


 

Komentet e OSSH-së ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së për të 

Hyrat Maksimale të Lejuara për vitin 2020  
 

I. Hyrje 

 
Në Raportin Konsultativ për përshtatjet vjetore, të pranuar më 19 shkurt 2020, Zyra e Rregullatorit të 

Energjisë (ZRRE) ka paraqitur propozimin për të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) për vitin 2020. 

Pas rishikimit dhe analizimit të propozimit të MAR-it për vitin 2020, KEDS, si Operator i licencuar i Sistemit 

të Shpërndarjes (OSSH) ka përmbledhur në këto dokumente përgjigjen e vet, së bashku me arsyetimet, 

argumentet dhe tabelat mbështetëse. Propozimi përfundimtar për të Hyrat Maksimale të Lejuara për vitin 

2020, parashikuar në këtë dokument, paraqet kërkesën minimale për funksionimin normal të Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes. 

Arsyetimet për secilën kategori janë paraqitur më poshtë. 

II. Balanca e Energjisë  

 
Ne kemi vërejtur që ZRRE ka përdorur të njëjtën metodologji të aplikuar në vitin e kaluar për llogaritjen e 

Energjisë që pritet të hyjë në shpërndarje (EED), përkatësisht, për qëllime tarifore ZRRE nuk e konsideron 

nivelin e humbjeve të tejkaluara gjatë llogaritjes së Energjisë në hyrje të shpërndarjes (EED). Sidoqoftë, 

aplikimi i tille nuk është në përputhje me metodologjinë e përdorur në Bilancin e Energjisë së aprovuar për 

vitin 2020, e për më tepër as nuk ka ndonjë metodologji të tille të përcaktuar në rregullën e çmimeve. 

Ne pajtohemi që ZRRE-ja për qëllime tarifore duhet të përdorë nivelin e aprovuar të humbjeve gjatë 

llogaritjes së kostos së lejuar të humbjeve, megjithatë kjo metodologji po lejon një kompani të financojë 

sistemin në një vit aktual, duke i krijuar kështu vështirësi financiare gjatë vitit. Ndërsa, njëkohësisht po e 

dëmton edhe konsumatorin fundor kur gjatë rishikimit të këtyre kostove në vitin e ardhshëm po e përshtat 

këtë vlerë duke aplikuar normën e interesit, një kosto e panevojshme e cila mund të shmanget.  

Rritja e konsumit në vitet e fundit ka rezultuar me një parashikim të rritur të shitjeve për 5% në krahasim 

me shitjet aktuale në vitin 2019 dhe megjithëse pajtohemi se për shkak të uljes së nivelit të humbjeve (-

1.2%), rritja e EED-së nuk duhet të jetë në përputhje me trendin e rritjes së shitjeve, megjithatë duhet të 

ketë një trend logjik të rritjes së EED. Duke marrë parasysh sa më sipër, sugjerojmë ZRRE-në të përdorë EED-

in e pritshme reale për vitin përkatës 2020, siç paraqitet në tabelën më poshtë: 

 

 



 

Balanca e Energjisë në nivelin e OSSH-së Njësia 
Propozimi 

2020 
Komentet e 

OSSH-së 2020 
Shitjet e pritshme GWh 4,151       4,151 
Energjia e pa furnizuar në Veri  GWh               310              310  
        
Humbjet në Veriun e Kosovës % 5.74% 5.63% 
        
Humbjet e Lejuara % 17.57% 17.60% 
Humbjet e Lejuara GWh             951             971  
        
Total humbjet përfshirë Veriun  % 17.57% 19.13% 
Total humbjet përfshirë Veriun % 951 1,055 
        

EED-ja e pritshme GWh      5,412          5,517 

 
Duhet të theksohet gjithashtu se ZRRE-ja gjatë llogaritjes së EED-së, ka llogaritur vëllimin e humbjeve duke 

përdorur nivelin e lejuar të përqindjes si 17.57% që nuk është në përputhje me Vendimin e ZRRE-së Nr. 

V_1019_2018 për nivelin e lejuar të humbjeve, ku niveli i lejuar i humbjet për vitin 2020 janë 17.60%. 

III. Kostot e lejuara për blerjen e humbjeve te OSSH-së  

 
OSSH në parim pajtohet me mënyrën e llogaritjes së kostos së humbjeve nga ZRRE-ja, megjithatë për shkak 

të vërejtjeve të bëra në Bilancin e Energjisë, do të aplikoj zbatimin e saktë për EED-në dhe humbjet e pritura.  

ZRRE në raportin konsultativ argumentoi se për llogaritjen e kostos së humbjeve ka përdorur një çmim të 

përbërë, i cili e konsideron çmimin aktual KEK-ut dhe çmimin e importit prej 57 €/MWh. Sa i përket çmimit 

të importit, duhet theksuar se ZRRE ka konsideruar një çmim më të ulët se çmimi mesatar i realizuar në vitin 

2019 dhe më të ulët se ai i pritshëm për vitin 2020. Tashmë, çmimi mesatar i importit i realizuar në muajin 

janar është më i lartë se ai i sugjeruar nga ZRRE. Duhet të theksohet gjithashtu se kur kemi marrë parasysh 

çmimet e pritura të importit për vitin 2020, OSSH ka konsideruar blerjet orë për orë (vëllime dhe çmime), 

përfshirë edhe pagesat ndërkufitare kufitare dhe kostot e shërbimit. Megjithëse, KEK-u rishtazi e dërgoi 

bilancin e rishikuar të energjisë, OSSH në këtë kërkesë ka konsideruar prodhimin nga bilanci i aprovuar i 

energjisë.  

Sa i përket çmimit të KEK-ut, dëshirojmë që edhe një herë të theksojmë se gjatë procesit të privatizimit u 

nënshkrua Marrëveshja për furnizim me shumicë (BSA) ndërmjet KEK-ut dhe KEDS / KESCO, qëllimi i së cilës 

ishte sigurimi i furnizimit. Sipas BSA-së, KEK-u është i detyruar të nominoj të gjithë energjinë e tij në KEDS 

sipas kushteve të përcaktuara në nenin 5.2.4 dhe 6.2 të BSA-së. Ne tashmë kemi filluar negociatat për 

çmimet, por duke pasur parasysh që ende nuk kemi arritur një marrëveshje, pasi KEK-u po kërkon një çmim 

i cili do të ketë ndikime të mëdha në tarifat përfundimtare, propozojmë edhe një herë që kjo çështje të 

diskutohet me të gjitha palët e ndikuara, ashtu siç është kërkuar nga OSSH gjatë vitit 2019, me qëllim që të 

ruhet  stabiliteti financiar i  kompanive, por edhe siguria e furnizimit në vend. 



 
Duke marrë parasysh një çmim ndryshe nga ai i pajtuar me KEK-un, OSSH-ja do të vihet në një pozicion 

financiar shumë jo të favorshëm në mes të vitit tarifor, nëse KEK nuk pranon të shesë energjinë e saj sipas 

këtij çmimi referent të aplikuar nga ZRRE-ja gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 2020. Për shkak të 

pamundësisë së dukshme për të negociuar në mirëbesim me qëllim të arritjes së një konsensusi brenda 

kohës së kufizuar që kemi pasur në dispozicion pas marrjes së propozimit zyrtar për të Hyrat Maksimale të 

Lejuara për vitin 2020, në këtë propozim ne kemi përdorur çmimet aktuale për blerjet e energjisë nga KEK-

u.  

Duke marrë parasysh si më sipër, kostot e pritura të humbjeve për vitin 2020 janë paraqitur në tabelën më 

poshtë: 

Përshkrim  Njësia  Propozimi 2020 Komentet e KEDS-it  

Norma e interesit  % 7.38% 7.38% 

LSSAt % 17.60% 17.60% 

REUEt GWh 5,412.40 5,516.65 

WHEAt €/MWh 49.19 51.75 

LSSCt €m 46.86 50.24 

 

Kostoja e parashikuar e humbjeve është në përputhje me Rregullën e Çmimeve të OSSH-së dhe përfaqëson 

vetëm nivelin e humbjeve të lejuara. Këto kosto janë të domosdoshme për të mundësuar funksionimin 

normal të OSSH-së në vitin e caktuar dhe kërkojmë nga Rregullatori që të zbatojë saktë koston e humbjeve 

për vitin 2020. OSSH tashmë mban barrën e humbjeve të tejkaluara, kështu që financimi i sektorit për 1 vit 

është jashtë çdo aftësie financiare.  

IV. Kostot e Operimeve  – OPEX 

 

Në propozimin e tij për vitin 2020, ZRRE me të drejtë ka pasqyruar rritjen e kostove për sigurimin 

shëndetësor dhe sigurimin e makinave, të cilat janë jashtë kontrollit të OSSH-së. Sidoqoftë, ZRRE-ja nuk 

e konsideron rritjen e pagave siç kërkohet nga OSSH-ja, megjithëse dallimi midis punonjësve që punojnë 

në sektorin publik (KEK, KOSTT) dhe ata që punojnë në operatorin e shpërndarjes (KEDS) janë të larta. 

Rritja e vëllimit të punës, modernizimi i teknologjisë dhe ndryshimet e përgjithshme në organizimin e 

personelit po reflektojnë me rritjen e numrit të inxhinierëve, përkatësisht kostos më të lartë për 

punonjësit (pagat). Pagat më të larta në sektorin publik ekspozojnë OSSH në kërcënim të vazhdueshëm 

për të humbur punonjësit e saj profesional, duke ndikuar kështu edhe në rrjedhën dhe në cilësinë e 

punës. 

Duke marrë parasysh si më sipër, punonjësit që punojnë në sektorin privat duhet të kenë të paktën 

nivelin e njëjtë të pagave si operatorët e tjerë në industri të ngjashme, dhe OSSH do të dëshironin të 

pasqyronin përpjekjen e tyre dhe të motivojnë tutje punonjësit nëse kjo lejohet nga rregullatori, prandaj 



 
kërkojmë edhe një herë nga ZRRE për të konsideruar një rritje të linjave të pagave, e cila duhet të shtohet 

si shtesë e OPEX e kërkuar. 

OSSH gjithashtu kërkon nga ZRrE të pasqyrojnë inflacionin aktual të publikuar nga Agjencia e Statistikave 

të Kosovë si organ kompetent për llogaritjen e inflacionit në vend, meqenëse OSSH vepron në  Kosovë 

dhe bart kostot e aplikuara në vend. Aplikimi i këtij niveli të inflacionit është edhe në përputhje me 

Rregullën për Çmimet e OSSH-së. 

V. Faktori korrigjues – KREV  

 

ZRRE vazhdon të aplikojë të gjithë të ardhurat e faturuara nga rikthimi i humbjeve kur llogarit faktorin 

korrigjues të të ardhurave aktuale (KREV), pavarësisht se kemi argumentuar se kjo shumë nuk arkëtohet  

plotësisht. 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. 

Duke marr parasysh të gjitha korrigjimet e aplikuara, faktori final korrigjues për t’u aplikuar në MAR-in e 

vitit 2020 është 4.43 milion €, ashtu siç tregohet ne tabelën në vijim: 

 

Faktori Korrigjues KREV  Propozimi i ZRRE-së  Propozimi i OSSH-së 

 AACt-1  99.47 97.82 

 ARRt-1  103.20 101.95 

 KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It)  -4.00 (4.43) 

 

 

 

 

 



 
VI. Propozimi për të Hyrat Maksimale të Lejuara për OSSH-në për vitin 2020 

 
Tabela e mëposhtme përmbledh MAR-in e kërkuar nga OSSH për vitin 2020, pas marrjes në konsideratë 

të të gjitha përshtatjeve të nevojshme, ashtu siç janë argumentuar më lartë.  

 

MAR-i i OSSH-së   
Propozimi i 
ZRRE-së 

Komentet e 
OSSH-së 

It % 7.38% 7.38% 

Kostot e Operimit dhe Mirëmbajtjes  (OPMCt)       

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 26.08 26.48 

        
Zhvlerësimi i lejuar  (DEPCt)       

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 15.40 15.63 

Kthimi i lejuar  (RTNCt)       

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 15.12 15.32 

Obligimet nga KOSTT-it       

  0.92 0.92 

Humbjet e Lejuara  (LSSCt)       

LSSAt % 17.60% 17.60% 

REUEt GWh 5,412.40 5,516.65 

WHEAt €/MWh 49.19 51.75 

LSACt-1       

LSSCt   46.86 50.24 

Përshtatjet        

Të hyrat e parregulluara €m -3.50 -3.50 

Përshtatjet (2017 & PR1)  -1.50 -1.50 

Kostoja e licencës   0.15 0.15 

KREV       

KREV €m -4.00 -4.43 

MAR       
        MARt = OPMCt + DEPCt + RTNCt + LSSCt + LICCt + KREVt €m 95.52 99.30 

 

OSSH beson se MAR-i prej 99.30 milion € përfaqëson kostot reale të rrjetit të shpërndarjes. OSSH është 

në dispozicion për t'u takuar me ZRRE-në në çdo kohë për të diskutuar në detaje të mëtejshme çështjet 

e ngritura në këtë raport. 


