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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 

2020.  

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 2020. 
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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 2020, i cili do të rikthehet duke 

aplikuar edhe normën e interesit në vitin e ardhshëm.  

KEDS propozon që niveli i energjisë në distribucion (EED) 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-në e pritshme reale për vitin përkatës 2020, përkatësisht 

5,517 GWh.  

KEDS pretendon se ZRRE 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%. 

 

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 në 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 marrë në konsideratë komentin e OSSH në lidhje me aplikimin e nivelit të humbjeve dhe ka 

korrigjuar atë për 1.9 GWh, duke arritur në nivelin prej 17.6%.  

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. 

KEDS pretendon që 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. 

KEDS, përkundër ekzistimit të BSA në mes të KEK dhe KEDS/KESCO, shpreh shqetësimin rreth 

vështirësove të paraqitura për arritjen e marrëveshjes në lidhje me çmimin e energjisë nga KEK. 

Gjithashtu thekson që në rast se KEK nuk pranon të shes energjinë me çmimet aktuale, kjo do vënte 

në rrezik financiar OSSH-në dhe operatorët tjerë si dhe do të rrezikonte stabilitetin dhe sigurinë e 

furnizimit me energji elektrike.  
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Kalkulimet e aplikuara nga OSSH-ja rezultojnë me kostot e pritshme të humbjeve për vitin 2020 me 

rreth 50.24 milion euro në raport me 46.86 milion euro, sa është propozuar nga ZRRE. 

   

Përgjigja e ZRRE-së  

Në raportin konsultativ ZRRE ka kërkuar nga palët që gjatë procesit të konsultimit publik duhet të 

ofrojnë dëshmi se kanë respektuar parimet e përcaktuara në kornizën ligjore dhe rregullative për 

shitblerje të energjisë për mbulimin e humbjeve. Megjithatë, komentet e OSSH nuk përmbajnë 

kërkesat e ZRRE-së në lidhje me parashikimin e kostos së humbjeve.  

Në mungesë të marrëveshjeve që do të përcaktonte çmimin e energjisë elektrike për mbulimin e 

humbjeve në OSSH, ZRRE do të mbaj qëndrimin e njëjtë sikurse në vlerësimin fillestar të paraqitur në 

raportin konsultativ për të hyrat e lejuara maksimale të OSSH-së. Andaj kosto e parashikuar për 

mbulimin e humbjeve në OSSH për vitin relevant tarifor 2020 do të mbetet 46.88 milion euro. 

Megjithatë vlen të theksohet se ZRRE, gjatë shqyrtimit të kostove aktuale që kanë të bëjnë me 

humbjet, dhe pas analizimit të kostove, respektivisht çmimeve të energjisë për blerje të humbjeve, do 

të pranojë vetëm kostot, respektivisht çmimet që kanë përmbushur parimet e përcaktuara në 

legjislacionin në fuqi.  

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

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

ndikuar në rritjen e kostos së shërbimit për këta konsumatorë. 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 - 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. Po thuajse 

të njëjtën kërkesë lidhur me kostot e personelit e ka dërguar në ZRRE edhe Federata e Sindikatave të 

Pavarura Elektrokosova – FSPE. Prandaj, ZRRE në përgjigjet e saja ka dhënë përgjigjen që vlen për KEDS 

dhe FSPE. 

Inflacioni - 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. 
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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. 

Për informimin e FSPE-së, kostot shtesë për sigurimin shëndetësorë ZRRE i ka konsideruar si të 

arsyeshme në parim dhe ato janë bërë publike në fazën e procesit të konsultimit publik, megjithatë 

mbetët që KEDS të dëshmojë se ka përzgjedhur kontratat më të favorshme përmes procesit 

konkurrues, dhe ato do të jenë subjekt i azhurnimeve gjatë shqyrtimit të ardhshëm.   

ZRRE dëshiron të theksojë se menaxhimi i resurseve njerëzore është obligim dhe kompetencë e 

operatorëve, dhe ZRRE nuk trajton mikromenaxhimin e tyre, andaj lusim operatorët që të jenë të 

kujdesshëm në përmbushjen e obligimeve dhe kompetencave të tyre menaxheriale duke mos i bartur  

sfidat e brendshme menaxheriale tek rregullatori.  

Norma e inflacionit CPI - Për të bërë kalkulimin e përshtatjeve lidhur me normën e inflacionit si 

referencë është marr norma e inflacionit e publikuar nga Eurostati për vendet e Eurozonës, e cila për 

vitin 2019 ishte 1.19%1. Norma e cila aplikohet për përshtatjet për inflacion është norma referente e 

Eurozonës si normë më e arsyeshme dhe e qëndrueshme dhe jo nga ASK siç pretendohet nga KEDS, 

ngase kostot përgjithshme kapitale, importi, i nënshtrohen tregut të jashtëm.   

Në shtojcën 1 të Rregullës e të Hyrave të OSSH-së, theksohet: 

CPIt-1 paraqet: “vlerën aktuale të inflacionit në vitin relevant t-1, të matur duke përdorur “Indekset e 

harmonizuara të çmimeve të konsumatorëve (HICP-të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” të publikuara 

nga Eurostat-i, apo ndonjë masë tjetër e inflacionit që rregullatori e përcakton të jetë si masa më e 

mirë e ndryshimit për kostot operative dhe të mirëmbajtjes përgjatë kohës dhe që lejohet gjatë 

shqyrtimit periodik”. 

5 Faktori korrigjues i të hyrave - 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 

                                                           
1 Burimi: Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (vizituar më 

27.01.2020) 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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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 €. 
 
Përgjigja e ZRRE-së  

Përshtatjet për kostot e humbjeve – ZRRE ka vërejtur se KEDS ka aplikuar disa korrigjimeve të kostove 

dhe sasisë së humbjeve të dërguara në krahasim me aplikacionin fillestar dhe ato të raportuara në 

baza mujore, e të cilat janë konfirmuar gjatë procesit të konsultimit publik. Megjithatë, në kalkulimet 

të cilat KEDS i ka dërguar ZRRE-së, së bashku me komentet, shihet qartë se KEDS ka bërë edhe 

korigjime të sasisë dhe kostove të humbjeve në OSSH. Këto korigjime nuk janë në harmoni me kostot 

dhe sasitë e realizuara nga OSSH për blerjen e humbjeve në vitin 2019 sipas faturimeve në baza 

mujore.  

Nga ajo që u theksua më lartë, KEDS ka bërë përshtatje të sasisë ë importit prej 99GWh, ndaj të cilës 

janë aplikuar çmimet e realizuara në baza mujore me qëllim të korrigjimit të kostove të humbjeve. 

Duke qenë se pikërisht e njëjta sasi e energjisë dhe të njëjtat çmime janë aplikuar edhe në korrigjimet 

e bëra nga KESCO, mund të konstatohet se korigjimet e tilla kanë të bëjnë me jobalancet që kanë 

ndodhur nga mekanizimi balancues.  

Në komentet ndaj raportit konsultativ për të hyrat e lejuara maksimale, KEDS nuk ka sqaruar dallimet 

e tilla të kostove për blerje të energjisë, KEDS pa dhënë sqarime shtesë në raport, ka paraqitur 

azhurnimin e këtyre kostove vetëm në formatin e excel-it, të cilat ja ka ofruar ZRRE-së. KEDS nuk ka 

sjell dëshmi që arsyetojnë një ngjarje të tillë, konkretisht nuk ka prezantuar asnjë faturë e cila mbulon 

koston e pretenduar, madje ato nuk janë prezantuar as në draft-pasqyrat financiare. ZRRE tërheqë 

vërejtjen ndaj KEDS që, të dhënat e pretenduara në procesin e shqyrtimit të të hyrave të lejuara 

maksimale, duhet të mbështetën me sqarime të detajuara dhe të arsyetuara mirë, duke plotësuar 

kërkesat për transparencë. Prandaj çfarëdo tendence për shtrembërim të të dhënave është shkelje e 

kushteve të licencës. 

Jabalance të ngjashme (tërheqje/shtyrje) në sistem kanë rezultuar edhe në vitet e mëparshme (2017 

dhe 2018) dhe këto jobalance rrjedhin nga mekanizmi balancues, prandaj ZRRE vlerëson se nuk është 

parimore të bëjë korigjimet e jobalanceve vetëm për vitin 2019.   
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6 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OSSH për vitin 2020  

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 2020 është si më poshtë:  

Tabela 1 - Propozimi i MAR të OSSH (KEDS) 

Te hyrat e lejuara maksimale 
Lejuar 
2018 

Lejuar 
2019 

Kërkuar 
2020 KEDS 

Propozuar 
2020 ZRRE 

 

Parametrat e indeksimit      

Faktori i efikasitetit - 1.5%  1.5%  

HICP 1.7% 1.19% 2.5%   

Euribor -0.1% -0.2%    

Faktori - S  7.6% 7.6%    

Norma e interesit – It 7.5% 7.38% 7.38%   

Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes (OPMCt)      

Vlerësimi gjate PRR2  25.85  25.53  

Lejuar - OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) 26.18 26.30 26.48 25.84  

Kostot shtesë të OPEX-it    0.24  

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt)      

Vlerësimi gjate PRR2  14.44  15.23  

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) 12.23 14.65 15.63 15.40  

Kostot e kthimit (RTNCt)      

Vlerësimi gjatë MYT  13.39  14.95  

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) 11.72 13.59 15.32 15.12  

Obligimet ndaj KOSTT-it      

Obligimet ndaj KOSTT-it –parashikim 0.79 1.23 0.92 0.92  

Obligimet ndaj KOSTT-it –aktual 0.54 1.45    

Kostot e humbjeve  (LSSCt)      

Parashikim      

LSSAt 18.80% 18.80% 17.60% 17.60%  

REUEt 4,539.5 4,964.9 5,516.7 5,414.3  

WHEAt 44.00 44.88 51.75 49.19  

Kostoja e parashikuar e humbjeve 37.55 41.89 50.24 46.88  

Aktual      

LSSAt 18.80% 18.80% 17.60% 17.60%  

REUEt 5,120.4 5,322.0    

WHEAt 47.40 42.89    

Kostoja e aktuale e humbjeve 45.63 42.91  -  

Përshtatjet      

Te hyrat e parregulluara PRR2 (3.50) (3.50) (3.50) (3.50)  

Përshtatjet për (2017 dhe PRR1) (1.50) (1.50) (1.50) (1.50)  

Përshtatja për çmimin e humbjeve 2017  ( 2.48)  -  

Korrigjimi i jobalanceve 2017  1.74  -  

Te hyrat aktuale te parregulluara (5.77) (6.98)    

Taksa e licencës:      

Parashikim   0.15 0.15  

Aktual 0.09 0.07    

KREV – faktori korrigjues i të hyrave      
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Faktori korrigjues i te hyrave t-1  9.58 -4.43 -4.14  

AACt-1 - kostot aktuale për vitin t-1  89.10 99.34    

ARRt-1 -  te hyrat aktuale për vitin t-1 80.19 103.20    

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) 9.58 -4.14 -4.43   
      

MAR – të hyrat e lejuara maksimale 83.46 101.50 99.30 95.40  
     

 


