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1. Hyrje 

 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) më datë 13 shtator 2022 ka publikuar Raportin Konsultativ mbi 

Cakun e Reduktimit të Humbjeve. Në këtë raport konsultativ të publikuar nga ZRRE është paraqitur 

vlerësimi fillestar për cakun e reduktimit të humbjeve për sistemin e transmetimit dhe shpërndarjes për 

periudhën 2023-2027.  

Në vijim të këtij dokumenti OSSH do të paraqes qëndrimin e saj lidhur me propozimin e ZRRE-së për cakun 

e reduktimit të humbjeve për periudhën rregullative 2023-2027 dhe arsyetimet për të gjitha çështjet për 

të cilat nuk pajtohet me qëndrimin e ZRRE-së, së bashku me argumentet mbështetëse.  

KEDS, si Operator i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes është në dispozicion për t'u takuar me ZRRE-në në 

çdo kohë për të diskutuar çështjet e ngritura në Raportin Konsultativ të ZRRE-së dhe kundër-argumentet 

e ofruara në këtë dokument. 

2. Komentet e OSSH-së  
 

Në Raportin Konsultativ për cakun e reduktimit të humbjeve, ZRRE ka propozuar që niveli i humbjeve për 

Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes për periudhën e tretë rregullative të filloj me 15.1% dhe të mbaroj 

me 11.1%. ZRRE ka theksuar se propozimi për cakun  e humbjeve ka marrë parasysh faktorët si:  

- Gjendjen aktuale të furnizimit me energji elektrike dhe rritjen e paprecedentë të çmimeve të 

importit; 

- Vështirësitë dhe sfidat e operatorëve të sistemit në realizimin e caqeve në periudhën paraprake 

rregullative (PR 2); 

- Planet zhvillimore dhe investive të propozuara nga operatorët në funksion të zvogëlimit të 

humbjeve; 

- Studimet dhe praktikat rajonale;  

- Caqet e përcaktuara në Draft Strategjinë e Energjisë të Kosovës 2022 – 2031; dhe 

- Qasjen e përdorur nga ZRRE për përcaktimin e nivelit të humbjeve në shqyrtimet e kaluara 

tarifore.  

Megjithatë, në analizat dhe vlerësimet e bëra nga ZRRE nuk është argumentuar më tutje se si ka ndikuar 

secili nga këta faktorë. Propozimi i ZRRE-se për caqet e reduktimit të humbjeve është bazuar në të dhënat 

historike pa u thelluar në aspektin teknik dhe analiza të detajuara . 

OSSH, nga ana tjetër propozimin për nivelin e lejuar të humbjeve e ka të mbështetur në argumente, 

raporte teknike, planin investiv dhe analiza të cilat janë të besueshme dhe të arritshme. Duke pasur 

parasysh këtë, është  shqetësuese dhe jo adekuate të bazohet llogaritja për uljen e humbjeve vetëm në 

të dhënat historike, marr parasysh gjendjen e rënduar në sektorin e energjisë në Kosovë si rezultat i krizës 

së përgjithshme energjetike. 

 



 
2.1. Investimet Kapitale  
 
Operatori i sistemit të shpërndarjes propozimin për nivelin e lejuar të humbjeve për periudhën 2023-2027 

e ka bazuar në mundësitë realiste të zvogëlimit të humbjeve bazuar në projektet investuese të cilat janë 

dorëzuar për shqyrtim dhe aprovim në ZRRE. Sipas Planit të Investimeve, gjatë planifikimit të zvogëlimit 

të humbjeve janë marr për bazë zvogëlimi i humbjeve nga projektet e përzgjedhura për investime në TM 

dhe TU, leximin dhe  kontrollimin e konsumatorëve. 

Investimet të TM kryesisht ndikojnë në zvogëlimin e humbjeve teknike, projektet e tilla përfshijnë 

konvertimin në nivel 20 kV, ndërsa për projektet të cilat nuk mbështetin konvertimin janë paraparë 

projekte të orientuara në përmirësimin e sigurisë, efikasitetit, besueshmërisë dhe cilësisë teknike, të cilat 

kanë ndikim të madh në qëndrueshmërinë dhe cilësinë e furnizimit. Projektet e TM në fund të periudhës 

rregullative pritet të kontribuojnë në zvogëlimin e humbjeve teknike për 0.71pp.  

Projektet tjera janë paraparë kryesisht në nivel të TU, të cilat ndikojnë si në zvogëlim e humbjeve teknike 

ashtu edhe ato komerciale, megjithëse është vështirë të bëhet ndarja e tyre. Tek projektet e TU, sipas 

humbjeve aktuale dhe në bazë të praktikave të rezultateve të viteve të kaluara, në fund të periudhës 

rregullative të njëjtat pritet të kontribuojnë në zvogëlimin e humbjeve teknike për 0.24pp, ndërsa në 

humbjet komerciale për 1.16pp. Në zvogëlimin e humbjeve komerciale ndikojnë gjithashtu edhe leximi 

dhe kontrollimi i njehsorëve me 1.49pp siç është paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

  Ndikimi në zvogëlim 
Humbjet totale (pp) 

Ndikimi në zvogëlim  
Humbjet komerciale (pp) 

Ndikimi në zvogëlim   
Humbjet teknike (pp) 

Projektet TU 1.40 1.16 0.24 

Projektet TM 0.71      0 0.71 

Leximi dhe kontrolli 1.49 1.49 
 

Total 3.60 2.65 0.95 

Tab 1: Ndikimi i investimeve kapitale në zvogëlimin e humbjeve 

Përkatësisht, sipas planit 5 vjeçar të investimeve (2023-2027) në vlerë totale prej 156 milion euro 

investime, humbjet teknike priten të arrijnë në 11.48% nga 12.43% sa është pritshmëria për vitin 2022, 

apo 0.95pp më të ulëta, ndërsa humbjet komerciale pritet të arrijnë në 1.82% nga 4.47% sa është 

pritshmëria për vitin 2022.  

Eliminimi i humbjeve komerciale përtej 1.82% sa parasheh OSSH-ja në fund të vitit 2027 është pritshmëri 

jorealistike. Operatori i Sistemit të Shpërndarjes në baza vjetor kontrollon afro 100,000 konsumatorë, 

ndërsa numri i rasteve që faturohen me rikthim të humbjeve janë afro 10,000 konsumatorë në vit. Numri 

vjetor i rasteve që procedohen në gjykata janë mbi 3,500 ndërsa më pak se 50% e tyre arrijnë të trajtohen 

nga gjykatat. Në baza vjetore numri i rasteve të cilat humbin të drejtën e përndjekjes ligjore është me 

shumë se 50% , ndërsa në 3 vitet e fundit asnjë keqpërdorues nuk është dënuar me burg. Si rezultat i 

procedurave burokratike dhe për shkak se sistemi i drejtësisë vepron shumë ngadalë, operatorët e kanë 

shumë të vështirë luftimin e tyre, përfshirë keqpërdoruesit recidiv, të cilët keqpërdorin energjinë elektrike 

më shumë se njëherë. Për më tepër, rritja e çmimeve të produkteve, përfshirë energjinë elektrike ka 



 
alarmuar edhe vendet e zhvilluar për rritjen e numrit të keqpërdorimeve1, prandaj çdo pretendim për t’i 

zvogëluar humbjet komerciale përtej parashikimit të OSSH-së është i pabazuar. 

Po ashtu, nëse shohim analizën e vlerës së investimeve përball zvogëlimit të humbjeve teknike do të 

shohim se për 1 pike përqindjeje shtesë nevojiten edhe mbi 120 milion euro investime të reja, e cila nuk 

është e mundur praktikisht, përfshirë kapacitetin e kontraktorëve që operojnë në Kosovë.  

Viti 2023 2024 2025 2026 2027 Mesatarisht Shtesë 

 Zvogëlimi i humbjeve (%) 0.20 0.19 0.20 0.19 0.17 0.19 1.00 

 Investimet (mil)  21.93 25.02 24.37 22.14 21.25 22.94 120.96 
Tab 2: Ndikimi i investimeve kapitale në rrjet në zvogëlimin e humbjeve teknike 

Thënë si me lartë, mundësia e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për t’i zvogëluar humbjet përtej 

13.3% nuk është faktike. Ne kuptojmë se në mënyrë që të mbahen humbjet në një nivel të ulët dhe të 

arsyeshëm, rregullatorët krijojnë mekanizma nxitës që japin shpërblime (ose dënime) për operatorët e 

rrjetit kurdo që humbjet janë nën (ose më lart) një nivel objektiv të paracaktuar. Këto mekanizma janë të 

arsyetuara nga fakti se sa operatorët e rrjetit kanë aftësinë për të kontrolluar humbjet. Prandaj, është e 

rëndësishme të sigurohet që operatorët e rrjetit të kanë stimuj adekuat në mënyrë që ata të bëjnë një 

përpjekje të duhur për të vlerësuar kostot dhe përfitimet e reduktimit të humbjeve dhe kështu të 

optimizojnë nivelin e humbjeve në mënyrën më efikase. Njëherazi kjo përkon me nenin 12 pika 5 e 

rregullës për të hyrat e OSSH-se sipas së cilës “Niveli i lejuar i humbjeve dhe faktori i ndarjes së humbjeve 

duhet të jetë i mjaftueshëm që të nxisë OSSH-në të reduktoj humbjet në shpërndarje, por të mos vendosur 

kosto mbi OSSH-në në atë mënyrë që të kërcënohet pozita e saj financiare” 

 

2.2. Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 
 
ZRRE në raportin konsultativ ka përmendur se në planifikimin e cakut të humbjeve për OSSH ka marrë në 

konsideratë objektivat strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve për periudhën 2022-2031 sipas 

Strategjisë së Energjisë së Republikës së Kosovës, në të cilën është paraparë që humbjet në nivelin e 

shpërndarjes në vitin 2024 të jenë 14.5% ndërsa në vitin 2031 prej 9%, dhe që në periudhën 2024-2031 

synohet të mos ketë humbje komerciale. 

Meqenëse Strategjia e Energjisë se Republikës së Kosovës ende nuk është aprovuar, OSSH duke marrë 

parasysh  gjendjen reale dhe  efektet e ngjarjeve si pandemia, kriza energjetike dhe kriza e përgjithshme 

si pasojë e luftës në Ukrainë, në fazën e Konsultimit publik për  Strategjinë për Energji ka vlerësuar nivelin 

e humbjeve prej 15.05% në vitin 2024, e cila është në përputhje me propozimin e OSSH-së për nivelin e 

humbjeve për periudhën 2023-2027 dorëzuar në ZRRE. Propozimi i OSSH-së është diskutuar gjatë 

takimeve të mbajtura për hartimin e Strategjisë së Energjisë, e cila është në proces të shqyrtimit.  

Sa i përket humbjeve komerciale dhe synimit që është vendosur në Strategjinë për Energji për të eliminuar 

plotësisht humbjet komerciale, vlen të theksohet se OSSH-ja në kompetencat e saj ligjore do të ndërmarr 

                                                           
1 EnergyLive New, Gusht 2022, “Keqpërdorimet e energjisë elektrike rriten me rritjen e çmimeve te energjisë 
elektrike” https://www.energylivenews.com/2022/08/05/does-energy-crisis-exacerbate-electricity-theft/ (Vizituar 
së fundi më 25.09.2022) 

https://www.energylivenews.com/2022/08/05/does-energy-crisis-exacerbate-electricity-theft/


 
të gjitha veprimet për luftimin e humbjeve komerciale por reduktimi i tyre varet edhe nga faktor jashtë 

kontrollit të OSSH-së, të cilët kërkojnë ndryshime ligjore dhe mbështetje të vazhdueshme nga autoritetet 

ligjvënëse andaj nuk mund të pranohen argumente të tilla në përcaktimin e objektivave strategjike. 

 OSSH rithekson se këto caqe janë jo realiste në krahasim me gjendjen ekzistuese. Për më tepër edhe në 

vendet e zhvilluara humbjet komerciale janë dukuri të pranishme, megjithëse të njëjtat raportohen në 

nivel të humbjeve të përgjithshme.   

Në raportin konsultativ për cakun e reduktimit të humbjeve, ZRRE ka parashikuar që caku i përgjithshëm 

i reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027 të jetë 4pp nga niveli fillestar prej 15.1% në vitin 2023 

në 11.1% në vitin 2027, konfom trendit paraprak. Megjithatë, bazuar në parashikimin  e ZRRE-së, nëse 

zvogëlimi i humbjeve brenda kësaj periudhe arrin në 11.1%  në vitin 2027 atëherë caku i përgjithshëm i 

reduktimit të humbjeve në periudhën e ardhshme rregullative duhet të jetë 2% në mënyrë  që të jemi në 

përputhje me objektivat strategjike që në fund të vitit 2031 humbjet totale të jeni në nivelin prej 9%, e që 

e njëjta nuk do të ishte në harmoni me trendin historik të zvogëlimit të humbjeve, siç bazon arsyeshmërinë 

ZRRE-ja gjatë vlerësimit të humbjeve për periudhën e tretë rregullative. Për më tepër, në raportin 

konsultativ gjatë shqyrtimit të trendit të rënies së humbjeve ndër vite, për vitin 2023 trendi parasheh se 

humbjet në nivel të shpërndarjes të jenë në nivel prej 15.9%, e cila korrespondon edhe me kërkesën e 

OSSH-së për të reflektuar efektin e pandemisë.  

 

2.3. Efekti pandemisë dhe kriza energjetike 
 
Operatori i sistemit të shpërndarjes në propozimin për nivelin e lejuar të humbjeve ka theksuar se 

periudha e kaluar rregullative (2018-2022) është karakterizuar me disa ngjarje të cilat kanë pasur efekt 

negativ në arritjen e caqeve të përcaktuar nga ZRRE-ja.  

Për të ndaluar përhapjen e COVID-19, qeveritë kanë zbatuar masa izolimi të paprecedentë në shoqërinë 

moderne. Një nga pasojat kryesore ka qenë paraliza e sektorëve tregtarë dhe industrialë në mbarë botën, 

përfshirë sektorin e energjisë elektrike.  

Fillimisht pandemia Covid-19 bëri që gjatë vitit 2020 të ndryshoj sjelljen e përgjithshme të konsumit. 

Meqenëse shumica e njerëzve u detyruan të organizonin punën nga shtëpia kjo bëri që konsumi i 

amvisërisë të shënon rritje jashtë parashikimeve të bilancit energjetik. Ndërsa mbyllja e aktiviteteve 

ekonomike, sipas vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, në këtë periudhë ndikoi në uljen në 

masë të madhe të konsumit të konsumatorëve komercial. Përveç kësaj stafit të OSSH për javë të tëra nuk 

i është lejuar kontrollimi i pikave të matje e cila rezultoi me rritje të rasteve të keqpërdorimit të pikave 

matëse. Pamundësia e leximit të njehsorëve të konsumatorëve komercial ndikoi gjithashtu drejtpërdrejti 

në efektin e faturimit dhe  pasqyrimit real të humbjeve. Po ashtu  gjatë kohës së pandemisë COVID-19, si 

rezultat i veprimeve qeveritare mbarë botërore, janë shfaqur edhe vonesa të konsiderueshme në 

lifterimin e materialeve të ndryshme të cilat nevojiten për investime në rrjet, çfarë gjithashtu ndikoi në 

realizimin e investimeve sipas parashikimeve të OSSH-së. Kufizimi i aktiviteteve komerciale gjatë kësaj 

kohe pamundësoi kryerjen në kohë të investimeve të planifikuara edhe nga ana e kontraktorëve. Në këtë 

kuptim OSSH-ja e pati të pamundur arritjen e caqeve të përcaktuara nga ZRRE përkundër angazhimit 

maksimal.  



 
Këto efekte të pandemisë pa të drejtë janë konsideruar si të paqëndrueshme nga ana e ZRRE-së, 

megjithëse gjatë vitit 2020 OSSH ka raportuar vazhdimisht mbi operimet dhe ndikimet e pandemisë. Për 

më tepër edhe shtetet tjera2 kanë raportuar efektin e pandemisë në rritjen e numrit të keqpërdoruesve 

dhe/apo humbjeve në përgjithësi si rezultat i izolimeve3. OSSH e ka përsëritur në vazhdimësi efektin 

negativ që ka pasur pandemia dhe përmes të dhënave ka argumentuar ndikimin e pandemisë në 

zvogëlimin e humbjeve. Andaj konsiderojmë se ky efekt i pandemisë prej 0.7% duhet të njihet nga ZRRE. 

 

3. Propozimi për cakun e reduktimit të humbjeve  

OSSH duke u bazuar në shpjegimet dhe argumentet e ofruara më lartë ka paraqitur propozimet për cakun 

e reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027, e cila teknikisht dhe praktikisht nuk mund të jetë më 

i vogël se 13.3% në fund të periudhës së tretë rregullative.  

 2023 2024 2025 2026 2027 

EED  6,791,783 6,995,537 7,137,546 7,345,249 7,552,385 
      

Vlerësimi i OSSH-së      

Humbjet në MWh 1,079,894 1,052,828 1,031,375 1,017,317 1,004,467 

Humbjet në % 15.90% 15.05% 14.45% 13.85% 13.30% 
      

Propozimi i ZRRE-së      

Humbjet në % 15.10% 14.70% 13.30% 12.10% 11.10% 

Humbjet n MWh 1,025,559 1,028,344 949,294 888,775 838,315 
      

Dallimi 54,334 24,484 82,082 128,542 166,152 
Tab 3: Zvogëlimi i humbjeve nga aspekti energjetik 

Ashtu siç është argumentuar në propozimin e OSSH-së për nivelin e lejuar të humbjeve, OSSH gjatë 

vlerësimit të zvogëlimit të humbjeve ka marr parasysh rrjedhat e pritshme të energjisë elektrike dhe 

nivelin e zvogëlimit të tyre në MWh konform planit investiv dhe raporteve teknike, siç paraqitet në tabelën 

e mësipërme. ZRRE në propozimin e saj nuk ka argumentuar dhe nuk ka ofruar ndonjë raport teknik i cili 

tregon se si do të mbulohet diferenca e energjisë se kalkuluar me caqet e propozuar nga ZRRE. Nëse ZRRE 

ka bazuar argumentet e saj në ndonjë raport teknik që paraqet mundësinë e zvogëlimit të humbjeve në 

MWh përtej atyre të prezantuara në raportin e OSSH-së lutet ti ndaj ato me ne. 

Propozimi fillestar i OSSH-së, ashtu siç është argumentuar në aplikim,  dy vitet e para të PRR 3, duhet të 

mbahen të barabarta me nivelin aktual të pritshëm të humbjeve për vitin 2022 (fundi i PRR 2) ose 16.9 %. 

                                                           
2 Energy and Economy Growth, Applied Research Program 2021 “ Për ndërmarrjet në vendet në zhvillim, mbledhja 
e të ardhurave mund të jetë sfiduese – dhe COVID-19 mund ta përkeqësojë problemin” 
https://www.energyeconomicgrowth.org/blog/utilities-developing-countries-revenue-collection-can-be-
challenging-and-covid-19-could-be (Vizituar së fundi më 25.09.2022)  
3 Electric Power System Research 2022, “Ndikimi i pandemisë COVID-19 në ishujt e energjisë: Rasti i Kepit të 
Verdës” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779622006885 (Vizituar së fundi më 25.09.2022) 

https://www.energyeconomicgrowth.org/blog/utilities-developing-countries-revenue-collection-can-be-challenging-and-covid-19-could-be
https://www.energyeconomicgrowth.org/blog/utilities-developing-countries-revenue-collection-can-be-challenging-and-covid-19-could-be
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779622006885


 
Ky ‘qëndrim në vend’ do ti lejojë OSSH-së të marr veten financiarisht si rezultat i pandemisë dhe krizës 

energjetike dhe të arrij reduktimet e pritura të humbjeve sipas PRR 2.  

Si rezultat i krizës energjetike, gjendja financiare e OSSH-së është renduar. Me gjithë shqyrtimin e 

jashtëzakonshëm e cila filloi në nëntor të vitit 2021 për të përfunduar në shkurt të vitit 2022, OSSH ende 

qëndron e dobësuar për shkak se çmimet e importit janë përtej atyre të njohura në tarifat e OSSH-së. 

Andaj mbajtja e nivelit të humbjeve në nivel aktual do t’i mundësonte OSSH-së rimëkëmbjen dhe 

përqendrimin në investime. Tutje, përgjatë viteve  2025-2027 OSSH parasheh zvogëlimin e humbjeve me 

një përqindje vjetore prej 1.2%  e cila rezulton me nivelin e humbjeve prej 13.3% në vitin 2027. Caku i 

përgjithshëm i reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027 është parashikuar të jetë 3.6pp, duke 

marr për baze nivelin e pritshme të humbjeve në fund të vitit 2022 prej 16.90%. 

Viti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Humbjet aktuale të pritshme 16.9% 
     

Propozimi indikativ i humbjeve në % 
 

16.90% 16.90% 15.70% 14.50% 13.30% 

Zvogëlimi në pikë përqindje 
 

0.00% 0.00% 1.20% 1.20% 1.20% 
Tab 4:  Zvogëlimi i humbjeve nga niveli i humbjeve aktuale 

Ashtu siç është argumentuar dhe shpjeguar edhe më lartë pandemia Covid 19 ka ndikuar dukshëm në 

operimin normal të operatorit të sistemit të shpërndarjes e rrjedhimisht në reduktimin e humbjeve për 

PRR2. Andaj, ZRRE duhet medoemos të marr për baze efektin e pandemisë, marrë parasysh se e njëjta ka 

qenë jashtë kontrollit të OSSH-së. Ky opsion është edhe në përputhje me trendin e zvogëlimit të 

humbjeve, siç paraqitet në raportin konsultativ të ZRRE-së. Megjithatë nëse ZRRE-ja trajton këtë opsion, 

duhet të marr parasysh atëherë se caku i përgjithshëm i reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027 

duhet të jetë 2.5pp, ashtu siç është paraqitur në tabelën më poshtë: 

Viti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Caku i humbjeve në % 15.10% 
     

Efekti i pandemisë 0.70%      

Humbjet aktuale të pritshme 16.9%      

Propozimi indikativ i humbjeve në % 
 

15.80% 15.80% 14.97% 14.13% 13.30% 

Zvogëlimi në pikë përqindje 
 

0.00% 0.00% 0.83% 0.83% 0.83% 
Tab 5:  Zvogëlimi i humbjeve përfshirë efektin e pandemisë 

Në raportin konsultativ për cakun e reduktimit të humbjeve, ZRRE ka parashikuar që caku i përgjithshëm 

i reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027 të jetë 4pp nga niveli fillestar prej 15.1% në vitin 2023 

në 11.1% në vitin 2027. Vendosja e një caku të tillë të reduktimit të humbjeve për periudhën e tretë 

rregullative nuk është realiste dhe do ta dëmtonte shumë OSSH-në. Një cak i tille fillestar do të mund të 

përballohej vetëm nëse në tri vitet e para të PRR 3, humbjet e lejuara do të mbahen në nivelin fillestar 

prej 15.1% dhe 2 vitet e fundit me një përqindje më të vogël të zvogëlimit për të arritur në nivelin prej 

13.3% në vitin 2027, apo 1.8pp ashtu siç është paraqitur në tabelën më poshtë:  

 

 



 
 

Viti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Caku i humbjeve në % 15.10% 
     

Efekti i pandemisë 0.70%      

Humbjet aktuale të pritshme 16.9%      

Propozimi indikativ i humbjeve në % 
 

15.10% 15.10% 15.10% 14.20% 13.30% 

Zvogëlimi në pikë përqindje 
 

0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.90% 
Tab 6:  Zvogëlimi i humbjeve nga humbjet aktuale të lejuara 

Ashtu siç është paraqitur në të gjitha propozimet, OSSH nuk mund të reduktoj humbjet në nivelin e 

shpërndarjes më shumë se 13.3% gjatë periudhës së tretë rregullative. Vendosja e një caku tjetër të 

reduktimit të humbjeve do ta vështirësonte jashtëzakonisht shume gjendjen financiare të OSSH-së. Rritja 

e pakontrollueshme e çmimeve të energjisë elektrike si pasojë e krizës energjetike po paraqet një 

kërcenim serioz në operimin dhe likuiditetin e ndërmarrjeve të rregulluara, veçanërisht Operatorin e 

sistemi të shpërndarjes i cili është i varur nga importi. Caqet e vendosura në këtë shqyrtim periodik do të 

kenë ndikim më të madh financiar krahasuar me periudhat e kaluara rregullative andaj operimi i operatorit 

të sistemi të shpërndarjes sipas caqeve të propozuara nga ZRRE do të jetë pothuajse i pamundur. 

Sa i përket faktorit ndarës të humbjeve, marr parasysh se caku i reduktimit të humbjeve në këtë shqyrtim 

periodik ka ndikim financiar më të madh krahasuar me periudhën e kaluar rregullative dhe paqartësitë e 

shumta të sektorit për vitet e ardhshme, OSSH konsideron se ndarja e humbjeve të tejkaluara dhe/apo 

kursimeve në mes të konsumatorëve dhe OSSH-së me faktor ndarës 50/50 për periudhën 2023-2027 është 

ndarje e duhur e cila ndihmon stabilitetin financiar të kompanisë dhe ofron stimuj në zvogëlimin e 

humbjeve në vazhdimësi. ZRRE gjatë shqyrtimit të faktorit ndarës të humbjeve duhet të ketë parasysh 

aplikimin e saktë të faktorit, meqenëse e njëjta mund të jep rezultate të gabuara gjatë aplikimit të tij në 

formulën për kalkulimin e kostos së humbjeve në të hyrat e lejuara maksimale për operatorët.  

Bazuar në të lartë thënat, paqartësitë dhe volatiliteti i çmimeve të energjisë elektrike, pra  efektet e krizës 

në përgjithësi  gjatë viteve në vazhdim  pritet të jenë të mëdha. Në këto rrethana OSSH kërkon nga ZRRE 

që para marrjes së vendimit të analizoj me kujdes gjithë gjendjen dhe rezultatet e mundshme negative që 

mund ta godasin OSSH-në, dhe se dështimi për të vlerësuar drejtë dhe sa më saktë mund të krijoj 

probleme më të thella financiare, të cilat mund edhe të rrezikojnë operimet dhe qëndrueshmërinë e 

furnizimit me energji elektrike. 
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