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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, përfaqësuesit  

e ZRRE-së dhe Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Tregut kanë pasur disa takime për të 

sqaruar kalkulimet në vlerësimin fillestar. Nga ky proces interaktiv i komunikimit ndërmjet ZRRE-së 

dhe KOSTT ka rezultuar në disa plotësime e të cilat nuk kanë pasur ndikim substancial në ndryshimin 

e vlerësimit 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 OST/OT-së. 

Lidhur me vlerësimin fillestar të të hyrave të lejuara maksimale të OST/OT-së, ZRRE nuk ka pranuar 

ndonjë koment nga ndonjë palë tjetër përveç komenteve të OST/OT-së të cilat janë të përshkruara 

më poshtë: 
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2 Shërbimet Ndihmëse 

Komenti i KOSTT 

KOSTT pretendon se zbritja e aplikuar për mos realzimin e kostove të shërbimeve ndihmëse për vitin 

2016 është e padrejtë duke u bazuar në faktin se realizimi i këtyre kostove ka qenë jashtë çdo 

ndikimi dhe kompetence të kompanisë, si dhe duke qenë çështje e njohur politike, KOSTT kërkon që 

kjo zbritje në emër të interesit mos të aplikohet. 

Gjithashtu, KOSTT vë në dukje se fondi për shërbime ndihmëse që ka në dispozicion nuk është më 

3.9 milionë euro si në vitin 2015 por 3.3 milionë euro, pasi që nga të hyrat e vitit 2016 i janë zbritur 

0.58 milionë euro në emër të interesit. 

Përgjigja e ZRRE-së  

ZRRE-ja e pranon se të hyrat e lejuara për mbulimin e kostos së Shërbimeve Ndihmëse nuk janë 

shpenzuar për arsye që janë jashtë kontrollit të KOSTT-it. Megjithatë, përshtatja e interesit ka qenë e 

aplikuar në mënyrë strikte për të kompensuar konsumatorët, duke aplikuar një nga parimet bazë të 

rregullimit. 

3 Humbjet në transmetim dhe faktori ndarës i humbjeve 

Komenti i KOSTT 

KOSTT kërkon nga ZRrE që llogaritjet të bëhen sipas Faktorit Ndarës të Humbjeve të përcaktuar gjatë 

Shqyrtimit Periodik, përkatësisht faktorit ndarës 50/50. 

KOSTT kërkon që mos të merret parasysh në llogaritjen e të hyrave të vitit 2017, përqindja (1.75%), 

por të merret parasysh niveli i vendosur për humbjet në transmetim gjatë shqyrtimit periodik 

(1.80%). 

Përgjigja e ZRRE-së  

ZRRE ka përcaktuar cakun e humbjeve në transmetim në nivelin prej 1.8%, si parameter hyrës për 

shqyrtimin periodik shumë-vjeçar (2013-2017), por KOSTT në aplikimin e tij ka kërkuar nivelin e 

humbjeve 1.75%. Për këtë arsye ZRRE ka marr këtë nivel të humbjeve në llogaritjen e kostove të 

humbjeve. Gjithashtu edhe faktori i ndarës i humbjeve është parameter hyrës rregullativ i vendosur 

në shqyrtimin periodik 50% me 50 % si mekanizëm nxitës për reduktimin e humbjeve në transmetim. 

ZRRE ka pranuar këto dy komente në llogaritjet e kostove të humbjeve. 
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4 Të hyrat tjera 

Komenti i KOSTT 

Të hyrat e raportuara nga shitja e skrapit për vitin 2016 janë 1,319 euro. Në raport krijohet 

përshtypja se janë llogaritur rreth 100 mijë euro gjatë përshtatjeve andaj kërkohet nga ZRrE që të 

verifikohet vlera e përfshirë në përshtatje nga kjo kategori. 

Përgjigja e ZRRE-së  

Në aplikimin e tij fillestar KOSTT ka raportuar të hyrat nga shitja dhe shlyerja e aseteve në vlerë prej 

104 mijë euro, pas pranimit të draft pasqyrave financiare dhe konsultimeve me KOSTT është 

konsatuar se kjo vlerë është 125 mijë euro. Po ashtu gjatë komunikimit dhe konsultimit me KOSTT 

lidhur me të hyrat nga kontributet e konsumatorëve në vlerë prej 708 mijë euro, është sqaruar se 

bëhet fjalë për asetet e transferuara.  

Këto përditësime ZRRE i ka reflektuar në vlerësimin përfundimtar. 

5 Të hyrat nga tranziti 

KOSTT për herë të parë ka raportuar përmes aplikacionit të hyra nga tranziti për vitin 2016 në vlerë 

neto prej 144 mijë euro, ndërsa pas pranimit të draft pasqyrave financiare, vërehet se KOSTT-i për 

vitin 2016 ka realizuar të hyra neto nga tranziti në vlerë prej 171 mijë euro.  

6 Të Hyrat e Lejuara Maksimale të KOSTT 

Me qëllim të vlerësimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale për OST/OT, ZRRE ka analizuar me kujdes 

secilin element të kostos. Vlerësimi i tyre është bërë duke u bazuar në Rregullën për Përcaktimin e të 

Hyrave të Lejuara Maksimale të OST/OT-së (Shtojca 1). 

MAR për KOSTT për vitin 2017 propozohet të jetë 25.2 milion euro, e cila paraqet një rritje në raport 

me vlerën prej 22.4 milion euro sa ishte lejuar në vitin 2016. Kjo rritje vjen si rezultat i ndryshimeve 

ligjore në aspektin e rregullimit të sektorit të energjisë në Kosovë.  

Më 31 mars 2017 ka përfunduar periudha shumëvjeçare për KEK Sh.A. dhe derregullimii i çmimeve 

të gjenerimit është definuar me ligjet në fuqi. ZRRE ka bërë përshtatjet për investimet e lejuara dhe 

realizuara nga KEK (ku përfshihen investimet në TC Kosova A, TC Kosova B dhe Mihjet) në “Raportin e 

Azurnimeve për Investimet Kapitale në KEK Sh.a”. Këto kosto do të përshtaten duke kompensuar 

konsumatorët për zhvlerësimin dhe kthimin në investime të parealizuara të pranuara nga KEK.  

Vlera e kostove të zhvlerësimit dhe kthimit, e përshtatur për interes, e cila rrjedh nga ndryshimi në 

mes të vlerës së investimeve të lejuara nga ZRRE dhe atyre të realizuara nga KEK SH.A. për periudhën 

rregullative 2013-2016, është 21,534,381 €, ndërsa përshtatjet për investimet shtesë gjatë periudhës 

rregullative 2013-2016 rregullatori mban të drejtën që të bëjë azhustimet eventuale të këtyre 

kostove. 
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Në bazë të ligjeve të reja çmimet e KEK.Sh.A nuk do ti nënshtrohen rregullimit, dhe respektivisht 

përshatatjet e këtyre kostove nuk mund të aplikohen në çmimet e tij. Prandaj ZRRE konsideron se 

ashtu sikurse ishin alokuar këto kosto tek të gjithë konsumatorët në kohën e lejimit të tyre, në të 

njëjtin princip duhet aplikuar edhe përshtatjen, respektivisht kompenzimin e të gjithë 

konsumatorëve si pasoje e mos realizimit të këtyre investimeve. Prandaj mekanzimi më i drejtë për 

këtë qëllim është alokimi i këtyre kostove në nivel të OST-së. Palët (KEK dhe KOSTT) në bazë të 

marrëveshjes reciproke janë të lira të pajtohen për çmimin për blerjen e energjisë për mbulimin e 

humbjeve në OST bazuar në çmimet e tregjeve  evropiane.  

Bordi i ZRRE-së do të marr vendim për azhurnimin e kostove të zhvlerësimt dhe kthimit të akumuluar 

mbi bazën e rregulluar të aseteve të KEK Sh.A., ku do të përfshihet edhe mënyra e kthimit të këtyre 

kostove të përshtatura tek konsumatorët për investimet e parealizuara të periudhës rregullative 

2013-2016. 

 

Duke filluar nga data 1 prill i vitit 2017, KOSTT do të jetë përgjegjës për trajtimin e energjisë nga 

Burimet e Ripërtëritshme dhe Menaxhimin e Fondit për BRE në vlerë prej 6.7 milion euro, shumë kjo 

e cila do të menaxhohet nga Operatori i Tregut në kuadër të KOSTT-it, vlerë kjo e cila ka ndikuar në 

rritjen e MAR-it të KOSTT. Një rritje tjetër e MAR-it të KOSTT-it për vitin 2017 i atribuohet kostos së 

humbjeve në Veri të Kosovës të cilat për vitin 2017 janë parashikuar të jenë në vlerë prej 8.7 milion 

euro. 

Përshtatjet negative në MAR-in e KOSTT-it i atribuohen kryesisht kompenzimit për përshtatjet e 

kostove të KEK.SH.A prej 10.7milion euro; kthimit të parave për lejimin e kostove të shërbimeve 

ndihmëse të lejuara në vitin 2016 në vlerë prej 0.58 milion euro; përshtatja e të hyrave përmes 

faktorit të përshtatjes KREV rreth 1milion euro; të hyrat neto nga Mekanizmi i Interkoneksionit (ITC) 

për vitin 2016 dhe 2017 në vlerë prej 0.27 milion euro dhe të hyrat tjera të realizuara në vitin 2016  

në vlerë 0.125 milion euro. 

Tabela në vijim paraqet propozimin për të Hyrat e Lejuara Maksimale për OST/OT në kuadër të 

SHTE11: 

Tabela -  MAR i KOSTT-it 

MAR i KOSTT   
SHTE10  
E lejuar 

SHTE11  
i Lejuar 

 

Parametrat e indeksimit        

Faktori I efikasitetit % 4.00% 4.00%  

Faktori profilizues   0.00 0.00  

Inflacioni % 0.43% 0.2%  

Euribori % 0.25% -0.1%  

S-factor % 15.00% 15.00%  

Norma e interesit % 15.25% 14.9%  

Kosto operative dhe e mirëmbjajtjes (OPMCt)        

OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 6.66 6.47  

Zhvelrësimi I lejuar(DEPCt)        
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DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 6.97 7.64  

Kthimi I lejuar (RTNCt)        

RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 3.26 3.95  

Shërbimet ndihmëse        

Shërbimet ndihmëse €m -0.57 -0.58  

Fondi për BRE        

Fondi për BRE €m 

 
6.67  

Humbjet në Veri  
  

  

Humbjet në Veri €m 

 
8.71  

Përshtatje e kostove të KEK-ut 
  

-10.71  

 
       

Humbjet e lejuara  (LSSCt) 
  

  

LSSAt % 1.80% 1.80%  

REUEt GWh 6,331.8 6,389.5  

WHEAt €/MWh 34.1 35.4  

LSSCat-1  €m 

 
  

LSSCft-1  €m 3.89 4.07  

LSACt-1 €m 

 
  

LSSCt €m 3.89 4.17  

KREV (përfshirë azhurnimet)        

Faktori korrigjues i të hyrave (KREV) €m 2.17 -1.00  

   
  

Të hyrat nga mekanizmi ITC 
  

-0.10  

   
  

MAR i KOSTT        

Gjithsejtë të Hyrat e Lejuara Maksimale €m 22.37 25.22  

 

 


