 OST/OT, stafi i ZRRE-së 

dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut kanë pasur disa takime për të sqaruar 

kalkulimet në vlerësimin fillestar.  

Ky Dokument paraqet përgjigjjet në komentet e bëra nga palët e interesuara, dhe qëndrimin 

përfundimtar të ZRRE-së lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale të OST/OT-së për vitin relevant 

tarifor 2019. 

Gjatë konsultimit publik, ZRRE ka pranuar komente vetëm nga KOSTT 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 OST/OT-së për vitin relevant tarifor 2019. 
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2 Komentet e KOSTT-it për Humbjet në rrjetin e transmetimit 

KOSTT ka kërkuar ofertë nga KEK-u për çmimin e energjisë që i nevojitet për mbulimin e një pjese të 

humbjeve në Transmetim nga data 1 prill 2019. Përgjigjja e KEK-ut ka qenë që çmimi i energjisë 

elektrike për mbulimin e humbjeve të jetë në nivelin 45.00 €/MWh. KOSTT ka paraqitur edhe një 

analizë të shkurtër të çmimeve të energjisë të bazuara kryesisht në çmimet e HUPEX, të cilat sipas 

tyre për periudhën 2013-2018, çmimi mesatar për energjinë bazë është 43.36 €/MWh, ndërsa ai i 

pikut ishte 50 €/MWh. 

Gjatë kësaj periudhe 64.18% e energjisë për mbulimin e humbjeve është blerë nga KEK nga tepricat 

që kanë mbetur pas mbulimit të nevojave për furnizimin e USS me çmim të kontraktuar 35.4 €/MWh 

dhe 35.82% nga importi me çmim mesatar 66.38 €/MWh. Çmimi mesatar i ponderuar i energjisë për 

këtë periudhe është 46.49€/MWh.  

KOSTT kërkon nga ZRRE përshtatjen e kostove të lejuara për humbje sipas indikacioneve të tregut 

për çmimin e energjisë. 

Përgjigjjet e ZRRE-së  

ZRRE ka trajtuar të gjitha komentet e KOSTT në lidhje me çmimin e energjisë për mbulimin e 

humbjeve në transmetim. Qëndrimi i ZRRE është që KOSTT duhet të ketë parasysh të gjitha 

rrethanat e tregut të brendshëm, në mënyrë që të arrij deri tek çmimi i cili do të ishte i arsyeshëm 

për blerjen e humbjeve nga tregu vendor. Krahasimi i çmimit të tregut të Kosovës me çmimet e 

HUPX nuk konsiderohet adekuat për rrethanat e tregut vendor, kur kemi parasysh likuiditetin e 

tregut dhe fleksibilitetin e gjeneratorëve vendorë. KOSTT nuk ka mbështetur propozimin e tij me 

analizë të mirëfilltë të tregut në njërën anë dhe në anën tjetër çmimi i propozuar për blerjen e 

humbjeve nuk është vërtetuar nëse ka rrjedhë nga një proces konkurrues për blerjen e energjisë 

bazë për mbulimin e humbjeve.  

ZRRE thekson që në mungesë të një marrëveshje të arsyeshme për blerjen e energjisë në mes të 

KOSTT dhe KEK, borxhi i KEK ndaj konsumatorëve, i cili do duhet të kthehet përmes KOSTT për vitin 

2019, do duhej të paguhet në vlerë monetare në xhirollogarinë e KOSTT. 

3 Komentet e KOSTT-it në lidhje me Fondin për BRE 

KOSTT ka analizuar edhe njëherë energjinë e parashikuar të gjenerohet nga BRE-të për vitin 2019. 

Sipas tyre sasia e energjisë e planifikuar të prodhohet nga Gjeneratorët BRE, për qëllime të 

parashikimit të Fondit BRE për vitin 2019 duhet të rritet për 20691 MWh. Arsyeja qëndron se në 

llogaritjen e të hyrave për Fondin për BRE nuk janë përfshirë Gjeneratorët BRE, si: PS Frigo Food 

Kosova (në operim), HC Brodi 1, HC Restelica 3 dhe PS Solar Green Energy (tre të fundit, bazuar në 

pyetësorët e plotësuar dhe dërguar në KOSTT do të fillojnë operimin gjatë vitit 2019), për të cilët 

sasia totale e energjisë së parashikuar për vitin 2019 është 9321 MWh. Gjithashtu bazuar në matjet e 

prodhimit të Gjeneratorit BRE, PE KITKA, sasia e energjisë së prodhuar për muajin janar dhe shkurt 

2019, është më e lartë se e parashikuar në Bilancin për vitin 2019, për 3080 MWh. Andaj propozojmë 

që për parashikim më të saktë të prodhimit të PE KITKA për vitin 2019, parashikimi të bazohet në 
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matjet në 5 muajt e operimit dhe pastaj mesatarja llogaritur për muaj të përdoret për llogaritet 

vjetore të prodhimit të energjisë. 

Përgjigjjet e ZRRE-së  

ZRRE ka pranuar komentin e KOSTT në lidhje me parashikimin e energjisë që do të gjenerohet nga 

BRE-të. Këto përshtatje janë aplikuar në parashikimin e propozimit të KOSTT. 

4 Sqarim i ZRRE-së 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. 

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 KOSTT është 250mijë 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. 

5 Arsyeshmëria e kërkesave për ndryshime në Planin Investiv 2018-2022 

Pas kërkesës së ZRRE përmes konsultimit publik, KOSTT, si pjesë të komenteve ka paraqitur edhe 

arsyeshmërinë për projektet shtesë të cilat kërkohet të përfshihen në planin investiv 5 vjeçar, i cili 

tanimë veç është aprovuar nga ZRRE në vitin 2018.  

Projektet të cilat është kërkuar nga KOSTT për tu përfshirë në planin investiv, janë projekte të 

kategorisë përkrahja e ngarkesës dhe projekte të kategorisë mbështetëse te sistemit. 

Projekte të kategorisë përkrahja e ngarkesës – në këtë kategori bënë pjesë Projekti (ID/009/1): NS 

Kastrioti (Ferizaj 3) 110/10(20) kV, për të cilin KOSTT ka paraqitur kost-benefit analizën sipas 

kërkesave të ZRRE dhe arsyeshmërinë e përfshirjes së tij në planin investiv. Vlera financiare e 
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projektit do të jetë 5.5 milion euro dhe realizimi i tij planifikohet të filloj në çerekun e katërt të vitit 

2019 dhe të përfundoj në çerekun e dytë 20211.  

Projektet e kategorisë mbështetëse te sistemit – KOSTT ka ofruar arsyeshmëri për 7 projekte të cilat 

futen ne kategorinë e projekteve që mbështesin operimin e sistemit dhe transmisionit konform 

kërkesave nga ENTSO_E. Projektet për të cilat kërkohet nga KOSTT që të përfshihen në planin 

investiv si pjesë e ndryshimit të tij, janë të listuar më poshtë:   

1. Furnizimi  me  pajisje  për  adoptim të  funksioneve  të SCS   

2. Migrimi drejt sistemeve të avancuara telekomunikuese 

3. Blerja e Softuerit DLP dhe softuerit për auditim të Bazave të të Dhënave  

4. Rregullimi i dhomës së serverëve sipas standardeve 

5. Ndërtimi I NS  110/10(20) kV Ferizaji  3 ( Kastriot)  me linjat transmetuese 

6. Rehabilitimi I  pajisjeve  të TL në   NS  110/35 kV   NS Vushtrri  1  

7. Furnizim me 20 cope pajisje Meter Data Collection për nënstacionet distributive 110/x kV 

8. NS Prishtina 4- Rehabilitimi i Harxjimit vetjak, Ormanëve AC/DC, Kabllove 

9. Rehabilitimi i NS Prishtina 2 dhe NS Deçani 

10. Rehabilitimi I kthinave ac 400V  

11. Ndërtimi i infrastrukturës së Sigurisë së Lartë në Selinë Qendrore’’ 

12. Furnizim me harduer TIK.  

13. Realizimi i funksionimit të Qendrave Rajonale për operim të nënstacioneve pa personel 
 

Këto projekte kapin vlerën prej rreth 3.2 milion euro, nga të cilat 2.5 milion euro do të kushtojë 

“Realizimi i funksionimit të Qendrave Rajonale për operim të nënstacioneve pa personel”. Realizimi i 

këtyre projekteve do të bëhet gjatë periudhës 2019-2022. 

Përgjigjjet e ZRRE-së 

Pas analizimit të dëshmive të ofruara nga KOSTT, ZRRE ka aprovuar projektet e sipërpërmendura 

përveç projektit 13. Këto projekte janë përfshirë në Bazën e Aseteve të Rregulluara sipas planifikimit 

nga ana e KOSTT në lidhje me kohën e komisionimit të këtyre investimeve.  

Projekti NS Kastrioti (Ferizaj 3) 110/10(20) kV është aprovuar me planin investiv pesë vjeçar. ZRRE ka 

aprovuar projektin në parim, duke lejuar KOSTT që të vazhdoj me implementimin e tij sipas 

planifikimit, ndërsa në lidhje me kostot që do të rezultojnë nga implementimit i projektit, ZRRE do të 

bëjë përshtatjen e tyre varësisht prej teknologjisë së përdorur si dhe lokacionit të saktë të vendosjes 

së nënstacionit. 

Projektet tjera të aprovuara në këtë proces janë kryesisht projekte të vogla të kategorizuara si 

investime për përmirësimin e operimit të sistemit dhe nuk janë projekte që kanë për qëllim 

përkrahjen e ngarkesës apo zgjerimin dhe përforcimin e rrjetit. Vlera totale e këtyre projekteve 

është rreth 2 milion euro, të cilat pritet të operacionalizohen brenda vitit 2019. 

                                                           
1
 Një analizë më e detajuar e projektit gjindet në dokumentin Komente ndaj Raportit Konsultativ për 

Përshtatjet e Rregullta Vjetore për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për vitin tarifor 2019 (fq. 7-11) 
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Projekti “Realizimi i funksionimit të Qendrave Rajonale për operim të nënstacioneve pa personel” 

nuk do të konsiderohet në këtë proces të shqyrtimit, pasiqë KOSTT nuk ka paraqitur analizën e kost-

benefitit sipas kërkesave ligjore. Për më tepër, gjatë procesit të Shqyrtimit Periodik, ZRRE ka lejuar 

kosto të personelit në nivelin e aktual të tyre, ndërsa në rast të implementimit të këtij projekti, do të 

duhej të azhurnonte kostot e lejuara për atë pjesë të personelit i cili operon në këto qendra.  

6 Komentet e KEK Sh.A.  

KEK ka paraqitur disa komente ne Raportin Konsultativ “Përshtatjet vjetore të Të Hyrave të Lejuara 

Maksimale për OST/OT”.  

KEK ka kërkuar që çmimi mesatar i propozuar për vitin 2019 duhet të merret çmimi i tregut. 

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. 

Përgjigjjet 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 rrjetit, 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/OT-së. 

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

individuale nga secila palë tregtare.  

7 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OST/OT 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 

Transmetimit dhe Tregut për vitin 2019 është si më poshtë:  

Tabela - Propozimi i MAR të OST/OT (KOSTT) 

Propozimi i MAR për OST/OT   
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 7.42 7.42 
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Kostoja e licencës €mil 

 

 

Përshtatja e kostove të mirëmbajtjes €mil -0.29  

Zhvlerësimi I lejuar(DEPCt) 
  

 

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €mil 9.53 10.63 

Kthimi i lejuar (RTNCt) 
  

 

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €mil 8.52 9.59 

Humbjet e lejuara  (LSSCt) 
  

 

LSSAt % 1.78 1.78 

REUEt GWh 6,203.7 6,394.7 

WHEAt €/MWh 44.82 44.88 

LSSCat-1 €mil 4.95  

LSSCft-1 €mil 

 
5.11 

Kostot e Fondit te BRE-ve 
  

 

Kosto €mil -1.54 13.74 

Shërbimet ndihmëse 
  

 

ASVCt €mil - 2.66 

Të hyrat jo tarifore 
  

 

Të hyrat e parregulluara €mil -0.41 -0.06 

Të hyrat nga ITC €mil -0.64 -0.40 

Përshtatjet e PRR1 dhe vitit 2017 
  

 

Përshtatjet  €mil -1.26 -1.26 

Të hyrat e mbetura nga KEK €mil -2.67 -3.33 

Korigjimi i jobalanceve 2017 €mil 

 
0.23 

OSSH MAR 
  

 

MAR-i fillestar €mil 23.61  

KREV 
  

 

AACt-1 €mil 23.61  

ARRt-1 €mil 14.45  

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) €mil 9.85  

KREVt-1 €mil 

 
9.85 

MAR-i final €mil 

 
54.20 

  


