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1. Hyrje 

 
KEDS i licencuar si Operator i Sistemit të Shpërndarjes ka përgatitur kërkesën për të hyrat e lejuara 

maksimale (MAR) për vitin 2021, në përputhje me Shtojcën 7 të Rregullës për të Hyrat e lejuara 

Maksimale të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (Rregulla për të hyrat e OSSH-së) dhe letrës zyrtare 

të ZRRE-së të pranuar më 11 dhjetor 2020. 

Më 20 janar 2021, KEK – Gjenerimi njoftoi palët në sektorin e energjisë elektrike se remonti kapital i 

njësisë B1 i cili ishte planifikuar të realizohet gjatë vitit 2021, është zhvendosur për vitin 2022 dhe si 

rezultat ka ndryshuar plani i prodhimit për vitin 2021. Marrë parasysh se ky ndryshim ka efekt në kostot 

e blerjes së humbjeve të lejuara në nivel të shpërndarjes, përkatësisht në kërkesën për të hyrat e 

Lejuara Maksimale, KEDS kërkoi me mirësjellje nga ZRRE afat shtesë  me qëllim të reflektimit të saktë 

të kostove të prishtme për vitin 2021, të cilën ZRRE e aprovoi. 

Sapo KEDS pranoi planin e përditësuar të prodhimit nga KEK më 19 shkurt 2021 e reflektoj atë në 

kërkesën për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2021. Baza për përcaktimin e të Hyrave të Lejuara 

Maksimale është që të lejojë OSSH-në të mbulojë kostot e arsyeshme për zhvillimin, operimim dhe 

mirëmbajtjen e sistemit të shpërndarjes në mënyrë që si i tillë të mund t’i shërbej shfrytëzuesve të 

sistemit. Të Hyrat Maksimale të Lejuara përfshijnë si në vijim: 

1. Kostot Operative 

2. Kostot e Zhvlerësimit dhe të Kthimit  

3. Kostot e Humbjeve  

4. Të Hyrat e Parregulluara, nëse ka 

5. Faktori i korrigjimit për çdo mungesë apo tepricë të kostove të lejuara ndërmjet energjisë 

elektrike të parashikuar dhe energjisë elektrike aktuale të shpërndarë, blerjeve të energjisë 

elektrike dhe çmimeve referente të tregut të energjisë elektrike. 

Gjatë vitit 2018, ZRRE-ja ka aprovuar komponentët kryesorë për periudhën e dytë rregullative (2018-

2022), prandaj Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në këtë aplikacion ka përditësuar këto të dhëna në 

përputhje me Rregullën për të Hyrat e OSSH-së. Kapitujt vijues japin shpjegimet dhe arsyetimet e 

nevojshme për të gjitha kostot e kërkuara, të cilat janë të domosdoshme për të mundësuar operimin 

normal të shërbimeve të shpërndarjes. 

Zhvillimet e reja gjatë vitit 2020, të tilla si përhapja e pandemisë COVID-19 nga muaji mars dhe fillimi i 

operimit të KOSTT si zonë e pavarur rregullative në mes të muajit dhjetor rezultoi me kosto të papritura, 

të cilat janë pjesë e këtij aplikacioni së bashku me shpjegime të hollësishme lidhur me to. 

Duke qenë se procesi tarifor është interaktiv ndërmjet ZRRE-së dhe të licencuarve të tjerë, si dhe për 

shkak të ndryshimeve në legjislacion, ky aplikacion mund të përshtatet tutje me qëllim të reflektimit të 

kostove që janë të ndërlidhura me të licencuarit e tjerë. 
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2. Kostot Operative  

 

Bazuar në nenin 9 të Rregullës për të Hyrat e OSSH-së, kostot e operimit dhe mirëmbajtjes për OSSH-

në, të atribuara për të licencuarin e OSSH-së, mund të rikthehen përmes të Hyrave të Lejuara 

Maksimale për vitin e ardhshëm përkatës. 

Gjatë përcaktimit të parametrave hyrës për periudhën e dytë rregullative, ZRRE në shtator të vitit 2018 

përmes vendimit V_1027_2018 miratoi të Hyrat e Lejuara Maksimale të pritshme për periudhën 2018-

2022, ku ndër të tjera përcaktoi edhe shpenzimet operative (OPEX) për të njëjtën periudhë. OPEX i 

lejuar për vitin 2021 është 25.66 mil €. 

Këto kosto përcaktohen si vazhdim i shpenzimeve operative të përcaktuara gjatë periudhës së parë 

rregullative, megjithëse OSSH ka argumentuar disa herë rritjen e kostove përgjatë viteve. Numri i 

konsumatorëve në nivelin e shpërndarjes është rritur nga 470,000 konsumatorë aktiv në 2013, në 

630,000 deri nga fundi i vitit 2020, gjë që ka rezultuar me rritje të kostove për ofrimin e shërbimeve 

për këta konsumatorë. Në mënyrë të ngjashme, ndryshimet legjislative dhe hapja e tregut vazhdimisht 

kërkojnë shërbime të reja, programe më specifike dhe të specializuara të sistemit, kostot e të cilave 

nuk janë marrë në konsideratë gjatë periudhës së parë rregullative, përkatësisht nuk janë përfshirë 

gjithashtu në periudhën e dytë rregullatore. 

Për më tepër, punëtorët e OSSH-së vazhdimisht kërkojnë rritje vjetore të pagave për të pasqyruar 

vëllimin e shtuar të detyrave / përgjegjësive në vendet e tyre të punës, presionin si dhe rrezikun me të 

cilin përballen çdo ditë. Kostot e OSSH-së për pagat e punëtorëve pasqyrojnë detyrimet themelore 

ligjore, duke përfshirë pagesën e përvojës së punës dhe sigurimin shëndetësor të qeverisë, por që 

mbeten akoma relativisht të ulëta krahasuar me ato të sektorit publik. Kjo është gjithashtu një nga 

arsyet e e braktisjes së vendeve të punës, veçanërisht me mundësitë e punësimit në vendet e ndryshme 

të Evropës. Për të shpërblyer përpjekjet e punëtorëve si dhe për të siguruar motivimin dhe rritjen e 

efikasitetit, OSSH kërkon nga ZRRE-ja që të pranojë një rritje të vogël në kategorinë e pagave, e cila do 

t'u shpërndahet punëtorëve si shtesa të fundvitit. Kjo do të pasqyrojë vlerën e tyre për kompaninë dhe 

në të njëjtën kohë do t'i mbajë ata konkurrues në tregun e energjisë elektrike. 

Gjatë vitit 2020, përhapja e pandemisë COVID-19 ka ndikuar negativisht në të gjithë sektorin e biznesit 

në Kosovë, përfshirë kompaninë e shpërndarjes. Punonjësit tanë ishin drejtpërdrejt të ekspozuar ndaj 

rrezikut të infektimit, veçanërisht punëtorët në terren, të cilët ishin të detyruar të vizitonin shtëpitë e 

konsumatorëve me qëllim të leximit të njehsorëve, përfshirë zonat e karantinuara. Për shkak të 

rëndësisë së shërbimeve që ne ofrojmë, megjithë ndërmarrjen dhe zbatimin e masave të sigurisë, 

punëtorët tanë përgjatë këtyre muajve ishin shpesh të ekspozuar ndaj rrezikut si pasojë e kontakteve 

me konsumatorë e kontraktorë, me qëllim të sigurimit të shpërndarjes së energjisë elektrike 

vazhdimisht dhe pa ndërprerje tek të gjithë konsumatorët fundor. Institucionet qeveritare mbështetën 

punëtorët e sektorit civi të cilit ishin më të rrezikuar ndaj potencialit të infektimit me virusin Covid-19 

me nga 300 € ndihmë pagesë për shërbimet e tyre jetike të ofruara gjatë kësaj emergjence. Kjo praktike 
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u zbatua më tej edhe nga ndërmarrjet e tjera në sektorin e energjisë. Duke marrë parasysh këtë, një 

letër-kerkesë iu dërgua ZRRE-së më 1 Prill 2020 përmes së cilës OSSH kërkoi kosto shtesë për pagesa 

mbështetëse për personelin e anagzuar gjatë pandemisë COVID-19, me qëllim që këto kosto të njihen 

nga ZRRE gjatë shqyrtimit të ardhshëm tariforë. Më 28 maj 2020, ZRRE përmes shkresës nr. 179/20 

iu përgjigj pozitivisht kërkesës sonë dhe OSSH përmes shkresës zyrtare nr. 50 të datës 19 Qershor 

2020, informoi ZRRE-në se pagesat shtesë për punëtorët që i janë ekspozuar rrezikut të pandemisë 

COVID-19, u zbatuan më 18 qershor 2020 në vlerë prej 437,157 €. Të njëjtat janë përfshirë si kosto 

shtesë në këtë aplikacion. 

Duke marrë parasysh sa më sipër, kërkesa e OPEX për vitin 2021 është 25.91 mil €, e cila përfshin 

edhe kostot shtesë për sigurimin shëndetësor që u aprovuan me të drejtë nga ZRRE në procesin e 

fundit të rishikimit të tarifave. 

3. Kostot e Zhvlerësimit dhe Kthimit 

 

Plani i Investimeve i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes është i dizajnuar për të mundësuar furnizim 

të sigurt dhe të besueshëm të energjisë elektrike me një çmim të arsyeshëm, e njëkohësisht për të 

siguruar funksionimin e rrjetit në mënyrë transparente dhe në përputhje me parimet komerciale. 

Procesi për periudhën e dytë rregullative ka filluar në maj të vitit 2017. OSSH bazuar në informatat e 

njohura në kohën e aplikimit, ka përgatitur planin e saj të investimeve për vitet 2018 – 2022. 

Ndryshimet në parametrat rregullativ të aprovuara në fund të muajit gusht 2018, kanë vënë OSSh-në 

në një situatë financiare jo të favorshme për sa i përket planit të investimeve të parashikuara fillimisht, 

i cili konsideroi parametra të ndryshëm hyrës. Rënia e konsiderueshme e WACC-ut të lejuar ka rritur 

pasigurinë në mesin e institucioneve të kreditimit, e cila kombinuar me faktorët e jashtëm, siç janë 

procedurat burokratike, sfidat operative, vështirësitë e qasjes në pronë, implikimet sociale, krizat 

ekonomike, etj., ndikuan si në kosto ashtu edhe në afatin e realizimit të investimeve të planifikuara. 

Për më tepër, gjatë vitit 2020 për shkak të përhapjes së pandemisë COVID-19 dhe masave të marra 

nga Qeveria, OSSH-së iu desh të organizonte punën në përputhje me kërkesat ligjore dhe duke 

ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme parandaluese. Gjatë periudhës mars-qershor 2020, shumica e 

punëve të mirëmbajtjes dhe investimeve të planifikuara në daljet 10 kV dhe 35 kV janë shtyrë. 

Kontraktorët gjithashtu nderprenë punën për shkak të vendimit të Qeverisë për mbylljen e të gjitha 

aktiviteteve të biznesit dhe karantinimit të shumë zonave. Kjo e gjitha ndikoi në realizimin e investimeve 

të planifikuara dhe kufizoi numrin e kontrolleve me qëllim të parandalimit të shfrytëzimit të paautorizuar 

të energjisë elektrike. Në këtë kuptim OSSh-së iu pamundësia arritja e caktut të zvogëlimit të humbjeve 

konform Planit për Zvogelimin e humbjeve për vitin 2020. Kjo njëkohësisht do të ndikojë në 

pamundësinë e OSSH-së për përmbushjen e caqeve të vendosura nga ZRRE-ja. Mirëmbajtja dhe mos-

implementimi i planifikuar i investimeve kapitale gjithashtu do të ketë ndikim në mosrealizimin e nivelit 
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të humbjeve dhe në të njëjtën kohë do të devijojë arritjen e investimeve të lejuara nga ZRRE për 

periudhën 5 vjeçare. 

Marrë parasysh vonesat dhe / apo devijimet e mundshme të lart-përmendura në zbatimin e projekteve 

të investimeve, në këtë aplikacion OSSH ka shfrytëzuar nivelin e aprovuar të investimeve gjatë 

periudhës së dytë rregullative, në përputhje me metodologjinë e aplikuar nga ZRRE ndër vite. Në 

përputhje me aprovimet e ZRRE-së dhe Rregullën për të Hyrat e OSSH-së, kostot e zhvlerësimit dhe 

kthimit janë llogaritur për vitin përkatës, të cilat marrin parasysh edhe përshtatjen e kostove të lejuara 

gjatë vitit 2020 për normën e inflacionit. 

4. Kostot e Blerjes së Humbjeve 

 
Në sistemet e energjisë, humbjet i referohen ndryshimit ndërmjet energjisë elektrike që hyn në sistem 

dhe energjisë së shpërndarë tek konsumatorët fundor. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes, në 

përputhje me Nenin 12 të Rregullës për të Hyrat e OSSH-së, është përgjegjës për blerjen e energjisë 

elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. Për më tepër, gjatë përcaktimit të MAR-

it çdo humbje e lejuar mbi apo nën vlerën e realizuar gjatë vitit aktual do të përshtatet. 

Më 20 gusht 2018, ZRRE përmes vendimit V_1019_2018 miratoi cakun e humbjeve për periudhën e 

ardhshme rregullative 2018-2022. Përkundër mospajtimeve midis ZRRE-së dhe OSSH-së, lidhur me 

cakun për zvogëlimin e humbjeve në nivelin e shpërndarjes, në këtë aplikacion OSSH ka përdorur 

nivelin e lejuar të humbjeve. 

Parashikimi i humbjeve brenda një viti të caktuar, bëhet bazuar në shitjet e parashikuara dhe planin e 

investimeve për atë vit specifik. Komfor planit të humbjeve, energjia e nevojshme për mbulimin e 

humbjeve, blihet nga KEK Gjenerimi dhe importi. Në përputhje me udhëzimin e ZRRE-së të lëshuar në 

mars 2017, gjenerimi i KEK-ut alokohet fillimisht tek Furnizuesi i Shërbimit Universal, dhe pjesa tjetër 

ndahet proporcionalisht ndërmjet KEDS dhe KOSTT për mbulimin e humbjeve të shpërndarjes dhe 

transmetimit respektivisht. Duke marrë parasysh që alokimi i energjisë bëhet çdo orë, dhe se prodhimi 

i KEK-ut nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar nevojat e energjisë në Kosovë, KEDS si OSSH duhet 

të importojë energji, gjë që ndikon në kostot e humbjeve. 

Më 30 korrik 2020, KEK njoftoi se njësia gjeneruese B1, do të jetë jashtë funksionit nga data 14 shkurt 

deri më 15 tetor 2021, përveç mirëmbajtjes së rregullt vjetore të njësive gjeneruese. E njëjta është 

paraqitur edhe në Bilancin e Energjisë të aprovuar për vitin 2021. Megjithatë më 20 janar 2021, KEK 

njoftoi se plani i prodhimit ka ndryshuar dhe respektivisht remonti i njësisë gjeneruese B1 eshte 

zhvendosur për vitin 2022. Në kë kuptim, konform kerkeses së OSSH-së dhe aprovimit të ZRRE-së për 

reflektimin e saktë të kostove për blerjen e humbjeve të lejuara, KEDS në këtë aplikim ka përdorur 

planin e reviduar të prodhimit të KEK-ut.  

Çmimi aktual i KEK- gjenerimit për humbjet e shpërndarjes është i zbatueshëm vetëm deri më 31 mars 

2021, ndërsa konform shkresës  së KEK-ut Nr. 383 të datës 18 janar 2021, KEK ka kërkuar që çmimit 
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aktual t’i reflektohet norma e inflacionit mbi çmimin bazë. Marrë parasysh se ZRRE përshtatjen e 

inflacionit e aplikon konform Rregullës për të Hyrat e Lejuara Maksimale, ku vlera aktuale e inflacionit 

matet duke përdorur "Indekset e Harmonizuara të Çmimeve të konsumatorëve (HICP) të të gjithë 

njësive për Eurozonën" të publikuara nga Eurostati. Në këtë kuptim, KEDS në këtë aplikacion ka 

përdorur çmimin e përdiresuar për inflacionin e njohur në eurostat, e që për vititin 2020 ishte 0.3% 

Siç dihet, KOSTT më 14 dhjetor 2020 u bë zonë e pavarur rregullative, ndikimi i së cilës rezultoi me 

rritje të kostove të importit gjatë kësaj periudhe për shkak të mbingarkesave kufitare në rajon. Kufiri 

komercial jofunksional me Serbinë do të vazhdoj të mbajë çmime të larta të importit, veçanërisht gjatë 

sezonit të pikut për shkak të mbingarkesave të mundshme kufitare, marrë parasysh varësinë e të gjitha 

vendeve fqinje nga importi gjatë sezoneve të pikut. Andaj,  njohja nga ana e ZRRE-së e çmimeve më 

të larta të importit dhe aprovimi i mjeteve financiare për OSSH-në, është domosdoshmëri, veçanërisht 

duke marrë parasysh problemet financiare me të cilat është përballur gjatë vitit 2020 për shkak të 

efektit pandemik. 

Siç e theksuam në kapitullin paraprak, efekti pandemik ka ndikuar negativisht operimet ditore të 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, ku përveç ndikimit në investime, ka kufizuar edhe numrin e 

kontrolleve rutinore me qëllim të parandalimit të shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike, duke 

ndikuar në uljen e pritshme të humbjeve. Megjithë energjinë e mjaftueshme në dispozicion në tregjet 

e energjisë si rezultat i mbylljes së bizneseve në të gjithë botën, dhe si rrjedhojë, çmimeve të ulëta të 

importit, pandemia pati ndikim të drejtpërdrejtë në kushtet e rrjetit në vendin tonë, përkatësisht 

humbjet. 

Konform Panit të Humbjeve për vitin 2020, zvogëlimi i humbjeve teknike dhe komerciale në rrjetin e 

shpërndarjes pritej të uleshin për së paku 0.3% më shumë, efekti financiar i të cilave eshte 739.26 

mijë euro. Siç dihet, situata aktuale e shkaktuar nga përhapja e pandemisë COVID-19 është një ngjarje 

e jashtëzakonshme. Kjo ngjarje e jashtëzakonshme është pranuar dhe deklaruar si Emergjencë e 

Shëndetit Publik në nivel ndërkombëtar[1] dhe përhapje e pandemisë[2] nga Organizata Botërore e 

Shëndetësisë (OBSH) në fillim të vitit 2020, ashtu siç në mënyrë të ngjashme më 15 Mars u deklarua 

si Emergjencë e Shëndetit Publik[3] nga Qeveria e Republikës së Kosovës (‘QeK’) përmes Vendimit nr. 

Nr. 01/11. Në këtë kuptim, OSSh ka reflektuar këto kosto që kanë rezultuar jashtë kontrollit të OSSH-

së dhe kërkon nga rregullatori të reflektoj këtë efekt gjatë përcaktimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale.  

                                                           
[1] OBSH, Përhapja e 2019-nCOV është Emergjencë e Shëndetit Publik në nivel ndërkombëtar, 
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)  
[2] OBSH, OBSH deklaron se përhapja e Covid-19 është pandemi https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic  
[3] Vendimi Nr. 01/11 dt. 15.03.2020 https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/03/Vendimi-nr.01-11.pdf  

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/03/Vendimi-nr.01-11.pdf
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5. Të Hyrat e Parregulluara 

 

ZRRE për periudhën e dytë rregullative, ka parashikuar 3.5 milion € të të hyrave të parregulluara të 

përfshira në parashikimin e MAR për vitin 2020, ndërsa OSSH ka realizuar 7.26 milion € gjithsej, 

përshtatja e të cilave do të bëhet me përcaktimin e të hyrave e lejuara për vitin 2021, në përputhje me 

Rregullën për të Hyrat e OSSH-së.  

Për më tepër, në përputhje me Vendimin e ZRRE-së nr. V_1205_2019, të datës 27 nëntor 2019, OSSH 

ka zbritur kompensim për konsumatorët, të cilëve përmes pëlqimit energjetik iu ngarkuar pagesa e 

grupit matës, duke pasur parasysh që këto kosto në të kaluarën janë zbritur si të hyra të parregulluara 

permes përshtatjeve vjetore. 

Njëkohësisht, OSSH dëshiron të theksojë se me qëllim të zgjerimit të mëtejmë të shërbimeve të 

ngjashme, OSSH-së duhet t’i ofrohet një stimulim, siç është aplikimi i faktorit ndarës, meqë në të 

kundërtën, OSSH nuk përfiton nga ofrimi i këtyre shërbimeve. Zbatimi i një faktori ndarës, do të ishte 

një nxitje shtesë për OSSh-në për të aplikuar edhe më tej shërbime jo-tarifore,  nga të cilat mund të 

përfitojnë edhe konsumatorët fundor. 

6. Detyrimet financiare për Operatorin e Transmetimit dhe Licencë 

 

Me ligjet e miratuara rishtas, dhe ndryshimet në tregun e energjisë elektrike, OSSH duhet të paguajë 

për shfytëzimin e sistemit të transmetimit si dhe operatorit të tregut, e poashtu duhet t'i paguajë  ZRRE-

së taksën për licencë. 

Në procesin e përcaktimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale për vitin 2020, detyrimet financiare të 

lejuara të OSSH-së për Operatorin e Sistemit të Transmetimit ishin 0.92 milion €, ndërsa ato aktuale të 

realizuara kanë arritur në 1.07 milion €. Prandaj konform rregullores në fuqi, kjo përshtatje, reflektohet 

në MAR-in përfundimtar për vitin 2021. OSSH gjithashtu ka llogaritur kostot e parashikuara për vitin 

2021, megjithatë, çdo ndryshim në tarifat e transmetimit duhet të pasqyrohet nga ZRRE-ja para 

përcaktimit të MAR-it përfundimtar për OSSh-në. 

Konform nenit 6 të Rregullës për të Hyrat e OSSH-së, përshtatjet e rregullta përfshijnë edhe taksën për 

licencë, detyrim ky i cili i takon secilit të licencuar ndaj Rregullatorit bazuar në importin e realizuar. 

Gjatë vitit 2020, OSSH ka paguar 0.06 milion € për licencë, ndërsa për vitin 2021 kjo shumë pritet të 

arrijë në 0.08 milion €. Marrë parasysh se kostoja në fjalë është e njohur, ne i rekomandojmë 

Rregullatorit të marrë parasysh këto kosto gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 2021. 
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7. Faktori Korrigjues 

 

Viti 2020 ishte vit i jashtëzakonshëm për shkak të përhapjes së pandemisë COVID-19, e cila filloi në 

mars 2020 dhe po vazhdon përgjatë gjithë vitit. Vendimi nr. 01/09 i datës 13 mars 2020, i përcjell me 

shumë masa dhe vendimeve të tjera të ndërmarra nga Qeveria përgjatë vitit 2020, kanë ndikuar në të 

gjithë mjedisin socio-ekonomik të vendit. 

Mbyllja e bizneseve dhe / ose operimi i kufizuar i bizneseve gjatë vitit 2020, ka ndryshuar trendin e 

konsumit nga konsumatorët industrial dhe komercial tek konsumatorët shtëpiak. Marrë parasysh 

përmasat e pandemisë dhe ndikimin e saj, kjo ngjarje pati efekt në sektorët e ekonomisë dhe energjisë 

në të gjithë botën. Karantinimi i aplikuar si masë preventive, ka rezultuar me prodhim të shtuar të 

energjisë elektrike në krahasim  me konsumin i saj, duke ndikuar kështu në ofertat dhe çmimet në 

treg. Nga periudha mars-qershor, çmimi mesatar i importit për OSSH ishte 32.62 € / MWh, më i ulët 

se çmimi nga KEK Gjenerimi prej 36.00 € / MWh. Si rezultat, faktori korrigjues për përshtatje në MAR-

in e vitit 2021 është 12.92 milion €. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se viti 2020 ishte 

një vit i jashtëzakonshëm dhe si i tillë nuk do të konsiderohet si bazë për përcaktimin e kostove të vitit 

2021. 

8. Kërkesa për MAR 
 

Pas prezantimit të të gjitha komponentëve dhe kostove të arsyetuara në seksionet e mëparshme, OSSH 

ka kalkuluar kërkesën për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2021, në përputhje me shprehjen e 

formulës së dhënë në shtojcën 1 të Rregullës mbi Çmimet e OSSH-së:  

Mar t = OPMC t + DEPC t + RTNC t + LSSC t + LICC t -NTFR t + ADJ t + KREV t 

Të Hyrat e lejuara maksimale – MAR 

OSSH 2020 (mil € ) 

Shpenzimet Operative 25.91 

Zhvlerësimi 16.43 

Kthimi 16.16 

Kostot për blerjen e humbjeve 41.94 

Obligimet për OST-në 0.87 

Të hyrat e Parregulluara (3/5) (3.50) 

Përshtatjet per PR1 (3/5) (1.50) 

Kostot e Licencës 0.08 

Faktori Korrigjues (12.92) 

Kërkesa për të Hyrat e Maksimale të Lejuara 83.47 
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Kërkesa e OSSH-së për të Hyrat prej 83.47 million € është me qëllim të operimit të qëndrueshëm 

të operatorit të sistemit të shpërndarjes dhe ofrimit të shërbimeve cilësore për konsumatorët. Pas 

aprovimit nga ZRRE-ja të të hyrave të lejuara maksimale për vitin 2021, OSSH-ja do të përdorë 

MAR-in e aprovuar për të përgatitur propozimin e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të 

shpërndarjes bazuar në metodologjinë e miratuar nga ZRRE-ja dhe rregullave në fuqi. 

 


