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Përmbledhje 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) aktualisht është duke kryer Përshtatjen e Rregullt dhe 

procesin e Azhurnimit Vjetor për të Hyrat Maksimale të Lejuara (MAR) që do të mbulohen nga 

Kompanitë e Rregulluara. Në këtë proces, ZRRE-ja do të aprovojë MAR të azhurnuar për Gjeneratorin 

e Rregulluar (KEK), Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut (OST/OT, KOSTT), Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes (OSSH, KEDS) dhe Furnizuesit Publik të Energjisë Elektrike (FPEE, KESCO) 

bazuar në propozimet e dorëzuara nga Kompanitë e Rregulluara. Këto më pas do të përdoren nga 

Kompanitë e Rregulluara për të përcaktuar ngarkesat e tyre individuale për këtë vit  që do të jenë 

efektive nga 1 prilli 2016 dhe nga ZRRE-ja për të përcaktuar tarifat e rregulluara me pakicë. 

Vlerat bazë për komponentët e MAR janë përcaktuar në Shqyrtimin Periodik të bërë në vitin 2012 

dhe mbesin të vlefshme për një periudhë shumëvjeçare. Shqyrtimi aktual kufizohet në konfirmimin 

se propozimet për MAR të paraqitura nga Kompanitë e Rregulluara përshtaten me ato vlerat bazë 

dhe se janë llogaritur saktë në përputhje me kërkesat e Rregullës për vendosjen e çmimeve të 

Gjenerimit, OST/OT, OSSH dhe FPEE. Ky Raport Konsultativ paraqet vlerësimin e ZRRE-së për 

propozimin për MAR paraqitur në aplikacionin e KEDS. Raportet shoqëruese paraqesin vlerësimin e 

ZRRE-së për propozimet e dorëzuara nga KEK, KOSTTdhe KESCO. 

Komentet e palëve të interesit  

ZRRE-ja beson fuqimisht se konsultimi publik është në thelb të politikave efektive rregullative. Palët 

e interesit ftohen që të shqyrtojnë të dhënat dhe pikëpamjet e paraqitura në këtë Raport Konsultativ 

dhe t’i komentojnë ato duke përfshirë përmirësimin e gabimeve të bazuara në fakte, duke dhënë 

kundër-argumente apo duke ofruar të dhëna të reja. Palët të cilat dëshirojnë të shprehin mendimet 

e rreth pozicionit të ZRRE-së ftohen që të dorëzojnë komentet e tyre me shkrim në ero.pricing-

tariffs@ero-ks.org jo më vonë se 9 mars 2016. Gjithashtu, komentet mund të dërgohen me postë 

në: 

Zyra e Rregullatorit për Energji 
Departamenti për Tarifa dhe Çmime 
Rr. Dervish Rozhaja Nr. 12, Prishtinë, 10000, Kosovë 
 
Dokumentet Relevante  

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

http://ero-
ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/eng
/Evaluation_DSO_PES_22_March_2013.pdf 
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Rregulla për vendosjen e çmimeve të 
operatorit të sistemit të shpërndarjes 
(Rregulla e çmimit të OSSH-së)  

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

Aplikacioni i OSSH për MAR i dorëzuar në 
kuadër të Përshtatjes së Rregullt 4 (SHTE10) 

 

http://www.ero-
ks.org/2016/Tarifat/Aplikimi_per_MAR_per_vitin_20
16_KEDS.pdf  
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1 Pasqyrë e Kontrollit të Çmimit 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është institucioni i pavarur i cili përcakton kontrollet e çmimit 

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

Në rast se do kishte konkurrencë efektive, ZRRE do të përcaktonte kontroll të çmimit vetëm për ato 

segmente të energjisë të cilat konsiderohen monopole natyrore (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 edhe këto segmente duke 

caktuar tarifa të cilat sigurojnë mbrojtje për konsumatorët në lidhje me çmimet e ngarkuara në 

mungesë të konkurrencës.  

Rregullimi i Çmimit është mjet që përdoret nga ZRRE në mënyrë që të përcaktohen Të Hyrat e 

Lejuara Maksimale – MAR, të cilat Kompanitë e Rregulluara do ti mbledhin për ofrimin e shërbimeve 

të rregulluar. MAR caktohet gjatë Shqyrtimeve Periodike duke analizuar hollësisht shpenzimet dhe 

investimet të cilat Kompanitë planifikojnë t’i bëjnë përgjatë kohës së kontrollit të çmimit. Niveli i 

MAR-it caktohet në mënyrë që kompanitë të lejohen t’i mbulojnë kostot e arsyeshme operative dhe 

të mirëmbajtjes se aseteve të tyre dhe të fitojnë kthim të arsyeshëm nëse i i japin rezultatet e 

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

ngritjen e efikasitetit operativ të kompanive dhe të ofrojnë stimulime apo ndëshkime nëse 

kompanitë dështojnë t’i arrijnë këto caqe.  

Shqyrtimi Periodik është bërë nga ZRRE në vitin 2012 (SHTE7) dhe ka caktuar MAR-in e Operatorit të 

Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për një periudhë pesë vjeçare deri më 2017. Shpenzimet kapitale të 

lejuara për projektet kyçe dhe caqet e efikasitetit të përcaktuara nga ZRRE-ja gjatë shqyrtimit 

periodik SHTE7 janë të përmbledhura në Tabela 1 më poshtë.   

Tabela 1 SHTE 7 MAR i OSSH (KEDS)  

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS)  

Investimet e 

parashikuara (2013-

2017) 

107.25 milion € përgjatë periudhës rregullative  

Projektet kyçe  Përforcimi i rrjetit (zëvendësimi i linjave 10 kV dhe 0.4 kV); eliminimi i 

bllokadave, veçanërisht në mbingarkesat e 35 kV dhe 10 kV, Eliminimi i 

linjave të cilat rrinin varur, që konsideroheshin si një rrezik për 

publikun  

Faktorët e efikasitetit  16.5% (pikë përqindje) të zvogëlimit të humbjeve përgjatë 6 viteve – 

gati përgjysmim i humbjeve deri në fund të periudhës rregullative. 

Faktori i efikasitetit prej 5% i aplikuar për tri vite relevante tarifore. 

  



 
2 Hyrje 

Rregulla për vendosjen e çmimeve të operatorit të sistemit të shpërndarjes (Rregulla për çmimet e 

OSSH-së) përcakton bazën dhe procesin e përcaktimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale për 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) në çdo Vit Relevant në mënyrë që të mbulojë kostot e 

arsyeshme të zhvillimit, operimit, dhe mirëmbajtjes së Sistemit të Shpërndarjes në përputhje me 

Ligjin për Rregullat në fuqi. Sipas Rregullës për Çmimet e OSSH-ë, ZRRE-ja ka përcaktuar në 

Shqyrtimin Periodik SHTE7 në vitin 2013 parashikimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale të 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) për periudhën pesë vjeçare deri në vitin 2017. Në 

kuadër të secilit prej këtyre pesë “Viteve Relevante” në mes viteve 2013 dhe 2017, Zyra e 

Rregullatorit për Energji kalon nëpër një proces të “Përshtatjes së Rregullt”. Ky proces dallon nga 

Shqyrtimi Periodik ku procesi i Përshtatjes së Rregullt nuk nënkupton një analizë të detajuar në 

planeve të investimeve dhe kostove të operimit dhe mirëmbajtjes. Në vend të saj, Përshtatja e 

Rregullt përdor rezultatet e marra gjatë procesit të Shqyrtimit Periodik në SHTE7 dhe përshtat MAR-

në për të reflektuar ndryshimet në mes të kostove që kanë qenë të parashikuara gjatë Shqyrtimit 

Periodik dhe kostove aktuale të shkaktuara nga Kompanitë e Rregulluara për shkak të arsyeve që 

janë jashtë kontrollit të Kompanisë së Rregulluar. Gjatë procesit të “Përshtatjes së Rregullt”për KEDS, 

ZRRE do të: 

1. Indeksojë Kostot Operative dhe të Mirëmbajtjes për Faktorin e Efikasitetit i cili caktohet 

gjatë procesit të Shqyrtimit Periodik dhe për Inflacionin Vjetor i cili caktohet duke përdorur 

Indekset e Harmonizuara të Çmimeve të Konsumit (HICP) për të gjitha Njësitë në Eurozone;  

2. Caktojë Kostot e Lejuara të Humbjeve (LSSCt) për OSSH, dhe t’i azhurnojë këto në mënyrë që 

të përfshijnë ndryshimin në mes të kostove të lejuara dhe të realizuara të humbjeve për 

Periudhën paraprake Rregullative, të cilat mund të kenë lindur si rezultat i ndryshimeve në 

kostot e blerjes së energjisë me shumicë apo i ndryshimeve në rrjedhat e energjisë elektrike 

në sistemin e shpërndarjes; 

3. Azhurnojë MAR e OSSH në mënyrë që të reflektojë ndryshimin në mes të të Hyrave të 

Rregulluara të Lejuara dhe të Realizuara në Vitin paraprak Relevant (t‐1);  

4. Caktojë MAR të OSSH rezultuese për Vitin Relevant t.  

3 Struktura e këtij raporti 

Ky Raport Konsultativ është i organizuar si në vijim: 

 Seksioni 4 parashtron Balancën e Energjisë së përdorur në llogaritjet e kostove të energjisë 

me shumicë dhe kostot e lejuara të humbjeve për sistemin e shpërndarjes; 

 Seksioni 5siguron propozimin e ZRRE-së për MAR-në e KEDS-it dhe shqyrton aplikacionin e 

KEDS-it për MAR; 



 
4 Balanca e Energjisë 

Vitet e kaluara ZRRE-ja ka përdorur parashikimin e balancës së energjisë të aprovuar nga Ministria e 

Zhvillimit Ekonomik (MZHE) për Vitin Relevant t për të llogaritur MAR të KEDS-it për Vitin Relevant t. 

Përveç kësaj, ZRRE-ja ka përdorur  balancën e realizuar të energjisë të siguruar nga KOSTT për Vitin 

Relevant t-1 për të llogaritur dallimin në mes të sasisë së realizuar dhe parashikuar në llogaritjet e 

MAR të KEDS të vitit të kaluar. Përshtatjet për të llogaritur për dallimin në mes të sasisë së realizuar 

dhe parashikuar në llogaritjet e vitit të kaluar të MAR të KEDS janë të përfshira në MAR të KEDS të 

Vitit Relevant t. Balanca e parashikuar gjithashtu është përdorur për të llogaritur kostot e blerjes së 

energjisë me shumicë të cilat futen në lejimet e bëra për kostot e humbjeve të transmisionit dhe 

shpërndarjes dhe tarifën me pakicë. 

4.1 Balanca e Energjisë e Realizuar për Vitin Relevant t-1 (2015) 

Balanca e realizuar e energjisë për vitin 2015 përdoret për të përshtatur dallimet në kosto që 

rezultojnë nga dallimet në mes të volumeve të realizuara për vitin 2015 dhe parashikimeve të 

përdorura në përcaktimin e vlerave të lejuara të MAR për vitin 2015. Këto dallime konsiderohen të 

jenë jashtë kontrollit të Kompanive të Rregulluara dhe, për këtë arsye, ato as nuk duhet të 

ndëshkohen e as të përfitojnë prej tyre. 

Aplikacionet e pranuara si nga KOSTT po ashtu edhe nga KESCO përmbajnë të dhëna për balancën e 

energjisë së realizuar për vitin 2015. Megjithatë, këto ndryshojnë. Nuk është e qartë se pse kjo është 

e dhënë në këtë mënyrë duke pas parasysh që të dy Kompanitë e Rregulluara do duhej të përdornin 

të njëjtat volume të matura dhe ZRRE-ja rekomandon KOSTT-in dhe KESCO-n që të harmonizojnë 

këto vlera. 

Në ndërkohë, ZRRE-ja ka përdorur qasjen e mëposhtme për të përcaktuar balancën e energjisë së 

realizuar për vitin 2015: 

 Volumet e realizuara të raportuara nga KOSTT janë përdorur për të përcaktuar gjenerimin, 

transmisionin dhe volumet e energjisë së eksportuar. 

 Volumet e realizuara të raportuara nga KESCO janë përdorur për të përcaktuar energjinë e 

importuar dhe shitjet tek konsumatorët fundorë. 

Kjo rezulton në një mospërputhje në mes të volumeve të energjisë që hyn dhe del në sistemin e 

transmisionit (pas lejimit për humbje). Këto ndryshime në anën tjerët, mund të rrjedhin nga 

ndryshimet në klasifikimin e eksporteve të shkëmbyera (energjia e eksportuar e dhënë në shkëmbim 

për energjinë e importuar në vend se të eksportohet dhe paguhet sipas një kontrate). ZRRE-ja 

përsërit se KOSTT-i dhe KESCO do duhet të punojnë së bashku për të zgjidhur këto dallime. 

4.2 Balanca e Energjisë së Parashikuar për Vitin Relevant t (2016) 

Balanca e energjisë së parashikuar për vitin 2016 është përgatitur si në vijim: 

 Balanca e energjisë e azhurnuar për disponueshmërinë e KEK gjenerimit, është përdorur për 

të parashikuar energjinë e gjeneruar nga gjeneratorët vendorë dhe importet e energjisë 

elektrike. 



 
 Shitjet me pakicë të energjisë janë parashikuar duke përdorur projeksionet e ofruara nga 

KESCO në aplikacionin e saj. Këto tregojnë një rritje prej 1.6% në shitjet përfundimtare në 

vitin 2015, në përputhje me normën vjetore të rritjes në vitet paraprake. 

 Furnizimet e pafaturuara në Kosovën Veriore gjithashtu janë parashikuar duke përdorur 

projeksionet e ofruara nga KESCO. Në balancën e aprovuar nga MZHE-ja, këto furnizime të 

pafaturuara pritet të kenë rënie prej 9.6% nga nivelet e vitit 2015. Sipas pikëpamjes së ZRRE-

së, një rënie e tillë aktualisht duket e vështirë. 

 Humbjet në transmision dhe shpërndarje janë projektuar duke përdorur përqindjen e 

humbjeve të lejuara të përcaktuara nga ZRRE-ja në shqyrtimin më të fundit periodik. 

 Eksportet pastaj përshtaten në mënyrë që të sigurojnë se volumet e energjisë së projektuar 

hyrëse dhe dalëse në sistem janë në balancë (pas lejimit për humbje të energjisë).  

4.3 Komentet në aplikacionin e balancës së energjisë së KEDS-it 

KEDS ka propozuar një qasje alternative për llogaritjen e balancës së energjisë. Kjo është duke 

përdorur balancën e energjisë së aprovuar për të përcaktuar volumet e blerjeve të importeve. 

Dallimi në mes të volumeve të humbjeve të llogaritura duke përdorur caqet e humbjeve të 

aprovuara nga ZRRE-ja dhe atyre të përfshira në balancën e aprovuar llogariten pastaj dhe 

shumëzohen me mesataren e çmimit me shumicë për të marrë koston e humbjeve ‘të tepërta’ të 

përfshira në balancën e aprovuar. Kjo kosto pastaj zbritet nga WHPC-ja e llogaritur duke përdorur 

balancën e energjisë së aprovuar për të marrë WHPC finale të lejuar. ZRRE-ja pajtohet se kjo qasje e 

rishikuar ka meritat e veta. Mirëpo, në vend se të bëjë përshtatje në praktikën ekzistuese brenda 

periudhave, ZRRE do të vlerësojë nëse do të fus këtë ndryshim në Shqyrtimin Periodik të ardhshëm.  

4.4 Humbjet e lejuara të transmisionit dhe shpërndarjes 

ZRRE-ja ka përcaktuar caqet shumëvjeçare për nivelin e lejuar të humbjeve (në terma të përqindjes) 

në rrjetet e transmisionit dhe shpërndarjes. Këto nivele të lejuara përdoren për të përcaktuar kostot 

e humbjeve të cilat OST (KOSTT) dhe OSSH (KEDS) janë të lejuara që t’i mbulojnë nga konsumatorët. 

OST dhe OSSH do të shpërblehen në rast të zvogëlimit të humbjeve përtej cakut, ndërsa do të 

ndëshkohen në rast të mos arritjes së cakut të humbjeve të vendosura nga ZRRE. Kjo siguron nxitje 

për të dy Kompanitë e Rregulluara që të zvogëlojnë humbjet. 

Nivelet e lejuara të humbjeve në transmision janë caktuar të jenë 1.8% siç është përcaktuar në 

Shqyrtimin Periodik. Nivelet e lejuara të humbjeve në shpërndarje fillimisht janë caktuar në SHTE6 

duke u zvogëluar nga 3% (pikë përqindje) përgjatë tri viteve të para dhe nga 2.5% (pikë përqindje) në 

tri vitet e fundit, si rezultat i përmirësimeve të vazhdueshme të pritshme në rrjet dhe përpjekjet e 

rritura për të zvogëluar vjedhjet e energjisë elektrike1. Niveli i lejuar prej 23.1% në vitin 2015 si 

pasojë tani është zvogëluar në 20.6%. Furnizimet e pa faturuara në Kosovën Veriore nuk 

konsiderohen të jenë nën kontrollin e OSSH-së, prandaj, janë përjashtuar nga këto humbje të lejuara 

dhe nga llogaritja e humbjeve aktuale në shpërndarje.  

                                                           
1
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_399_2012.pdf 

http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_399_2012.pdf


 
Balanca e energjisë së është dhënë në Tabela 2 më poshtë.  

Tabela 2 Balanca e Energjisë e përdorur për llogaritjen e WHPCt dhe LSSCt 

Balanca e Energjisë 

  

SHTE9  
E  

lejuar 

SHTE9  
E 

realizuar 

SHTE10  
E 

propozuar 

KEK Gjenerimi   5,570.9 5438.1 5512.2 

 Kosova A GWh 1,755.6 1905.371 1983.4 

 Kosova B GWh 3,864.81 3582.2 3687.5 

Ko-gjenerimi GWh -49.49 -49.5 -38.7 

Gjeneratorët tjerë të kyqur në transmision   
  

158.2 

HC Ujmani GWh 84.0 107.8 95.0 

Të tjerë (HC Lumbardhi 1,HC EGU belaj,HC EGU Decani)     63.2 

 Kërkesa në transmision   723.6 671.8 677.2 

Ferronikeli  GWh 632.0 584.3 586.5 

Trepça GWh 25.9 24.0 90.7 

Sharrcem GWh 65.8 63.5   

Konsumi tjeter në nivel të transmisionit   272.1 240.8 272.9 

Konsumi në miniera GWh 138.0 114.2 121.0 

Konsumi vetanak I TC Kosova A  GWh 134.1 101.4 115.3 

Konsumi vetanak I TC Kosova B GWh   25.2 36.7 

Humbjet në transmision % 1.8% 1.77% 1.80% 

  GWh 110.9 110 114.0 

Energjia që hynë në transmision GWh 6,162.9 6217.8 6,331.8 

Eksporti GWh 638.3 552.5 1,061.5 

Gjithsej prodhimi GWh 5,654.9 5545.9 5,607.2 

Importet GWh 508.0 779.9 661.3 

Kërkesa në transmision GWh 1,744.9 1575.1 2,125.6 

Kërkesa në distribucion GWh 4,418.0 4642.7 4,206.2 

Gjeneratoret e kyqur në distribucion   
   Gjeneratoret e kyqur në distribucion GWh 46.6 33.8 64.2 

Wind Power j.s.c. GWh 
   Konsumi ne distribucion GWh 4,464.6 4677 4,270.4 

Humbjet në distribucion dhe energjia e pafaturuar   
   Humbjet teknike dhe komerciale % 23.13% 28.0% 20.6% 

  GWh 979.0 1241.5 830.9 

Energja e pafaturuar % 5.21% 5.3% 5.7% 

  GWh 232.5 246.5 243.3 

Gjithsej humbjet GWh 1,211.4 1488.0 1,074.2 

Shitjet te konsumatori fundor GWh 3,253.1 3188.5 3196.2 

 

5 Të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së (KEDS) 

Sipas Rregullës për Çmimet e OSSH-së (Shtojca 1), MAR për KEDSllogaritet çdo vit sipas formulës në 

vijim: 

MARt = OPMCt + DEPCt + RTNCt+ LSSCt + LICCt + KREVt 

Ku 



 
MARt janë të hyrat e lejuara maksimale në vitin relevant t  

OPMCt janë kostot e lejuara operative dhe të mirëmbajtjes në vitin relevant t 

DEPCt është zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant t 

RTNCt është kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant t 

LSSCt është kostoja e lejuar e humbjeve në vitin relevant t  

LICCt është kostoja e taksës për licencë në vitin relevant t  

KREVt është faktori i korrigjimit të të hyrave në vitin relevant t 

Llogaritja e secilit nga këta komponentë është shtjelluar më poshtë. 

5.1 Komentet e përgjithshme 

5.1.1 Komentet në aplikacionin e OSSH-së për MAR 

Operimi i tarifave shumëvjeçare ka zbuluar një numër çështjesh në lidhje me të kuptuarit ndryshe të 

llogaritjes së përshtatjeve. Kjo është e pritshme duke pasur parasysh që periudha aktuale është e 

para në të cilën është aplikuar tarifa shumëvjeçare. Gjatë vitit 2016, përpara shqyrtimit të ardhshëm 

periodik (për Gjenerimin KEK) ZRRE-ja ka për qëllim të nxjerrë një model të ri të MAR në mënyrë që 

të përmirësoj qartësinë dhe kuptimin reciprok të këtyre llogaritjeve. Për përshtatjet vjetore në 

SHTE10, ZRRE-ja ka vazhduar të aplikoj qasjen e përdorur në përshtatjet e kaluara vjetore për arsye 

të konsistencës.  

KEDS ka kërkuar që shpenzimet e lejuara operative (OMPC) të rriten më tutje për shkak të rritjes së 

fundit të pagave. ZRRE-ja njofton se korniza e tarifës shumëvjeçare është vendosur për të garantuar 

një siguri më të madhe për Kompanitë e Rregulluara për të hyrat në të ardhmen dhe për të krijuar 

shtytës më të fortë për rritje të efikasitetit. Kjo kornizë nuk parasheh që ZRRE-ja të bëjë përshtatje të 

vazhdueshme vjetore, për shembull, duke përshtatur kostot e rritjes së pagave (dhe anasjelltas, për 

të përshtatur një kursim të kostos së papritur).  

KEDS ka kërkuar rritje në OPMC, DEPC dhe RTNC për operim në Kosovën Veriore, e cila ka rrjedhë 

nga marrëveshja e nënshkruar në mes të Qeverive të Kosovës dhe Serbisë por e cila ende nuk është 

zbatuar.  

Ekzistojnë dy mekanizma që janë në dispozicion për të licencuarit për të mbuluar ndryshimet e tilla 

në kosto: 

 Brenda periudhës shumëvjeçare, është një dispozitë për Shqyrtime të Jashtëzakonshme kur 

të licencuarit përjetojnë goditje të mëdha në kosto të cilat janë jashtë kontrollit të tyre. Këto 

përbëjnë një proces të ndarë të shqyrtimit dhe nuk janë pjesë e shqyrtimeve vjetore të cilat 

janë duke u zbatuar aktualisht. 

 Gjithashtu ka hapësirë për rivendosjen e kostove të lejuara në Shqyrtimet Periodike në fund 

të çdo periudhe shumëvjeçare për të marrë parasysh ndikimet e ndryshimit të kostove me 

kalimin e kohës. Rivendosja e parë e tillë do të bëhet në vitin 2017 për KEK-un. 



 
Rrjedhimisht, ZRRE-ja nuk propozon bërjen e ndonjë përshtatjeje në MAR përveç atyre që dalin nga 

aplikimi i formulës për përshtatje vjetore. 

5.2 Kostot e Lejuara të Operimit dhe Mirëmbajtjes (OPMCt) 

Rregulla për vendosjen e çmimeve parasheh se kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes do të 

profilizohen apo zbuten gjatë periudhës shumëvjeçare. Në praktikë, kjo nuk ka ndodhur. Përveç 

kësaj, në vitin 2015, nga KEDS dhe KESCO është kërkuar që të shthurin aktivitetet e tyre që ka quar 

në kërkesën për ndarjen e kostove të shërbimeve të përbashkëta, siç janë operimet në zyre 

qendrore në mes tyre.  Si pasojë, shpenzimet e projektuara operative për bizneset e kombinuara të 

OSSH-FPEE (KEDS dhe KESCO) të përcaktuara në Shqyrtimin Periodik më nuk janë të aplikueshme. 

Duke ditur këtë, ZRRE-ja ka vendosur të përshtatë kostot e operimit dhe mirëmbajtjes të shthurura 

për të dy entitetet, siç është përcaktuar në vitin 2015, duke përdorur formulën e mëposhtme: 

OPMCt = OPMCt-1 *(1 + CPIt-1) * (1 – Et)  

Ku 

OPMCt janë kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes në vitin relevant t 

OPMCt-1  janë kostot e lejuara të operimit dhe mirëmbajtjes në vitin relevant t-
1 

CPIt-1 është vlera e realizuar e inflacionit në vitin relevant t‐1, e matur duke 
përdorur “Indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumatorëve 
(HICP‐të) – të gjitha njësitë në Eurozonë” të publikuara nga 
Eurostat‐i, apo ndonjë vlerësim tjetër i inflacionit që rregullatori e 
përcakton të jetë si masa më e mirë e ndryshimit në kostot operative 
dhe të mirëmbajtjes përgjatë kohës dhe që është e lejuar gjatë 
shqyrtimit periodik   

Et është Faktori i Efikasitetit në vitin relevant t, i cili caktohet gjatë 
shqyrtimeve periodike   

ZRRE-ja ka aplikuar faktorin e efikasitetit prej 5% siç është përcaktuar në Shqyrtimin Periodik për t’u 

aplikuar në vitin 2016 dhe në dy vitet tjera pasuese. Norma e aplikuar e inflacionit është 0.2% dhe 

është llogaritur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumatorëve për të gjitha njësitë në 

Eurozone. 

Niveli i lejuar i kostove të operimit dhe mirëmbajtjes për SHTE10 është 25 milion €. 

5.3 Zhvlerësimi i Lejuar (DEPCt) 

Rregulla për vendosjen e Çmimeve supozon se zhvlerësimet e lejuara zbuten dhe profilizohen gjatë 

Periudhës Rregullative. Pasi që asnjë zbutje nuk është aplikuar në praktikë, ZRRE-ja ka përdorur 

formulën e përshtatjes si në vijim, e cila është  e njëjtë me formulën e miratuar në vitet e 

mëparshme: 

DEPCt = DEPCt-1 * (CPIt-1) +DEPCft 



 
Ku  

DEPCt është zhvlerësimi tjetër i lejuar në vitin relevant t 

DEPCt-1 është zhvlerësimi i lejuar në vitin relevant t‐1  

CPIt-1 është vlera e realizuar e inflacionit në vitin relevant t‐1, e matur duke 
përdorur “Indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumatorëve 
(HICP‐të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” publikuar nga Eurostat‐i       

DEPCft është zhvlerësimi i lejuar i parashikuar në vitin relevant t, i cili 
përcaktohet në shqyrtimet periodike  

Zhvlerësimi i lejuar për SHTE 10është caktuar në 8.8 milion €. 

5.4 Kthimi i Lejuar në Kapital (RTNCt) 

Ashtu si në llogaritjen e komponentëve të DEPCt, ZRRE-ja nuk ka profilizuar ose zbutur kthimin e 

lejuar në kapital gjatë Shqyrtimit Periodik. Prandaj, kjo komponentë është llogaritur me formulën e 

mëposhtme: 

RTNCt = RTNCt-1 * (CPIt-1) + RTNCft 

Ku 

RTNCt është kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant t  

RTNCt-1 është kthimi i lejuar në kapital në vitin relevant t‐1 

CPIt-1 është vlera e realizuar e inflacionit në vitin relevant t‐1, e matur duke 
përdorur “Indeksin e harmonizuar të çmimeve të konsumatorëve 
(HICP‐të) – të gjitha njësitë, për Eurozonën” publikuar nga Eurostat‐i  

RTNCft është kthimi i lejuar në kapital i parashikuar në vitin relevant t, i cili 
përcaktohet në shqyrtimet periodike  

Kthimi i lejuar në kapital për OSSH për SHTE10 është caktuar në 14.2 milion €. 

5.5 Kostoja e Lejuar e Humbjeve (LSSCt) 

Kostoja e Lejuar e Humbjeve për OSSH përcaktohet gjatë secilës Përshtatje të Rregullt përmes 

formulën së mëposhtme (Shtojca 1 paragrafi 2.4 i Rregullës për Çmimet e OSSH-së): 

LSSCt = LSSAt * REUEt * WHEAt + (LSSCat-1 – LSSCft-1) * (1+ It) + (LSSCat-1 – LSACt-1)*LSSFt 

Ku  

LSSCt  është kostoja e lejuar e humbjeve për vitin relevant t   

LSSAt  janë humbjet e lejuara, që janë paraqitur si përqindje e energjisë që 
hyn në sistemin e transmisionit në vitin relevant t  



 
REUEt janë njësitë e energjisë (MWh) që hyjnë në sistemin e shpërndarjes 

në vitin relevant t  

WHEAt është mesatarja e kostos me shumicë të energjisë (€/MWh) siç është 
e përcaktuar duke përdorur kostot e lejuara me shumicë për FPEE në 
vitin relevant t  

LSSCat-1 është kostoja e realizuar e humbjeve të lejuara në vitin relevant t‐1, 
(llogaritur duke përdorur humbjet e lejuara)  

LSSCft-1 është kostoja e parashikuar e humbjeve në vitin relevant t‐1, 
(llogaritur duke përdorur humbjet e lejuara)  

It është norma e interesit për vitin relevant t, që llogaritet bazuar në 
EURIBOR plus S%,ku S paraqet vlerën që do përcaktohet nga 
Rregullatori gjatë shqyrtimeve periodike që reflekton preminë e 
pagueshme nga i licencuari për huatë afatshkurtra mbi normën e 
EURIBOR-it  

LSACt-1 është kostoja e humbjeve të realizuara nga OSSH gjatë blerjes së 
energjisë nga FPEE si kompensim i energjisë së humbur në rrjetin e 
shpërndarjes (nuk llogaritet duke përdorur humbjet e lejuara) në 
vitin relevant t‐1  

LSSFt   është faktori i ndarjes së humbjeve në vitin relevant t, që caktohet 
gjatë shqyrtimeve periodike.  

Norma e interesit e përdorur për të llogaritur kompensimin në mes të kostove të realizuara dhe të 

lejuara në vitin paraprak relevant është llogaritur duke përdorur preminë -S të caktuar nga ZRRE-ja 

gjatë Shqyrtimit Periodik (15.0%) plus normën aktuale me maturitet tre mujor të EURIBOR (-0.13%2). 

Prandaj, norma rezultuese e interesit për përshtatje është caktuar në 14.87%. Faktori i Ndarjes së 

Humbjeve në Vitin Relevant t është caktuar në  0% si në vitet e mëparshme. Caku i lejuar i humbjeve 

për sistemin e shpërndarjes sipas SHTE10 është 20.63%. Llogaritja është e përmbledhur në tabelën 

në vijim. 

Kosto e energjisë elektrike me shumicë e përdorur në këtë llogaritje (WHEAt) ende nuk është finale 

pasi që kjo varet nga vendimi përfundimtar për kostot e vlerësuara të gjenerimit dhe importeve në 

Kosovë për vitin 2016. Prandaj, vlerat e treguara këtu mund të jenë subjekt i disa ndryshimeve para 

vendimit përfundimtar të ZRRE-së mbi këto vendime përcjellëse. 

Tabela 3 Llogaritja e Kostove të Lejuara të Humbjeve të OSSH-së  

OSSH MAR 
SHTE9  
E lejuar 

SHTE9  
E realizuar 

SHTE10  
E propozuar 

Parametrat e indeksimit       

Faktori I efikasitetit 0.00% 0.00% 5.00% 

Faktori profilizues 0.00 0.00 0.00 

                                                           
2
 Norma Euribor për 19 shkurt 2015http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-12-months.asp 

http://www.euribor-rates.eu/euribor-rate-12-months.asp


 
HICP 0.43% 0.21% 0.21% 

Euribor 0.25% -0.13% -0.13% 

S-factor 15.00% 15.00% 15.00% 

It 15.25% 14.87% 14.87% 

Humbjet e lejuara  (LSSCt)       

LSSAt 23.13% 28.02% 20.63% 

REUEt 4,232.09 4,429.97 4,027.08 

WHEAt 28.24 29.23 34.26 

LSSCat-1   28.94   

LSSCft-1 27.64   28.46 

LSACt-1   35.06   

LSSCt 22.79   23.63 

 
75.59 71.46 70.93 

 

Kostoja e lejuar e humbjeve për KEDS në kuadër të SHTE10 është 23.83 milion €. 

5.6 Kostoja e Lejuar e Taksave të Licencës (LICCt) 

Kosto për Taksën e Licencës është vendosur në zero në përputhje me kostot e pritshme për Taksë të 

Licencës për vitin 2016. 

5.7 Faktori i Përshtatjes së të Hyrave (KREVt) 

Ndryshimi në mes të të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR) të lejuara nga ZRRE-ja për Vitin e tretë 

Relevant dhe të Hyrave të Realizuara që janë mbledhur nga OSSH gjatë periudhës së njëjtë është 

llogaritur sipas formulës në vijim (Shtojca 2 paragrafi 2.5 i Rregullës për vendosje të Çmimeve të 

OSSH): 

KREVt = (MARt-1 – ARRt-1) * (1+ It) 

Ku 

ARRt-1  janë të hyrat e rregulluara të realizuara në vitin relevant t‐1 

MARt-1 janë të hyrat e lejuara maksimale siç janë të përcaktuar për vitin 
relevant t‐1 

It është norma e interesit për vitin relevant t, që llogaritet bazuar në 
EURIBOR plus S%,ku S paraqet vlerën e përcaktuar nga Rregullatori 
gjatë shqyrtimeve periodike që reflekton preminë e pagueshme nga i 
licencuari për huatë afatshkurtra mbi normën e EURIBOR-it 

Ndryshimi në mes të MAR të lejuar nga ZRRE-ja prej 75.6 milion € dhe të ARR të mbledhura nga 

OSSH-ja prej 71.46 milion € i kthehet MAR të OSSH me përshtatje interesi. 



 
5.8 Totali i MAR i OSSH (KEDS) 

MAR i propozuar për OSSH (KEDS) për vitin 2016 është 74.9 milion €. Llogaritja e kësaj vlere është e 

treguar më poshtë. 

Kjo paraqet një rritje prej 3.5 milion € nga MAR të aprovuar për vitin 2015 (sipas SHTE9). Kjo vjen si 

rezultat i trajtimit të ndëshkimit për mosrealizimin e cakut të humbjeve në anën e KESCO, në mënyrë 

që KEDS të jetë më likuid në operime dhe në realizimin e investimeve. 

Tabela 4 Propozimi i MAR të OSSH (KEDS) 

OSSH MAR   
SHTE9  
E lejuar 

SHTE9  
E realizuar 

SHTE10  
E propozuar 

Parametrat e indeksimit         

Faktori I efikasitetit % 0.00% 0.00% 5.00% 

Faktori profilizues   0.00% 0.00% 0.00% 

HICP % 0.43% 0.21% 0.21% 

Euribor % 0.25% -0.13% -0.13% 

S-factor % 15.00% 15.00% 15.00% 

It % 15.25% 14.87% 14.87% 

Kosto operative dhe e mirëmbjajtjes (OPMCt)         

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 26.21   25.09 

Zhvelrësimi I lejuar(DEPCt)         

DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 8.05   8.75 

Kthimi I lejuar (RTNCt)         

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 12.38   14.22 

Humbjet e lejuara  (LSSCt)         

LSSAt % 23.13% 28.02% 20.63% 

REUEt GWh 4,232.09 4,429.97 4,027.08 

WHEAt €/MWh 28.24 29.23 34.01 

LSSCat-1     28.94   

LSSCft-1   27.64   28.26 

LSACt-1     35.06   

LSSCt   22.79   23.63 

Azhurnimet         

Të hyrat e parregulluara €m -2.01   -5.33 

KREV         

KREV €m 3.15   4.13 

OSSH MAR         

 
€m 75.59 71.46 74.94 

 


