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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 2020. 

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 2020. 
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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 2020. Përgjigjja e KEK-ut ka qenë që çmimi i energjisë 

elektrike për mbulimin e humbjeve të jetë në nivelin 43.12 €/MWh.  

KOSTT ka arsyetuar se duke marrë parasysh që nga prilli 2020 njëri bllok i TC Kosova B do të jetë 

jashtë pune dhe që nga koha e organizimit të ankandit (shtator 2017) vërehet një trend i lehtë i 

zvogëlimit të çmimit mesatar të blerjes nga Importi, atëherë çmimi i importit për vitin tarifor 

propozon që të jetë mesatarja e importit prej fillimit të organizimit të ankandeve për blerje të 

humbjeve (shtatori 2017) deri në dhjetor 2019. Andaj bazuar në analizat e tyre, KOSTT propozon që 

cmimi mesatar për blerjet e energjisë për mbulimin e humbjeve ne Transmetim të jetë 49.74 

€/MWh, i përbërë nga: çmimi mesatar i blerjes së energjisë nga KEK prej 36 €/MWh dhe çmimi 

mesatar i blerjes nga importi prej 63,59 €/MWh. 

Sa i përket ndryshimit në raportim i vlerave për humbje të dorëzuara nga Operatori i Sistemit dhe 

Operatori i Tregut, paraqiten për shkak që llogaritjet nga Operatori i Sistemit janë nga vlerat e 

lexuara mujore në Nënstacionet NS Vallaç dhe NS Albanik ndërsa vlerat e lexuara nga Operatori i 

Tregut janë vlera për çdo periodë të barazimit përfundimtar (1 orë) të lexuar aga matjet e 

largpërçuesve hyrës në NS Vallaç. Ndryshimi përfshinë kryesisht humbjet në transformatorë të NS 

Vallaç dhe NS Albanik, humbje të cilat në raportet mujore të Operatorit të Tregut te Llogaria Dalëse e 

humbjeve në transmision nuk merren parasysh. Në lidhje me këtë cështje, KOSTT ka përgatitur 

propozimin për amandamentimin e Procedurës së Rregullave të Tregut për Korrigjimin e Matjeve 

dhe e ka dërguar në ZRRE me datë 3 Mars 2020 

Përgjigjjet e ZRRE-së  

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

humbjeve në transmetim.  

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 kornizen ligjore dhe rregullative për 

shitblerje të energjisë për mbulimin e humbjeve.  

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

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

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

mbulimin e humbjeve në OST për vitin relevant tarifor 2020 do të mbetet 5.16 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. 



 

Faqe 5 nga 7 

 

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

Për vitin 2019 nga Hyrjet dhe Daljet,  ne Fond mbetja është 2.72 milion euro  dhe se për  këtë mbetje 

KOSTT paguan Tatim në Fitim sipas normës aktuale 10% qe është 0.27 milion euro. Prandaj 

mendojmë që mbetja në Fondin për BRE duhet të vlerësohet se është 2.44 milion euro, dhe pas 

përshtatjes për koston e menaxhimit të fondit për vitin 2018 dhe 2019 të jetë -2.58 milion euro, e jo 

siç është ne Raportin Konsultativ  -2.86 milion euro. 

Përgjigjjet e ZRRE-së  

ZRRE nuk trajton aspektin tatimor të operatorëve, ndërsa në lidhje me përshtatjet e Fondit për 2.86 

milion euro, ZRRE sqaron që përshtatja prej -2.86 milion euro përbëhet nga mbetjet në fond prej 2.7 

milion euro si dhe kostot e menaxhimit të fondit për vitin 2018 dhe 2019 në vlerë të përgjithshme 

prej 0.14 milion euro, ngase KOSTT nuk ka shkaktuar kosto shtesë lidhur me menaxhimin e fondit të 

BRE. 

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

KOSTT ka paraqitur komente në lidhje me ndryshimin e planit investiv 2018-2022. Komentet kanë të 

bëjnë me dinamikën e implementimit të projekteve të aprovuara në planin investiv dhe pjesërisht 

për projekte të reja. 

Duke marrë parasysh se kërkesa e KOSTT-it është për rishikimin e planit dinamik të realizimit të 

investimeve mund të rrezikojë sigurinë e furnizimit me energji elektrike, ZRRE vlerëson se projektet 

kapitale duhet respektuar planin dinamik të propozuar ashtu që siguria dhe cilësia e furnizimit me 

energji elektrike të mos rrezikohet, si pasojë e papërballueshmërisë së rrjetit. Andaj ZRRE e sheh si të 

paarsyshëm një shtyrje të projekteve, me theks të veçantë: NS Fushëkosova; NS Malisheva dhe NS 

Ferizaj, të cilat edhe ashtu ishin aprovuar me prioritet në planin investiv 2018-2022, dhe inkurajon 

KOSTT-in që të ndërmarrë të gjitha masat që këto projekte të fillojnë të realizohen sa më shpejtë që 

të jetë e mundur. 

ZRRE dëshiron të theksoj që në këtë fazë nuk do të ketë rishikim të gjerë të planit investiv 2018-

2022, përveç projekteve të cilat rrjedhin si obligime ligjore nga KOSTT dhe atyre të cilat ndikojnë 

direkt në rrezikimin e sigurisë së furnizmit. Mbi këtë parim, projektet shtesë të cilat ZRRE propozon 

të aprovohen me këtë shqyrtim, janë: Sinjalizimet te Linjat Ajrore për sigurinë e aviacionit; Projekti 

për funksionalizimin e operimit të Bllokut Kontrollues AK; Furnizimi dhe Instalimi me UPS në 

ndërtesën Qendrore KOSTT.  

Ndëra projekti Punimi i depos së mbyllur  në Obiliq, nuk është trajtuar në këtë fazë, duke qenë se nuk 

hyn në grupin e projekteve të cilat i nënshtrohen ndryshimeve ligjore dhe as nuk kanë ndikim direkt 

në sigurinë e furnizimit me energji elektrike. ZRRE kërkon nga KOSTT që të gjejë mënyrë më efikase 

të menaxhimit dhe sigurisë së stokut. 

ZRRE inkurajon KOSTT-in që të respektojë dinamikën e investimeve sipas planit investiv 2018-2022, 

me ndryshimet për projektet shtesë të lartcekura. Megjithatë për cdo devijim i cili mund të ndodhë 

në realizimin e planit, përshtatjet do të bëhen në fund të periudhës shumëvjeçare. 
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5 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OST/OT 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 

Transmetimit dhe Tregut për vitin 2020 është si më poshtë:  

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

Te hyrat e lejuara maksimale 
Lejuar 
2018 

Lejuar 
2019 

Propozuar 
2020 

Parametrat e indeksimit 
   

Faktori i efikasitetit 
 

1.5% 1.5% 

HICP 1.73% 1.19% 
 

Euribor -0.11% -0.2% 
 

Faktori S 7.60% 7.60% 
 

Norma e interesit - It 7.49% 7.38% 
 

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (OPMCt) 
   

Vlerësimi gjate PRR2 
 

7.30 7.19 

Lejuar -OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) 7.42 7.42 7.28 

Përshtatjet e kostove të mirëmbajtjes: 1.08 1.06 
 

        Aktuali 0.49 0.68 
 

        Dallimi duke aplikuar faktorin ndarës 50/50 -0.29 -0.19 
 

Përshtatjet për OPEX për Vallaq 
 

- 0.16 
 

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt) 
   

Vlerësimi gjate PRR2 
 

10.46 11.23 

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) 9.53 10.63 11.36 

Kostot e kthimit (RTNCt) 
   

Vlerësimi gjate PRR2 
 

9.44 10.22 

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) 8.52 9.59 10.34 

Kostot e humbjeve  (LSSCt) 
   

Parashikim 
   

LSSAt 1.78% 1.78% 1.78% 

REUEt 5,844 6,395 6,238 

WHEAt 44.00 47.46 46.46 

Kosotja e parashikuar e humbjeve 4.58 5.40 5.16 

Aktual 
   

LSSAt 1.78% 1.78% 1.78% 

REUEt 6,203.70 6,070 - 

WHEAt 44.82 42.37 - 

Kostoja aktuale e humbjeve1 4.73 4.35 - 

                                                           
1 Përshtatur për ngarkesën e veriut 
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Fondi 
   

Parashikim 2.87 13.74 17.78 

Aktual (1.54) (2.86) 
 

Përshtatjet për inflacion te BRE-ve 
 

0.41 
 

Shërbimet e ndihmëse 
   

Parashikim 2.59 2.66 2.73 

Aktual - - 
 

Përshtatjet 
   

Të hyrat e parregulluara 
   

Parashikim (0.06) (0.06) (0.06) 

Aktual (0.41) (0.25) 
 

Të hyrat nga mekanizmi ITC  
   

Parashikim (0.40) (0.40) (0.40) 

Aktual (0.64) (0.86) 
 

Përshtatjet për  (2017 dhe PR1) (1.26) (1.26) (1.26) 

Te hyrat nga KEK: 
   

Parashikim (3.33) (3.33) (3.33) 

Aktual (2.67) (2.77) 
 

Korrigjimi i jobalanceve 2017 dhe 2018 
 

0.23 
 

KREV – faktori korrigjues i të hyrave 
   

Faktori korrigjues i te hyrave t-1 
 

9.61 -3.72 

AACt-1 - kostot aktuale për vitin t-1  23.39 33.90 
 

ARRt-1 -  te hyrat aktuale për vitin t-1 14.45 37.37 
 

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) 9.61 -3.72 
 

    MAR – te hyrat e lejuara maksimale 30.48 54.25 45.88 

 

 

  


