
 

i 
Adresa: Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

 

 

 

Dokument iniciues 

Shqyrtimi Periodik i OST/OT dhe OSSH 

Tarifa e tretë shumëvjeçare (2023-2027) 

Përcaktimi i të Hyrave të Lejuara Maksimale (HLM) 

 

 

VËREJTJE 

Ky Dokument iniciues është përgatitur nga ZRRE me qëllim të informimit të palëve të interesit 

për sektorin e energjisë. Dokumenti nuk përfaqëson vendim të marr nga ZRRE-ja dhe nuk duhet 

të interpretohet si i tillë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 maj 2022 



 

ii 
Adresa: Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati:2, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org 

ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI

REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
ENERGY REGULATORY OFFICE

 

Tabela e përmbajtjes 

1 Hyrje ................................................................................................................................... 1 

2 Qëllimi i Shqyrtimit periodik ................................................................................................. 2 

2.1 Baza ligjore për rregullimin e tarifave ..................................................................................... 2 

2.2 Qëllimi i Shqyrtimit Periodik ................................................................................................... 2 

3 Afatet kohore të Shqyrtimit Periodik .................................................................................... 4 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

|1 

ZYRA E RREGULLATORIT PËR ENERGJI

REGULATORNI URED ZA ENERGIJU
ENERGY REGULATORY OFFICE

1 Hyrje 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) po fillon me Shqyrtimin e tretë Periodik për tarifat shumëvjeçare 

(MYT3) për të vendosur të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) të të licencuarve të OST/OT dhe OSSH, 

për periudhën 1 prill 2023 deri më 31 mars 2027. HLM e tanishëm janë përcaktuar me Shqyrtimin e 

dytë Periodik të cilat vlejnë deri më 31 mars 2023. 

Qëllimet e këtij dokumenti iniciues janë që të: 

 Shpjegojë qëllimin e Shqyrtimit Periodik; 

 Vendosjen e afateve kohore për Shqyrtimin Periodik. 

Ky dokument iniciues nuk është konsultues por vetëm informues. Mundësitë për konsultim publik do 

të sigurohen gjatë procesit të Shqyrtimit Periodik. Sidoqoftë, palët e interesit mund të japin komente 

për çdo aspekt të këtij dokumenti të Inicimit të Shqyrtimit Periodik, të cilat do të konsiderohen nga 

ZRRE-ja. 

Çfarëdo komenti i tillë mund të dorëzohet në formë elektronike me e-mail në ero.pricing-tariffs@ero-

ks.org ose të dorëzohet në kopje fizike në adresën e mëposhtme: 

Zyra e Rregullatorit për Energji 
Departamenti për Tarifa dhe Çmime 
Rr. Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati 2 
Prishtinë, 10000, Kosovë 

 
ZRRE-ja mban të drejtën për të publikuar çdo koment të marrë në tërësi ose pjesërisht nëse nuk 
identifikohet si konfidencial. 
 
Dokumentet e ndërlidhura 
 

Ligji për Energjinë 
Elektrike 

http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ELEKTRIKE.pdf 

Ligji për Rregullatorin e 
Energjisë 

http://ero-
ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE.pdf 

Rregulla për Të Hyrat e 
OST/OT- 

http://ero-
ks.org/2022/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT
.pdf 

Rregulla për Të Hyrat e 
OSSH-së 

http://ero-
ks.org/2022/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.p
df 

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ELEKTRIKE.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.pdf
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2 Qëllimi i Shqyrtimit periodik 

Ky seksion përmbledh bazën ligjore dhe qëllimin e Shqyrtimit Periodik. Më shumë detaje rreth 

fushëveprimit të Shqyrtimit dhe metodologjive të aplikuara mund të gjenden në Rregullën e të Hyrave 

të Operatorit të Sistemit të Transmetimit dhe Operatorit të Tregut (Rregulla për Të Hyrat OST/OT-së), 

dhe Rregullën për Të Hyrat e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (Rregulla për Të Hyrat  e OSSH-

së), të dyja të disponueshme në faqen elektronike të ZRRE-së. 

2.1 Baza ligjore për rregullimin e tarifave 

Ligji për Rregullatorin e Energjisë parashikon që metodologjitë e OST-së, OT-së dhe OSSH-së duhet të 

miratohen nga ZRRE-ja: 

 “Për përmbushjen e detyrave, Rregullatori ka autoritetin dhe përgjegjësitë në vijim:   

1.1. t’i miratojë në afatin ligjor metodologjitë të cilat shfrytëzohen për t’i llogaritur apo për 

t’i përcaktuar kushtet dhe kriteret për:  

1.1.1. lidhje dhe qasje në rrjetet kombëtare, duke i përfshirë edhe tarifat për 

transmetim e shpërndarje, si dhe metodologjitë përkatëse;” 

 

Ngjashëm, Ligji për Energjinë Elektrike parasheh që: 

“hartimi i metodologjive tarifore për qasje dhe kyçje në sistemin e transmetimit të Kosovës dhe 

aplikimin e tarifave jo diskriminuese që ofrojnë sinjale efikase ekonomike për shfrytëzuesit e 

sistemit, përfshirë këtu edhe menaxhimin e kongjestionit të cilat miratohen nga Rregullatori…” 

 “Tarifat për detyrimet që paguhen për operimin dhe organizimin e tregut të energjisë elektrike 

përcaktohen nga Rregullatori sipas Metodologjisë tarifore për operim të tregut të energjisë 

elektrike të propozuar nga Operatori i Tregut dhe që miratohen nga Rregullatori.” 

 “hartimi i metodologjive tarifore për qasje dhe kyçje në sistemin e shpërndarjes dhe aplikimin 

e tarifave për shfrytëzim të rrjetit të shpërndarjes dhe taksave për kyçje, sipas parimeve 

transparente dhe jodiskriminuese, që ofrojnë sinjale efikase ekonomike për shfrytëzuesit e 

sistemit. Metodologjitë, tarifat, taksat dhe metodologjia e llogaritjeve miratohen nga 

Rregullatori…” 

Sipas rregullave të të Hyrave të lëshuara nga ZRRE, secili i licencuar duhet të vendos tarifat/çmimet 

sikurse: 

“Brenda çdo viti relevant, të hyrat që ai pret të fitojnë nga këto pagesa janë të barabartë me 

të hyrat e lejuara maksimale të  miratuara nga Rregullatori.” 

2.2 Qëllimi i Shqyrtimit Periodik 

Gjatë Shqyrtimit Periodik, ZRRE miraton HLM-të e çdo të licencuari për çdo vit të periudhës së 

ardhshme rregullatore. ZRRE e bën këtë bazuar në një vlerësim të kostove të arsyeshme të ofrimit të 
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shërbimeve të rregulluara. Çdo i licencuar duhet pastaj të caktojë tarifa / çmime të tilla që pret të 

fitojnë HLM për çdo vit. 

Kostot e mbuluara nga HLM 

Kostot e arsyeshme të të licencuarve të ofrimit të shërbimeve të rregulluara përfshijnë: 

 Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (bazuar në një objektiv të efikasitetit); 

 Kostot e zhvlerësimit (për të lejuar rikuperimin e kostove kapitale); 

 Kthimin e kapitalit (për të lejuar kthimin e kapitalit të punësuar, bazuar në një kosto të 

aprovuar të kapitalit dhe një vlere rregullatore të aseteve); 

 Koston e humbjeve (bazuar në një objektiv humbjeje); 

 Pagesat e licencës; 

 Shpenzimet e detyrimeve të shërbimit publik (nëse është e aplikueshme); 

 Shpenzimet e shërbimeve ndihmëse (vetëm në rastin e OST / OT). 

 

Përcaktimi i kostove të arsyeshme  

Si pjesë e Shqyrtimit Periodik, ZRRE do të shqyrtojë këto kosto në mënyrë të detajuar për t’u siguruar 

se ato janë të arsyeshme dhe ofrojnë stimuj të përshtatshëm për përmirësimin e efikasitetit. Ky 

shqyrtim do të fillojë me mbledhjen e të dhënave relevante nga të licencuarit. Analiza e ZRRE-së e 

këtyre të dhënave dhe konkluzionet e tij mbi një vlerë të duhur të HLM do të bëhen publike dhe do të 

konsultohen para se të bëhet ndonjë vendim. 

Gjatë shqyrtimit të kostove të të licencuarve, ZRRE-ja mund të marrë parasysh: 

• Kostot historike dhe cilësinë e shërbimit; 

• Projeksionet e kostove të ardhshme dhe cilësinë e shërbimit; 

• Shpenzimet e ndërmarrjeve të ngjashme, si në Kosovë ashtu edhe në vende të tjera në Evropë. 

ZRRE mund të zgjedhë për të rregulluar HLM gjatë periudhës për të shmangur ndryshime të mëdha 

nga viti në vit. 

Vlerat hyrëse (inputet specifike) 

Vlerat hyrëse që ZRRE-ja do të përcaktojë si pjesë të Shqyrtimit Periodik, që shfrytëzohen për të 

përcaktuar HLM, përfshijnë: 

 Faktori i efiçiencës - Kjo përfaqëson uljen e pritshme vjetore të përqindjes së kostove 

operative dhe të mirëmbajtjes; 

 Faktori i shpërndarjes së kursimeve - Kjo paraqet si ndahen diferencat ndërmjet kostove 

aktuale dhe operative dhe të mirëmbajtjes dhe kostove të parashikuara të operimit dhe të 
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mirëmbajtjes (të cilat janë llogaritur në bazë të faktorit të efiçiencës) ndërmjet të licencuarit 

dhe klientëve. Nëse faktori i shpërndarjes së kursimeve përcaktohet si 100% atëherë çdo 

kursim shtesë që bëjnë të licencuarit kalon nëpër tarifa. Nëse është përcaktuar si 0%, atëherë 

të gjitha kursimet mbahen nga i licencuari. 

 Jetët e aseteve ekonomike - Këto përfaqësojnë normën në të cilën asetet zhvlerësohen. 

Zhvlerësimi është një nga kostot e lejuara të përfshira në ndërtimin e HLM. Ato duhet të 

pasqyrojnë jetën teknike të aseteve, në mënyrë që konsumatorët të paguajnë zhvlerësimin që 

gjerësisht pasqyron gjendjen e vërtetë të aseteve me kalimin e kohës. 

 Kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit - Kjo përfaqëson koston e financimit të të licencuarit, 

duke përfshirë financimin e borxhit (d.m.th. kreditë) dhe kapitalin (d.m.th. pjesën e biznesit 

në pronësi të aksionarëve). Llogaritet bazuar në një formulë të pranuar gjerësisht. Një input 

kyç është kthimi i kapitalit, i cili përfaqëson kthimin/fitimin që do të fitojë nga aksionarët. Ajo 

përcaktohet gjithashtu bazuar në një formulë dhe disa nga parametrat do të vendosen duke 

marrë parasysh vlerat e vërejtura nga shërbimet e tjera të ngjashme diku tjetër. 

 Kompensimi i humbjeve - Kjo paraqet humbjet e pritshme të rrjetit gjatë periudhës 

rregullative, bazuar në ecurinë e parashikuar të rrjetit, që lidhet me nivelet e parashikuara të 

konsumit dhe planin e lejuar të investimeve. 

 Faktori i shpërndarjes së humbjeve - Kjo paraqet se si shpërndahen diferencat ndërmjet 

humbjeve aktuale dhe kompensimit të humbjeve ndërmjet të licencuarit dhe klientëve. Kjo 

do të thotë ose shpërndarjen e kursimeve të humbjeve (d.m.th. aktualet janë më të vogla se 

kompensimi i humbjes) ose ndarjen e tejkalimeve të humbjeve (d.m.th. aktualet janë më 

shumë se kompensimi i humbjeve). 

Përshtatjet e Rregullta që ndodhin brenda Shqyrtimeve Periodike 

Brenda Shqyrtimeve Periodike, ZRRE përditëson HLM- të e secilit të licencuar përmes Përshtatjeve të 

Rregullta. Këto përshtatje të rregullta ndodhin çdo vit dhe kalojnë nëpërmjet inflacionit të parashikuar 

dhe atij aktual, humbjeve (bazuar në cakun e humbjeve) dhe tarifave të licencës. Përshtatjet e rregullta 

gjithashtu vërtetojnë çdo ndryshim midis HLM dhe të ardhurave aktuale të të licencuarit. HLM ndryshe 

mbetet i pandryshuar ndërmjet Shqyrtimeve Periodike, që ofron një nxitje për të licencuarin për të 

përmirësuar efikasitetin, përveq rasteve siç është specifikohet në Rregullat e Të Hyrave. 

Me fjalë të tjera, HLM është vendosur në Shqyrtimet Periodike bazuar në parashikimet e kostove. HLM 

përshtatet më pas me përshtatjet e rregullta, por vetëm në lidhje me disa parametra të zgjedhur. 

Shumica e HLM mbetet e pandryshuar ndërmjet Shqyrtimeve Periodike. 

3 Afatet kohore të Shqyrtimit Periodik 

Afati kohor i propozuar për Shqyrtimin Periodik tregohet në tabelën e mëposhtme. Ky afat kohor mund 

të rishikohet ndërsa zhvillohet Shqyrtimi Periodik. 
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Shqyrtimi Periodik fillon me publikimin e këtij dokumenti iniciues dhe lëshimin e formularëve 

raportues për secilin të licencuar. Formularët raportues do të formojnë bazën për paraqitjen e 

informacioneve nga të licencuarit për HLM e saj të propozuar. Formularët Raportues duhet të 

dorëzohen së bashku me Planin Investiv, i cili duhet të përgatitet në pajtim me Rregullën për 

Vlerësimin e Projekteve Kapitale në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes, të aprovuar nga ZRrE. 

Më pas, ekzistojnë, efektivisht, katër faza kryesore të procesit të Shqyrtimit Periodik: 

1. Të licencuarit paraqesin propozimet e tyre për HLM duke përdorur modelet e të dhënave; 

2. ZRRE përgjigjet me propozimet e veta për HLM dhe i vë në dispozicion të të licencuarit për 

koment; 

3. ZRRE nxjerr projekt-vendimet e saj dhe shkon në konsultime publike; dhe 

4. ZRRE-ja nxjerr vendimet e saj përfundimtare. 

Tabela 1: Afatet kohore të propozuara për Shqyrtimin Periodik 

Nr. Veprimi Përgjegjësia Data 

1 
ZRRE lëshon dokumentin iniciues dhe modelet e 
të dhënave 

ZRRE 16 maj 2022 

2 Shqyrtimi i vlerave hyrëse   

 
Të licencuarit dorëzojnë propozimet e tyre për 
vlerat hyrëse 

Të licencuarit 15 korrik 2022 

 
ZRRE shqyrton propozimet e operatorëve dhe 
publikon vlerësimin fillestar të rregullatorit 

ZRRE 25 korrik 2022 

 
Konsultimi publik-palët e interesit kanë mundësi 
ti paraqesin komentet e tyre 

ZRRE 8 gusht 2022 

 
Përgatitja e përgjigjeve ndaj komenteve dhe 
propozimeve përfundimtare për Vlerat Hyrëse 

ZRRE 6 shtator 2022 

    

3 Shqyrtimi i të hyrave të lejuara maksimale   

 
Të licencuarit dorëzojnë aplikacionet lidhur me 
propozimet e tyre për HLM 

Të licencuarit 30 shtator 2022 

 
ZRRE analizon propozimet e të licencuarve dhe 
publikon propozimet fillestare të saj  

ZRRE 18 nëntor 2022 

 Konsultimi publik-komentet e palëve të interesit  7 dhjetor 2022 

 
ZRRE analizon komentet e palëve të interesit dhe 
paraqet propozimin përfundimtar për HLM 

 16 janar 2023 
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Do të ketë një mundësi për konsultime publike pasi që ZRRE të publikojë draft-vendimet për HLM. Kjo 

paraqet vendimet e propozuara të ZRRE-së për HLM për secilin të licencuar, duke marrë parasysh 

propozimin origjinal për HLM të të licencuarit dhe komentet e tij mbi propozimin e ardhshëm të ZRRE-

së. 


