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Komente lidhur me: Raportin Konsultativ të ZRRE-së për Cakun e Reduktimit të 
Humbjeve 

 
Çështja për komentim: 
 
Përgjigjet ndaj çështjeve të ngritura nga ZRRE-ja në Dokumentin Konsultativ lidhur me Cakun 

e Reduktimit të Humbjeve 

Komentimi: 
 

1.0 HYRJE 

Ky dokument paraqet përgjigjen e KOSTT-it ndaj çështjeve të ngritura nga ZRRE në Raportin 
Konsultativ në lidhje me Cakun e Reduktimit të Humbjeve të datës 13 shtator 2022. 

KOSTT dëshiron të falënderojë ZRRE-në për përgjigjen ndaj çështjeve të ngritura nga KOSTT në 
Raportin e Rekomandimit për Reduktimin e Humbjeve të 29 korrikut 2022. 

Për të siguruar konsistencë dhe transparencë në metodologjinë e përllogaritjes së humbjeve 
dhe procesit të raportimit të humbjeve, ZRRE ka udhëzuar KOSTT-in që të ofrojë arsyetimin për 
metodën e duhur për llogaritjen e humbjeve në sistemin e transmisionit. KOSTT-i po e jep këtë 
arsyetim në këtë raport. 

 

2.0 PËRGJIGJET NDAJ ÇËSHTJEVE TË NGRITURA NGA ZRRE NË DOKUMENTIN 
KONSULTATIV 

ZRRE-ja me të drejtë theksoi në Raportin Konsultativ se KOSTT-i ka ruajtur konsistencën në 
projeksionin e humbjeve në lidhje me Planin Zhvillimor 10-vjeçar, Planin e Investimeve 2023-
2027 dhe këtë proces tarifor. 
ZRRE gjithashtu theksoi se “ZRRE konsideron se humbjet e realizuara nga KOSTT gjatë periudhës 
së kaluar rregullatore janë në nivel efikas dhe në përputhje me humbjet e realizuara nga 
operatorët evropianë dhe rajonalë”. KOSTT planifikon të vazhdojë të menaxhojë në mënyrë 
efektive nivelin e humbjeve edhe në të ardhmen. 
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A. Metodologjia për Llogaritjen e Humbjeve në Sistemin e Transmetimit 
 

Siç ka theksuar saktë ZRRE në Raportin Konsultativ, është e detyrueshme që metodologjia dhe 
raportimi i llogaritjes së humbjeve të jenë konsistente dhe transparente. Për të përmbushur 
këtë objektiv, KOSTT-i në vazhdim paraqet sqarimin dhe propozimin për metodologjinë e cila 
duhet të përdoret. 
Përcaktimi i metodës optimale për përcaktimin e humbjeve ne terma relativ bazohet ne rriskun 
që madhësitë determinuese mund te ndikojnë në vlerësimin e humbjeve ne periudhën e 
ardhshme 5 vjeçare. 
Deri me tani janë zbatuar dy metoda vlerësuese: 

Metoda 1: Nëse si emërues në kalkulimin e humbjeve në OST merret parasysh edhe 
eksporti; 
Metoda 22: Nëse si emërues në kalkulimin e humbjeve në OST merret parasysh qasja 
sipas Raporteve të rregullta vjetore në ZRRE. 
 

Metoda e parë bazohet ne shprehjen matematikore: 

 
 
 Metoda e dytë bazohet ne shprehjen matematikore: 

 
 
Sipas metodës së parë  humbjet në % varën nga humbjet e shkaktuara në relacion me shumën e 
konsumit nacional dhe eksportit. Kjo nënkupton që humbjet në % varën nga variacionet e 
eksporteve vjetore të cilat për shkak të pasigurisë së lartë të gjenerimit dhe zhvillimit te 
kapaciteteve te reja gjeneruese mund të implikoj pasiguri të lartë në vlerësimin e humbjeve ne 
terma relativ.  
Në anën tjetër duke ditur qe gjenerimi aktual 90% injektojnë fuqinë e prodhuar ne rrjetin 
horizontal 400 kV dhe 220 kV, atëherë tepricat kryesisht rrjedhin ne rrjetin horizontal i cili në 
krahasim me rrjetin vertikal  ku rrymat janë shumë më të mëdha në përçues dhe transformator, 
shkaktojnë dukshëm humbje më pak në rrjet. Për të ilustruar këtë janë bërë simulime në PSS/E 
si në vijim: 

• Rritje e konsumit dhe mbajtja e gjenerimit konstant ( konfiguracioni i pandryshuar i 

rrjetit)  

• Rritja e gjenerimit dhe mbajtja e konsumit konstant( konfiguracioni i pandryshuar i 

rrjetit) 

Këto dy raste janë paraqitur në figurën 1 dhe 2. 
Ndikimi i rritjes së konsumit respektivisht kërkesës nëse gjenerimi mbetet konstant me 
konfiguracion te njëjtë të rrjetit, determinon një rritje pothuajse në funksion  kuadratik të 
humbjeve në rrjet për shkak të ligjit të Xhualit i theksuar tek rrjeti 110 kV  i cili akomodon 
flukset e rritura të fuqisë deri te rrjeti shpërndarës. Ndërsa nëse analizohet ndikimi i eksporteve 
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në rrjet  duke mbajtur konsumin konstant dhe duke rritur gjenerimit vërehet që varësia e 
humbjeve me rritjen e eksportit është pothuajse  lineare. 
KOSTT konsideron që metoda e dytë e vlerësimit të humbjeve në terma relativ është më 
optimale pasi që në këtë rast siguria e parashikimit të humbjeve varët vetëm nga dy faktor: 
Zhvillimi i Rrjetit dhe zhvillimi i kërkesës. 
 

 
Figura 1. Ndikimi i konsumit në humbjet në rrjet me gjenerim konstant 
 
 

 
Figura 2. Ndikimi i eksporteve (tepricave) në humbjet në rrjet me konsum konstant 
 
 

B. Parashikimi i KOSTT i Humbjeve për MYT3 
 

Bazuar ne llogaritjen e humbjeve sipas metodës së përshkruar në dokumentin “Indikatorët 
Teknik të Performancës”  te aprovuar nga ZRE humbjet në terma relativ te parashikuara për 
periudhën e tretë ndryshojnë në brezin 1.74%-1.83% Për shkak të pasigurisë së madhe në 
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terma te planifikimit te energjisë hyrëse në transmision, por edhe në kërkesën për energji 
elektrike në kohën e krizës globale, KOSTT propozon që në periudhën e tretë tarifore niveli i 
lejuar i humbjeve të vendoset në 1.78%. 
tabela e mëposhtme përmban parashikimet e humbjeve për 5 vitet e ardhshme të MYT3, të 
llogaritura në përputhje me metodologjinë e dokumentuar në seksionin A. 
 
Tabela 1. Parashikimi i humbjeve në transmetim për PR3 

Viti 2023 2024 2025 2026 2027  
Konsumi net nacional 6878 6892 6912 6939 6950  
Hyrje ne Transmetim  [GWh] 7066 7251 7493 7571 7584  
Humbjet e matura /parashikimi 
[GWh] 129 129 131 132 134 Mesatare 

Humbjet % (ndajHyrje ne 
transmetim) 1.83% 1.78% 1.75% 1.74% 1.77% 1.77% 

 
C.  Faktori i Ndarjes së Humbjeve të Transmisionit 

 
Në raportin e tij të 29 korrikut 2022 drejtuar ZRRE-së lidhur me humbjet, KOSTT rekomandoi që 
të aplikohet një faktor i ndarjes së humbjeve prej 50% për MYT3. Në dokumentin e saj 
konsultativ, ZRRE ka treguar në Tabelën 8 se faktori i ndarjes prej 50% ishte i përshtatshëm për 
vitin 2023. Megjithatë, për vitet 2024 deri në 2027, faktori është paraqitur si zero. Pasi që ZRRE-
ja nuk e ka diskutuar çështjen e faktorit zero, supozojmë se ky ishte një gabim tipografik dhe do 
të korrigjohet në raportin e ardhshëm. Nëse jo atëherë KOSTT fuqishëm kërkon që faktori i 
ndarjes së humbjeve të jetë 50% për të gjithë PR3, përndryshe KOSTT do të ekspozohej ndaj 
rreziqeve të mëdha financiare si pasojë e krizës energjetike e cila pritet të zgjasë dhe fluktuimit 
të madh të çmimeve. 
 
 

3.0 PËRMBLEDHJE 

 
Bazuar në analizën dhe diskutimin në seksionin II, Niveli i Lejuar i Humbjeve duhet të jetë 1.78 
% dhe Faktori i Ndarjes duhet të jetë 50% përgjatë gjithë periudhës rregullative PR3. 
 
 


