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Përmbledhje 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është duke i zhvilluar proceset e Azhurnimit Vjetor të të 

Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR) të Kompanive të Rregulluara në Sektorin e Energjisë Elektrike në 

kuadër të Shqyrtimit të Nëntë të Tarifave të Energjisë Elektrike (SHTE9). Në kuadër të këtij procesi, 

ZRRE do të azhurnojë MAR e Furnizuesit Publik të Energjisë Elektrike (FPEE), MAR e Gjeneratorit të 

Rregulluar (KEK), Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT), Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes (OSSH) bazuar në vlerat e caktuara në Shqyrtimin Periodik të bërë në kuadër të SHTE7. 

Ky Raport Konsultativ paraqet vlerësimin e ZRRE-së të çfarëdo përshtatjeve të nevojshme të të 

Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR) të të gjithë të licencuarve. ZRRE është tani në fazën 

përfundimtare të procesit të Konsultimit Publik në të cilin i rishikon komentetet e dhëna nga të 

licencuarit dhe jep përgjigje ndaj atyre komenteve. 

Ky dokument duhet të lexohet në kontekst të dokumenteve të cilëve u referohet. Një listë me disa 

prej këtyre dokumenteve është dhënë më poshtë.  

Dokumentet relevante 

Vlerësimi fillestar i ZRRE-së të formularëve 
të raportimit të KEK-ut, të dorëzuara në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik 

http://ero-
ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresi
mi_fillestar_KEK_shqip.pdf  

Vlerësimi i përkohshëm i ZRRE-së të MAR të 
KEK-ut në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gje
nerim.pdf  

Vlerësimi përfundimtar i MAR të KEK-ut në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik – 
Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vle
rsimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf  

Rregulla për Vendosjen e çmimeve të 
Gjeneratorit të Rregulluar 

http://ero-
ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/Generation_
Pricing_Rule.pdf  

Raporti Konsultativ i ZRRE-së mbi KOSTT i 
lëshuar në kuadër të SHTE9 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_0
6_03_2015.pdf  

Vlerësimi fillestar i ZRRE-së të formularëve 
të raportimit të KOSTT, të dorëzuara në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik 

http://ero-
ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresi
mi_fillestar_per_KOSTT_anglisht.pdf  

Vlerësimi i përkohshëm i ZRRE-së të MAR të 
KOSTT në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_KOSTT_e
ng.pdf  

Vlerësimi përfundimtar i ZRRE-së të MAR të 
KOSTT në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

hhttp://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng
/Evaluation_KOSTT_22_March_2013.pdf   

Rregulla për vendosjen e Çmimeve të 
Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe 
Tregut (Rregulla për Çmime të OST/OT) 

http://ero-
ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/TSO-
MO_Pricing_Rule.pdf  

Raporti Konsultativ i ZRRE-së mbi KOSTT i http://www.ero-

http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresimi_fillestar_KEK_shqip.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresimi_fillestar_KEK_shqip.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/albanian/Vleresimi_fillestar_KEK_shqip.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gjenerim.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gjenerim.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Vleresim_i_perkoshem_KEK_Gjenerim.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/Generation_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/Generation_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/Generation_Pricing_Rule.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_06_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_06_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Gjenerimi_Raport_konsultativ_06_03_2015.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresimi_fillestar_per_KOSTT_anglisht.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresimi_fillestar_per_KOSTT_anglisht.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresimi_fillestar_per_KOSTT_anglisht.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_KOSTT_eng.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_KOSTT_eng.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_KOSTT_eng.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/TSO-MO_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/TSO-MO_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/TSO-MO_Pricing_Rule.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/eng/KOSTT_Raport_Konsultativ_09_03_2015_eng.pdf
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lëshuar në kuadër të SHTE9 ks.org/Tarifat/2015/eng/KOSTT_Raport_Konsultativ_
09_03_2015_eng.pdf  

Vlerësimi fillestar i ZRRE-së të formularëve 
të raportimit të OSSH, të dorëzuara në 
kuadër të procesit të Shqyrtimit Periodik 

http://ero-
ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresi
mi_fillestar_KEK_anglisht.pdf  

Vlerësimi i përkohshëm i ZRRE-së të MAR të 
OSSH në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_DSO_PES
_eng.pdf  

Vlerësimi përfundimtar i ZRRE-së të MAR të 
OSSH në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng
/Evaluation_KOSTT_22_March_2013.pdf  

Rregulla për vendosjen e Çmimeve të 
Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes 
(Rregulla për Çmime të OSSH) 

http://ero-
ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/DSO_Pricing
_Rule.pdf  

Raporti Konsultativ i ZRRE-së mbi OSSH i 
lëshuar në kuadër të SHTE9  

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/OSSH_Raport_Konsultativ_09_03
_2015.pdf  

Vlerësimi përfundimtar i ZRRE-së të MAR të 
KEK në kuadër të procesit të Shqyrtimit 
Periodik – Vlerësim i detajuar 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vle
rsimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf  

Raporti Konsultativ i ZRRE-së mbi Kostot e 
Blerjes së Energjisë me Shumicë në kuadër 
të SHTE8 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2014/FPEE_Kalkulimet_e_te_Hyrave_t
e_Lejuara_Maksimale_Raporti_Perfundimtar_SHTE8_
final.pdf  

Raporti Konsultativ i Shqyrtimit të 
Jashtëzakonshëm nga ZRRE 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_ja
shtzakonshem_10_8_2014.pdf  

Vlerësimi final i ZRRE-së të MAR të FPEE në 
kuadër të SHTE7 

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng
/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf  

Rregulla për vendosjen e çmimeve të 
furnizuesit publik të energjisë elektrike 

(Rregulla për Çmimet e FPEE-së)  

http://ero-
ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/PES_Pricing_
Rule.pdf  

Aplikacioni i KOSTT për përshtatje të rregullt 
të MAR 

 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KOSTT_2015.pdf           

Aplikacioni i KEK për përshtatje të rregullt të 
MAR 

 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEK_ut_2015.pdf  

Aplikacioni i KEDS për përshtatje të rregullt 
të MAR 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Aplikimi_i_KEDS_2015.pdf  

Aplikacioni i FPEE për Azhurnimin Vjetor të http://www.ero-

http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresimi_fillestar_KEK_anglisht.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresimi_fillestar_KEK_anglisht.pdf
http://ero-ks.org/Price%20and%20Tariffs/2012/english/Vleresimi_fillestar_KEK_anglisht.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_DSO_PES_eng.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_DSO_PES_eng.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2012/Provisional_Evaluation_DSO_PES_eng.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_KOSTT_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_KOSTT_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_KOSTT_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/DSO_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/DSO_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/DSO_Pricing_Rule.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/OSSH_Raport_Konsultativ_09_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/OSSH_Raport_Konsultativ_09_03_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/OSSH_Raport_Konsultativ_09_03_2015.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_per_Gjenerim_22Mars2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/FPEE_Kalkulimet_e_te_Hyrave_te_Lejuara_Maksimale_Raporti_Perfundimtar_SHTE8_final.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/FPEE_Kalkulimet_e_te_Hyrave_te_Lejuara_Maksimale_Raporti_Perfundimtar_SHTE8_final.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/FPEE_Kalkulimet_e_te_Hyrave_te_Lejuara_Maksimale_Raporti_Perfundimtar_SHTE8_final.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/FPEE_Kalkulimet_e_te_Hyrave_te_Lejuara_Maksimale_Raporti_Perfundimtar_SHTE8_final.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_jashtzakonshem_10_8_2014.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_jashtzakonshem_10_8_2014.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/Raport_vleresues_shqyrtimi_i_jashtzakonshem_10_8_2014.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/PES_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/PES_Pricing_Rule.pdf
http://ero-ks.org/Rregullat/Rregullat_2011/English/PES_Pricing_Rule.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KOSTT_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KOSTT_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEK_ut_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEK_ut_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikimi_i_KEDS_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikimi_i_KEDS_2015.pdf
http://www.ero-ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEDS_Perditsimi_i_WHPC_2015.pdf
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WHPC ks.org/Tarifat/2015/Aplikacioni_i_KEDS_Perditsimi_i_
WHPC_2015.pdf  

Komentet e KOSTT mbi Raportin Konsultativ 
SHTE9  

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KOSTT.pdf  

Komentet e KEDS mbi Raportin Konsultativ 
SHTE9 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KEDS.pdf  

Komentet e KESCO mbi Raportin Konsultativ 
SHTE9 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KESCO.pdf  

Komentet e Gjeneratorëve të Rregulluar 
(KEK) mbi Raportin Konsultativ SHTE9 

http://www.ero-
ks.org/Tarifat/2015/Komentet_KEK.pdf  
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Pasqyrë e Përcaktimit të Çmimit 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është institucioni i pavarur i cili përcakton çmimet për 

kompani të rregulluara të cilat operojnë në tregun e rregulluar të energjisë elektrike në Kosovë. 

Idealisht, ZRRE do të përcaktonte vetëm kontrolle çmimi për ato segmente të sektorit të energjisë 

elektrike të cilat janë monopole natyrale (rrjetet e Transmisionit dhe Shpërndarjes). Megjithatë, pasi 

që konkurrenca në Gjenerim dhe Furnizim ende nuk është zhvilluar në nivelin i cili do të prodhonte 

çmime konkurrente, ZRRE i rregullon këto segmente poashtu, duke caktuar tarifa të cilat sigurojnë 

mbrojtje për konsumatorët për sa i përket çmimeve të caktuara në mungesë të konkurrencës. 

Shqyrtimi i tarifave është mjet që përdoret nga ZRRE në mënyrë që të caktohet shuma e parave (Të 

Hyrat e Lejuara Maksimale– MAR), të cilen Kompanitë e Rregulluara lejohen ta mbledhin për ofrimin 

e një shërbimit të rregulluar. MAR përcaktohet gjatë Shqyrtimeve Periodike duke analizuar hollësisht 

shpenzimet dhe investimet të cilat Kompanitë planifikojnë t’i bëjnë përgjatë periudhës rregullative. 

Niveli i MAR caktohet në mënyrë që kompanitë të lejohen t’i mbulojnë kostot e arsyeshme të 

operimit dhe mirëmbajtjes së aseteve dhe të kenë kthim të arsyeshem në kapital nëse i realizojnë 

investimeve të aprovuara. Gjithashtu, ZRRE përcakton caqe të efikasitetit, të cilat synojnë të ngrisin 

efikasitetin operativ të kompanive dhe të ofrojnë stimulime apo penalizime nëse kompanitë 

dështojnë t’i arrijnë këto caqe. 

Theksi i Shqyrtimit të fundit Periodik ka qenë në ofrimin e nxitjeve rregullative të cilat u mundësojnë 

kompanive që të investojnë për të zëvendësuar infrastrukturën e vjetëruar të energjisë elektrike dhe 

që t’i përmbushin rritjet e kërkesës në të ardhmen. ZRRE gjithashtu ka ofruar nxitje të forta të 

efikasitetit në mënyrë që të përmirësohet mjedisi operativ i kompanive të rregulluara. Një pasqyrë 

përmbledhëse është dhënë në Tabelën 1.   
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Tabela 1 Periudha Rregullative SHTE7 

 Minierat Gjenerimi OST OSSH 

Investimet e 

parashikuara 

(2013-2017) 

€127.9 milion 

përgjatë 4 viteve 

€156.3 milionë 

përgjatë 4 viteve 

Më shumë se €120 

milion përgjatë 5 

viteve 

€107.25 milion 

përgjatë 5 viteve 

Projektet 

kyçe 

Investime në 

makineri të rëndë, 

riparimin e dy 

ekskavatorëve dhe 

ndërtimin e 

shiritave 

transportues për 

minierën e re në 

Sibovcin Jug-

Perëndimor  

Rregullimi kapital i 

njësive A3, B1 dhe 

B2, Transportin 

Hidraulik të Hirit 

për Kosovën A dhe 

një shtresë të 

jashtme të re për 

turbinën më 

presion të lartë në 

njësinë B1 

Linja 400 kV në 

mes të Kosovës 

dhe Shqipërisë, 

përmirësime 

SCADA/EMS & 

Telecom; tre 

110/10(20) kV 

nënstacione në 

Gjilan, Palaj dhe 

Prishtinë; linja e re 

110 kV nga SS Peja 

3 tek 110/35 kV SS 

Peja 1.  

Përforcimi i rrjetit 

(zëvendësimi i 

linjave 10kV dhe 

0.4kV); eliminimi i 

bllokadave, 

sidomos në 

mbingarkesat në 

35kV dhe 10kV. 

Eliminimi i linjave 

(kabllove) të cilat 

rrinin varur, që 

konsideroheshin si 

rrezik për 

publikun. 

Nxitjet e 

efikasitetit 

Faktori vjetor i 

efikasitet prej 4% i 

aplikuar në të 

gjitha kostot e 

Operimit dhe 

Mirëmbajtjes së 

Minierës përgjatë 

katër viteve 

Faktori vjetor i 

efikasitet prej 4% i 

aplikuar në të 

gjitha kostot 

Operative dhe të 

Mirëmbajtjes së 

Gjeneratorit të 

Rregulluar përgjatë 

katër viteve  

Faktori i efikasitetit 

vjetor prej 4%, i 

aplikuar në të 

gjitha kostot e 

operimit dhe 

mirëmbajtjes të 

OST përgjatë pesë 

viteve;  

Ndëshkime apo 

shpërblime 

varësisht nga 

arritja apo 

mosarritja e OST të 

cakut nxitës të 

humbjes së 

energjisë elektrike, 

të caktuar nga 

ZRRE; 

16.5% (pikë 

përqindje) të 

zvogëlimit të 

humbjeve përgjatë 

6 viteve – 

pothuajsë 

përgjysmimi i 

humbjeve deri në 

fund të periudhës 

rregullative. 5% 

faktor efikasiteti i 

aplikuar për dy 

vitet e fundit të 

periudhës 

rregullative. 
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1 Hyrje 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është duke i zhvilluar proceset e Azhurnimit Vjetor të të 

Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR) të Segmenteve të Rregulluara në Sektorin e Energjisë Elektrike. 

Gjatë procesit të Azhurnimeve të Rregullta Vjetore, ZRRE përcakton MAR-ët e të licencuarve të 

rregulluar në mënyrë që të reflektohen ndryshimet në mes të hyrave të parashikuara dhe të 

realizuara nga të licencuarit të cilat kanë qenë jashtë kontrollit të tyre.  

ZRRE është tani në fazat përfundimtare të procesit të Përshtatjes së Rregullt SHTE9, në të cilin ZRRE i 

rishikon komentet e palëve të interesit dhe jep përgjigje në çështjet e ngritura. Një rishikim i procesit 

të azhurnimeve është dhënë në Figuren 1, më poshtë: 

Figura 1 Një rishikim i procesit të përshtatjes së rregullt 

 

Ky dokument jep përgjigje ndaj komenteve të dhëna nga të licencuarit. Vegëzat për këto komente 

janë dhënë në pjesën “Përmbledhje” në faqen e 2. të këtij dokumenti. 

2 Struktura e këtij dokumenti 

Ky dokument është i organizuar si në vijim (më renditje kronologjike sipas së cilës komentet janë 

pranuar): 

 Pjesa 3 jep përgjigje ndaj komenteve të KEDS; 

 Pjesa 4 jep përgjigje ndaj komenteve të KESCO; 

 Pjesa 5 jep përgjigje ndaj komenteve të KOSTT; 

 Pjesa 6 jep përgjigje ndaj komenteve të KEK. 
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3 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të KEDS  

3.1 Komentet e dhëna nga KEDS 

Komentet e KEDS mbi raportin konsultativ të ZRRE-së kryesisht i adresojnë tri çështje: 

1. Bilanci i Energjisë – në këtë pjesë KEDS argumenton se ata janë duke u ndëshkuar për 

dështimin e KEK-ut në arritjen e cakut të Humbjes në Shpërndarje të caktuar gjatë SHTE6. 

Pasi që caku nuk është arritur nga KEK-u (ata ishin në gjendje t’i zvogëlojnë humbjet 1.1% 

edhepse ishin të obliguar t’i arrinin 3%), ndryshimi prej 1.9% ishte caktuar për vitin tjetër kur 

pronësia dhe operimi ishte transferuar nga KEK-u në KEDS. Sipas komenteve, kjo e vendos 

KEDS në një pozitë më të vështirë për shkak të shthurjes; 

2. Kostoja e humbjeve të OSSH – në këtë pjesë KEDS argumenton se ZRRE duhet të kishte 

caktuar një faktor ndarës prej 100%. Për më tepër, ata argumentojnë se përderisa MAR i 

KEDS përfshin vetëm nivelin e lejuar të humbjeve (dhe prandaj KEDS mund të ngarkojë 

vetëm nivelin e lejuar të humbjeve), FPEE e faturon OSSH-në për nivelin e realizuar të 

humbjeve dhe si rezultat, KEDS i paguan KESCO-së nivelin total të humbjeve të realizuara, 

duke përfshirë ato humbjet të cilat janë mbi nivelin e lejuar të humbjeve, duke realizuar në 

këtë mënyrë humbje financiare.  

3. Kostot e personelit – në këtë pjesë KEDS argumenton se ballafaqohet me kërkesa të 

vazhdueshme nga sindikatat e punëtorëve për të rritur pagat e punëtorve të KEDS dhe se 

këto shpesh përcilleshin nga protestat dhe grevat. Këto protesta kanë një ndikim negativ në 

operimin e KEDS dhe prandaj KEDS ishte detyruar të pranonte një rritje të pagave. KEDS 

prandaj kërkon që një ngritje prej 5% në paga të përfshihet në MAR të KEDS.  

3.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të KEDS 

Bilanci i Energjisë 

Bilanci i Energjisë i përdorur në caktimin e MAR-ëve të sektorit në kuadër të SHTE9 i ka ndjekur të 

njëjtat principe të llogaritjes të aplikuara nga ZRRE në shqyrtimet e kaluara të tarifave. ZRRE kishte 

cekur në raportin konsultativ SHTE8 se ndryshimi i Vendimit mund të interpretohet si ndryshim i 

termave në bazë të së cilave ishte zhvilluar një proces konkurues i ofertimit dhe se rrjedhimisht 

mund të çojë tek ankesat nga pala humbëse, duke rrezikuar kështu procesin e transakcionit. 

Pozicioni zyrtar i ZRRE-së në këtë çështje është që caqet e humbjes duhet të mbesin të 

pandryshuara1. 

Kostoja e humbjeve të OSSH 

Në SHTE8, ZRRE kishte kompensuar ndryshimin në mes të humbjeve të realizuara dhe të lejuara 

brenda vitit përmes faktorëve të përshtatjes të aplikuara në vitin e ardhshëm. Argumenti për këtë 

ishte që: 

                                                           
1
 Pozicioni i ZRRE në këtë çështje është elaboruar në më shumë detaje në kuadër të procesit të përshtatjes së 

rregullt SHTE8. Vegëza për Raportin Konsultativ SHTE8 të OSSH është dhënë këtu: http://ero-

ks.org/Tarifat/2014/OSSH_Kalkulimi_i_MARit_Raporti_perfundimtar.pdf  

http://ero-ks.org/Tarifat/2014/OSSH_Kalkulimi_i_MARit_Raporti_perfundimtar.pdf
http://ero-ks.org/Tarifat/2014/OSSH_Kalkulimi_i_MARit_Raporti_perfundimtar.pdf
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 Në princip, OSSH ngarkohet me ndryshimin në mes të humbjeve të realizuara dhe të lejuara 

në shpërndarje brenda vitit, pasi që FPEE  ka faturuar kostot e realizuara OSSH-së, e cila 

mund t’i ngarkojë vetëm kostot e lejuara FPEE-së. Prandaj, OSSH vetëm është ndëshkuar për 

tejkalimin e humbjeve të lejuara. FPEE është kompensuar për këto kosto shtesë duke 

faturuar OSSH-në për humbjet e realizuara. Çfarëdo ndryshimi i mbetur korrigjohet me 

përshtatjen për ndryshime në mes të kostove të realizuara dhe të lejuara të blerjes së 

energjisë në vitin e ardhshëm. Pra, FPEE ka kthyer të gjitha kostot e humbjeve të cilat i ka 

blerë për të mbuluar humbjet e shkaktuara nga OSSH. 

 

 OSSH dhe FPEE janë dy entitete tw tw njejtit pronarë, kështuqë humbja teorike financiare e 

OSSH për shkak të tejkalimit të caqeve të lejuara të humbjes së energjisë elektrike është 

plotësisht e kompenzuar nga të hyrat e lejuara të FPEE-së për të mbuluar kostot më të larta 

të blerjes së energjisë. Meqenëse OSSH dhe FPEE janë si entitete me aktivitete të 

ndërlidhura të të njejtit pronar, atëherë efekti financiar është neutral, që do të thotë pa 

nxitje financiare për të zvogëluar humbjet. 

 

 Qasja e ZRRE për t’u marrë me këtë ka qenë të bartë humbjen financiare të OSSH-së në MAR 

të FPEE në vitin e ardhshëm, duke e përdorur faktorin ndarës të korrigjimit të humbjes. MAR 

i OSSH përshtatet në vitin e ardhshëm me ndryshimin në kostot financiare të humbjeve të 

atribuara OSSH-së brenda vitit. Kështu, ky MAR i reduktuar i OSSH hyn në MAR më të ulët të 

FPEE. Rezultati i kombinuar OSSH+FPEE bartë kostot financiare për mos-arritje së cakut të 

humbjeve.  

 

ZRRE pranon argumentin që MAR i KEDS dhe KESCO duhet të përshtatet për të reflektuar faktin se 

KESCO ka pranuar nivel më të lartë të të ardhurave nga KEDS për shkak të faktit se një nivel më i 

lartë i humbjeve ishte paguar nga KEDS. MAR-ët e KEDS dhe KESCO janë përshtatur për të reflektuar 

këtë argument. Përshtatja nuk ka ndikim në MAR e përgjithshëm të KESCO-së. 

Kostot e personelit 

Rregullat e çmimeve përcaktojnë se nivelet e lejuara të kostove të operimit dhe mirëmbajtjes 

(OPMCt) janë të caktuara gjatë shqyrtimeve periodike dhe mbesin të pandryshuara përgjatë 

periudhës rregullative. KEDS mund të bëjë kërkesë për të ngritur lejesën e OPMCt gjatë shqyrtimit 

periodik dhe ZRRE do ta konsiderojë kërkesën atëherë.  

4 Përgjigja e ZRRE ndaj komenteve të KESCO 

4.1 Komentet e dhëna nga KESCO 

Komentet e KESCO-së në raportin konsultativ adresojnë çështjet në vijim: 

1. Bilanci i energjisë – KESCO thotë se ZRRE nuk ka marrë parasysh vonesat në punimet në 

njësitë gjeneruese A4 dhe A5. Si rezultat, ata besojnë se vlera e eksportit – e cila ishte 

përdorur nga ZRRE si faktor balancues – është e mbivlerësuar për shkak të operimit jostabil 

të njësive të TC a dhe për shkak të riparimeve të pritura në Kosovën B. KESCO beson se ata 
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duhet t’i lejohen 100GWh shtesë për Importet Emergjente në mënyrë që të balancohet 

konsumi dhe prodhimi gjatë orëve të pikut (kërkesës maksimale).  

2. Nivelet e eksportit – KESCO gjithashtu argumenton se ata janë duke luajtur rol balancues në 

lidhje me energjinë e disponueshme në sistem dhe ata japin shembuj ku jobesueshmëria e 

njësive gjeneruese ka rezultuar në humbje financiare për kompaninë. Për më tepër  KESCO, 

argumenton se shumica e energjisë elektrike e cila eksportohet bëhet gjatë orëve jo-pik, e 

cila nënkupton çmime shumë më të ulëta eksporti. Prandaj ata kërkojnë nga ZRRE që t’i jap 

një nxitje KESCO-së për të optimizuar përpjekjet e eksportit duke ricaktuar faktorin ndarës të 

eksportit në 50%-50%. 

3. Përshtatjet për koston e humbjeve në kuadër të SHTE8 – sikurse në komentet e KEDS, KESCO 

kanë ngritur çështjen e cakut të humbjes në shpërndarje i cila nuk ishte arritur nga KEK në 

vitin e parë kur caku ishte aplikuar. KESCO argumentojnë se ishin ngarkuar padrejtësisht me 

arritjen e cakut të zvogëlimit të humbjes prej 5%, i cili nuk ishte kërkuar nga ata gjatë 

negociatave për përfundimin e transakcionit të privatizimit. Si rezultat, ata pretendojnë se 

KEDS veç ishte ndëshkuar për performancën e dobët të KEK-ut gjatë vitit 2013. KESCO thotë 

se ata mund të vendosen në një pozicion të palakmueshëm financiar, pasi që KESCO tani 

funksionon si kompani e ndarë në mjedisin legal të shthurur.  

4. Kostot e personelit – KESCO thotë se ata vazhdimisht ballafaqohen me kërkesa nga 

sindikatat e punëtorëve për të rritur pagat e punëtorve, të cilat shpesh përcillen me protesta 

dhe greva. Ata thonë se ZRRE asnjëherë nuk ka pranuar kërkesën e vazhdueshme të KEDS 

për të pasur rritje prej 5% në paga dhe janë duke kërkuar nga ZRRE që t’i lejojë ata të 

rikuperojnë koston e rritjes së pagave për vitin 2015, të cilën ata e vlerësojnë të jetë €0.085 

milion. 

4.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të KESCO 

Bilanci i energjisë dhe importi 

ZRRE do të monitorojë implementimin dhe planin e importeve me kujdes përgjatë Vitit Relevant. 

Formula për kostot e blerjes së energjisë me shumicë lejon për kompensim të ndryshimeve në mes 

të kostove të lejuara dhe të realizuara dhe ZRRE do t’i bëjë këto përshtatje nëse rezulton se importet 

e realizuara janë më të larta se vlera e lejuar nga ZRRE.  

Nivelet e eksportit dhe faktori ndarës i eksportit  

Niveli i parashikuar i eksportit është reduktuar në përputhje me vonesën e konfirmuar të rivënies së 

njësive të Kosovës A në funksion.  

Faktori ndarës i eksportit caktohet gjatë Shqyrtimit të vlerave hyrëse2. Rregullat e Çmimeve 

përcaktojnë se një Shqyrtim i vlerave hyrëse mbahet me iniciativën e Rregullatorit ose me kërkesën 

e FPEE (Neni 4 i Rregullës së Çmimeve të FPEE), por kjo duhet të bëhet së paku 120 ditë pune para 

fillimit të Vitit të ardhshëm Relevant (Shtojca 3, paragrafi 2 i Rregullës së Çmimeve të FPEE). Prandaj, 

                                                           
2
 Vlerat Hyrëse janë përcaktuar në Shqyrtimin Shumëvjeqar Tariffor (5 vite për OSSH, OST dhe 4 vite për 

Gjenerimin) 
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FPEE mund t’i bëjë kërkesë ZRRE-së për të inicuar një Shqyrtim të vlerave hyrëse për Vitin e 

ardhshëm Relevant. 

Përshtatjet për kostot e humbjeve të energjisë për SHTE8 

ZRRE pranon faktin se KEK kishte performuar dobët për sa i përket arritjes së cakut të humbjes para 

blerjes nga KEDS. ZRRE veç ka përgatitur një përgjigje të detajuar dhe mund të konfirmojë se 

pozicioni i ZRRE-së mbi këtë çështje nuk ka ndryshuar.  

Llogaritja e humbjeve në kuadër të MAR të OSSH dhe FPEE ka ndjekur principin se çfarëdo 

ndryshime në mes të humbjeve të lejuara dhe humbjeve të realizuara mirren përsiper nga OSSH. Kjo 

është caktuar si nxitje për OSSH për të fituar profit nëse ata e tejkalojnë cakun apo për të realizuar 

humbje nëse ata nuk janë në gjendje të arrijnë cakun.   

Kostot e personelit  

Rregullat e çmimeve përcaktojnë se nivelet e lejuara të kostove të operimit dhe mirëmbajtjes 

(OPMCt) janë të caktuara gjatë Shqyrtimeve të vlerave hyrëse dhe mbesin të pandryshuara derisa 

nuk inicohet një tjetër Shqyrtim i vlerave hyrëse. KESCO mund të bëjë kërkesë për të ngritjen e 

nivelit të shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes (OPMCt) gjatë shqyrtimit të ardhshëm të 

vlerave hyrëse.  

5 Përgjigja e ZRRE ndaj komenteve të KOSTT 

5.1 Komentet e dhëna nga KOSTT 

KOSTT ka ngritur shqetësimet në vijim: 

1. Faktori i efikasitetit – kostot e operimit dhe të mirëmbajtjes të lejuara nga ZRRE nuk 

mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet e operimit të realizuara të kompanisë. KOSTT 

gjithashtu kanë ngritur shqetësimet e tyre që faktori i efikasitetit prej 4% i caktuar nga ZRRE i 

ka lënë ata në pozitë që të kërkojnë fonde të tjera pasi që nuk mund t’i mbulojnë kostot e 

realizuara O&M përmes ngarkesave të tanishme të transmisionit.  

2. Humbjet në transmision – KOSTT thotë se ZRRE duhet të konsiderojë faktin se humbjet në 

transmision janë në nivelin më të ulët teknik që mund të arrihet dhe aplikimi i caqeve të 

vendosur nga ZRRE mund të shkaktojë vështirësi financiare afat-shkurtra, e në vecanti në 

periudha afat-gjata. 

5.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të KOSTT 

Faktori i efikasitetit 

ZRRE mund të konfirmojë së pozicioni mbi faktorin e efikasitetit nuk ka ndryshuar. Ne e inkurajojmë 

KOSTT të kërkojë mënyra të përmirësimit të efikasitetit të tyre operativ në mënyrë që përfitimet nga 

ky efikasitet të bartet tek konsumatorët. 

Humbjet në transmision 
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ZRRE vazhdon të aplikojë cakun e njëjtë të humbjes për KOSTT pasi që nuk ka ndryshime të 

theksuara në bilancin e energjisë i cili do të justifikonte argumentin e KOSTT se humbjet në 

transmision janë në një trend rritës. 

Përshtjatja e humbjeve në transmision 

Pas shqyrtimit të llogaritjeve të humbjeve në transmision në kuadër të SHTE8, ZRRE vlerëson se 

duhet të bëhen këto përshtatje: 

 Në kuadër të SHTE7, KOSTT i ishte lejuar një nivel i humbjeve në transmision prej €3.5 

milion. Në kuadër të vitit të njëjtë, FPEE do të faturonte KOSTT për nivelin e realizuar të 

humbjeve (€3.3 milion). Pasi që KOSTT kishte arritur një cak të humbjeve më të ulët se ai i 

lejuar, ata do të kishin mbajtur ndryshimin prej €0.2 milion. 

 Në mënyrë që të ndahen benefitet në mes të konsumatorëve dhe KOSTT (sipas faktorit 

ndarës të humbjeve i cili ishte caktuar në 50%), ZRRE do të duhej të zbriste 50% të fitimeve 

(50% të €0.2 milion) nga MAR i KOSTT në kuadër të SHTE8. Në vend të kësaj, në llogaritjen e 

lejimit tëhumbjeve (LSSCt) në kuadër të SHTE8, ZRRE ka shtuar 50% të ndryshimit në MAR të 

KOSTT. Prandaj ZRRE ka mbikompensuar KOSTT për €0.2 milion (në vend se të zbriten €0.1 

milion, ZRRE ka shtuar €0.1 milion dhe ndryshimi është një mbikompensim i MAR të KOSTT 

prej €0.2 milion). 

Në kuadër të SHTE9, MAR i KOSTT është përshtatur për ndryshimin prej €0.2 milion, të cilat janë 

zbritur me interes. 

6 Përgjigja e ZRRE ndaj komenteve të KEK 

6.1 Komentet e dhëna nga KEK 

1. Faktori i efikasitetit – KEK argumenton se faktori i efikasitetit prej 4% i caktuar nga ZRRE 

është i paarritshëm për shkak të vjetërsisë së aseteve. Faktori i efikasitetit lidhet me aftësinë 

e kompanisë për të implementuar investime të reja të cilat mund të përmirësojnë 

efikasitetin operativ. 

2. Qasja e ZRRE ndaj Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm – KEK është duke kërkuar nga ZRRE që t’i 

lejojë t’i rikuperojnë të gjitha kostot e lidhura me aksidentin e elektrolizës në TC Kosova A.  

3. Përmbledhje e MAR të KEK Gjenerimi – KEK nxjerr në pah një gabim teknik në përmbledhjen 

e MAR të KEK lidhur me linjën “Të ardhurat nga hiri”. 

4. Disponueshmëria e gjeneratorit – KEK vënë re se niveli i pritur i prodhimit do të reduktohet 

për shkak të vonesës në riaktivizimin e njësive të Kosovës A (A3 pritet të jetë operacionale 

më 30 mars, ndërsa A5 pritet të rikthehet më 10 maj). 

5. Rregullimi sekondar – KEK vënë re se do të duhet që patjetër të bëjnë një investim kapital në 

mënyrë që të jenë në gjendje t’i ofrojnë KOSTT shërbime të rregullimit sekondar. Prandaj, 

KEK kërkon që ZRRE t’i lejojë investimet e nevojitura në MAR të KEK. 
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6.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të KEK 

Faktori i efikasitetit 

Pozicioni i ZRRE-së mbi faktorin e efikasitetit nuk ka ndryshuar, pasi që ky faktor është caktuar duke 

u bazuar në fazën e konsultimit publik gjatë Shqyrtimit Periodik. ZRRE inkurajon KEK-un që të kërkojë 

mënyra për të përmirësuar efikasitetin operativ dhe mjedisin e kompanisë. 

Qasja e ZRRE ndaj shqyrtimit të jashtëzakonshëm  

Pozicioni i ZRRE në përshtatjet e KEK-ut për shqyrtimin e jashtëzakonshëm nuk ka ndryshuar. Siç 

është elaboruar në raportin konsultativ të Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm, ZRRE ende nuk ka pranuar 

argumente bindëse që Ngjarja e Jashtëzakonshmë, e cila kishte kërkuar shqyrtimin, ishte jashtë 

kontrollit të KEK-ut. 

Përmbledhje e MAR të gjenerimit  

ZRRE pranon faktin se përmbledhja përmban një gabim teknik në përfaqësimin e Të hyrave nga hiri 

dhe konfirmon se gabimi nuk ka pasur ndikim në llogaritjet. 

Disponueshmëria e gjeneratorit 

ZRRE ka pranuar pjesërisht vonesën në implementimin e disponueshmërisë së gjeneratorit në 

raportin konsultativ. ZRRE nuk ka pranuar prova të detajuara për arsyet e kësaj vonese për të 

konsideruar çfarëdo ndryshimi të mëtutjeshëm në faktorin e disponueshmërisë. 

Investimet në rregullimin sekondar 

Plani i investimit për Periudhën Rregullative veç është përfshirë në MAR të KEK-ut. Nëse KEK nuk i ka 

paraparë investimet gjatë fazës së aplikacionit të Shqyrtimit Periodik, atëherë ata inkurajohen të 

përcjellin procedurën në Shtojcën 2 të Rregullës për Çmime të Gjeneratorit të Rregulluar dhe të 

dorëzojnë një kërkesë për lejimin e investimeve shtesë tek ZRRE. ZRRE pastaj do të rishikojë 

arsyeshmërinë e investimeve dhe do të njoftojë Gjeneratorin e Rregulluar mbi vlerën e investimit e 

cila do të lejohet në kuadër të MAR të Gjeneratorit të Rregulluar.  

7 Propozimet finale të MAR nga ZRRE  

Kjo pjesë e raportit përmbledh propozimet e ZRRE-së për MAR të të Licencuarve të Rregulluar si 

rezultat i proceseve të Azhurnimeve të Rregullta Vjetore në kuadër të SHTE9. 
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7.1 Përmbledhje e MAR të KEK 

Kategoria           Njësia 2015 

Kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes në vitin relevant t OPMCt  19,945,326 

Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1     CPIt-1 0.043% 

Faktori i efikasitetit në vitin relevant t-1     Et 4% 

Zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant t     DEPCt 23,247,841 

     Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1     CPIt-1 0.43% 

    Kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant t     RTNCt 9,269,086 

    Vlera aktuale e inflacionit në vitin relevant t-1     CPIt-1 0.43% 

    Kostot e lejuara të furnizimit me thëngjill në vitin 
relevant t   LGSCt 81,245,989 
Kostot e lejuara të furnizimit me thëngjill të parashikuara 
në vitin relevant t   LGSCft 79,312,873 
Kostot e lejuara të furnizimit me thëngjill të realizuara në 
vitin relevant t-1   LGSCat-1 74,870,926 
Kostot e lejuara të furnizimit me thëngjill të parashikuara 
në vitin relevant t-1   LGSCft-1 73,197,043 

Norma e interesit për vitin relevant t     It 15.49% 
Kostot e lejuara të furnizimit me lëndë të tjera djegëse 
për vitin relevant t   OTFCt 4,410,799 
Kostot e lejuara të furnizimit me lëndë të tjera djegëse të 
parashikuara në vitin relevant t OTFCft 8,261,669 
Kostot e lejuara të furnizimit me lëndë të tjera djegëse të 
realizuara në vitin relevant t-1 OTFCat-1 4,288,866 
Kostot e lejuara të furnizimit me lëndë të tjera djegëse të 
parashikuara në vitin relevant t-1 OTFCft-1 7,623,328 

Norma e interesit për vitin relevant t     It 15.49% 

Kostot e bartshme në vitin relevant t     PSTCt 3,590,495 

Kostot e bartshme të parashikuara për vitin relevant t   PSTCft 4,125,819 

Kostot e bartshme aktuale për vitin relevant t   PSTCat-1 3,165,433 

Kostot e bartshme të parashikuara për vitin relevant t-1   PSTCft-1 3,628,968 

Norma e interesit për vitin relevant t     It 15.49% 

 Kostot e sigurimit shëndetësor       702,637 

Të hyrat nga hiri TC B 
   

-194,410 

Të hyrat nga koogjenerimi TC B 
   

-1,178,977 

Të hyrat nga mbeturinat e metalta TC A 
   

-1,063,039 

Alokimi i kostove të AQ për TC A&B 
   

300,995 

Të Hyrat Maksimale të Lejuara në vitin relevant t 
 

MARt 
 

140,276,741 
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7.2 Përmbledhje e MAR të KOSTT 

MAR e KOSTT   
ETR8 

Lejuar 
ETR8 

Rishqyrtuar 
ETR9 

Propozuar 

Parametrat e indeksimit         

Faktori i efikasitetit % 4.00% 4.00% 4.00% 

Faktori profilizues   0.00 0.00 0.00 

HICP % 0.70% 0.70% 0.43% 

Euribor % 0.58% 0.58% 0.25% 

S-faktori % 15.00% 15.00% 15.00% 

It % 15.58% 15.58% 15.25% 

Kostot e operimit dhe mirëmbajtjes (OPMCt)         

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 7.1 7.1 6.9 

Zhvlerësimi i lejuar (DEPCt)         

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 6.6 6.6 7.0 

Kthimi i lejuar i kapitalit  (RTNCt)         

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 3.3 3.3 3.6 

Shërbimet ndihmëse         

Shërbimet ndihmëse €m     3.9 

Humbjet e lejuara (LSSCt)         

Humbjet e lejuara           

LSSAt % 1.8% 1.8% 1.8% 

REUEt GWh 6,057.2 5,942.7 6,162.9 

WHEAt €/MWh 27.3 29.5 28.2 

LSSCat-1         

LSSCft-1   3.0   3.1 

LSACt-1 €m       

LSSCt €m 3.3 3.5 3.0 

KREV         

 
€m -0.2 -0.2 1.5 

MAR i KOSTT          

Përshtatja €m     -0.2 

MAR i KOSTT €m 20.2 20.4 25.8 



 

|16 

7.3 Përmbledhje e MAR të KEDS 

MAR e OSSH   
ETR8 

Lejuar 
ETR8 

Rishqyrtuar 
ETR8 

Realizuar 
ETR9 

Propozuar 

Parametrat e indeksimit           

Faktori i efikasitetit % 0.00% 0.00%   4.00% 

Faktori profilizues   0.00 0.00   0.00 

HICP % 0.70% 0.70%   0.43% 

Euribor % 0.58% 0.58%   0.25% 

S-faktori % 15.00% 15.00%   15.00% 

It % 15.58% 15.58%   15.25% 

Kostot operative dhe të mirëmbajtjes (OPMCt)           

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 18.6 18.6   26.2 

OPEX i përshtatur, pa Zyrën Qendrore €m       14.8 

Sigurimi shëndetësor €m 0.2 0.2   0.4 

Sigurimi i aseteve €m 0.8 0.8   0.8 

Alokimi i Zyrës Qendrore €m 1.1 1.1   3.0 

Transferi i personelit OSSH-FPEE €m       7.6 

Ngarkesa ndër-kompani  €m       -0.3 

Përshtatja e Zyrës Qendrore €m       -0.2 

Zhvlerësimi i lejuar (DEPCt)           

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 7.3 7.3   8.0 

Kthimi i lejuar i kapitalit  (RTNCt)           

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 10.5 10.5   12.4 

Humbjet e lejuara (LSSCt)           

Humbjet e lejuara            

LSSAt % 25.6% 25.6% 30.0% 23.1% 

REUEt GWh 4,284.4 4,284.4 4,327.5 4,232.1 

WHEAt €/MWh 27.3 29.5 31.2 28.2 

LSSCat-1       30.2   

LSSCft-1   29.9     27.6 

LSACt-1       35.4   

LSSCt   23.8 26.3   22.8 

Përshtatjet           

Përshtatjet (Alokimi i Zyrës Qendrore) €m 1.1 1.1     

Përshtatjet (Sigurimi) €m 0.2 0.2     

Përshtatjet (Sigurimi i aseteve) €m 0.5 0.5     

Të hyrat e pa rregulluara €m 1.2 1.2   -2.0 

KREV           

KREV €m 3.0 3.0   3.1 

MAR           

MAR €m 63.9 66.4 61.2 75.6 
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7.4 Përmbledhje e MAR të FPEE 

MAR i FPEE   
ETR8 

Lejuar 
ETR8 

Rishqyrtuar 
ETR9 

Propozuar 

Parametrat e indeksimit         

Faktori i efikasitetit % 0.00% 0.00% 0.00% 

Faktori profilizues % 0.00 0.00 0.00 

HICP % 0.70% 0.70% 0.43% 

Euribor % 0.60% 0.60% 0.25% 

S-faktori % 12.54% 12.54% 10.47% 

It % 13.14% 13.14% 10.72% 

Kostot e lejuara me pakicë (RETRt)         

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 12.4 12.4 6.7 

OPEX i përshtatur, pa Zyrën Qendrore €m     10.7 

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 0.20 0.2 0.3 

Lejesa e Sigurimit shëndetësor €m 0.2 0.2 0.0 

Lejesa e Rialokimit të Zyrës Qendrore €m 1.3 1.3 2.9 

Lejesa e licencës €m 0.1 0.1 0.1 

Transferi i personelit OSSH-FPEE €m 0.0 0.0 -7.6 

Ngarkesa ndër-kompani  €m     0.3 

Kostot e bartshme (PSTCt)         

KOSTT taksat €m 17.8 18.0 22.7 

OSSH taksat €m 63.9 66.4 75.6 

Të hyrat nga shitjet e humbjeve tek OST dhe 
OSSH         

Të hyrat OST (Viti relevant t) €m 3.3 3.5 3.1 

Të hyrat OST (Viti relevant t-1)       0.1 

Të hyrat OSSH (Viti relevant t) €m 23.8 26.3 27.6 

Të hyrat OSSH (Viti relevant t-1)       4.9 

Kostot e kapitalit punues (ËCLCt)         
WCLC= (1 / 12) * It * (RETRt + WHPCt + PSTCt - 
NTFRt) €m 2.2 2.3 1.9 

Kostot e blerjes së energjisë me shumicë (WHPC)         

WHPC €m 142.3 154.0 149.6 

Marzha me pakicë €m       

Përshtatja e marzhës me pakicë €m 0.0 0.0   

Taksa e licencës         

Taksa e licencës €m 0.0 0.0 0.0 

Të hyrat jo-tarifore (NTFR)         

Të hyrat jo-tarifore (NTFRt) €m     0.0 

Lejesat e borxhit të keq (BDTA)         

BDTA % 5% 5% 5% 

BDTA €m 12.0 12.6 13.1 

BDTA përshtatja €m 0.3 0.3   

KREVt         
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FPEE KREVt €m 15.4 15.4 33.7 

OSSH KREVt €m 3.0 3.0 3.1 

KOSTT KREVt €m -0.2 -0.2 1.5 

Përshtatjet tjera         

Përshtatje e kostove të pakontrolluara (Sigurimi) €m 0.2 0.2   

Përshtatje e kostove të pakontrolluara 
(Rialokimi i ZQ) €m 1.3 1.3   

Taksa e licencës (Importet) €m 0.0 0.0   

SHTE8 përshtatja e humbjeve të OSSH €m     -6.1 

SHTE8 përshtatja e humbjeve të OST €m     0.3 

MAR i FPEE         

MAR i FPEE €m 240.0 252.4 256.5 

 


