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Hyrje  

 

Viti 2022 u karakterizua me vazhdimësi të krizës energjetike, e cila filloi në vitin 2021, duke 

shkaktuar lëvizje të paparashikuara të çmimeve të energjisë elektrike në bursat ndërkombëtare. 

Shqyrtimi i jashtëzakonshëm i cili filloi në dhjetor 2021 dhe përfundoi në shkurt 2022 nuk dha 

rezultatet e nevojshme për të krijuar të ardhura të mjaftueshme për operim të qëndrueshëm të 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.  

Gjatë sezonit veror 2022, kur njësitë gjeneruese të KEK-gjenerimit ishin në remonte kapitale, 

çmimet e importit shënuan vlerat e ngjashme, e madje ne orë të caktuara edhe më të larta, se 

çmimet e importit të shënuara gjatë muajit dhjetor 2021, duke ekspozuar kështu OSSH-në ndaj një 

situate të paprecedent. Si rezultat i këtyre ngjarjeve, Qeveria e Republikës së Kosovës me dt. 31 

korrik 2022, serish shpalli masat emergjente në sektorin e energjisë elektrike, të cilat u aprovuan 

edhe nga Kuvendi i Republikës së Kosovës.  

Megjithëse, situata tutje dukej se u stabilizua, kostot e njohura në tarifat e OSSH-së u tejkaluan. 

Tani kur ndodhemi në prag të sezonit dimëror dhe konsumi i energjisë elektrike ka filluar të rritet, 

e së bashku me të edhe kostot. Këtë e dëshmon edhe Vendimi i fundit i Qeverise së Republikës së 

Kosovës, te cilët në mbledhjen elektronike te dt. 30 nëntor 2022, morën vendim për zgjatjen e 

masava emergjente ne sektorin e energjisë elektrike, konform neni 25 të Ligjit Nr. 05/L-081 për 

Energji.  

Për te evituar ngjarjet kur  Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk do të ketë mundësi të siguroj 

energji elektrike për mbulimin e nevojave te tij, si rezultat i operimit nën kostot, OSSH parashtron 

Kërkesë për Shqyrtim të jashtëzakonshëm dhe së bashku me të dorëzon edhe këtë Aplikim për 

Shqyrtim të jashtëzakonshëm, gjegjësisht Raportin për ndikimin financiar,  bazuar në nenin 7 dhe 

shtojcën 8 të Rregullës për të Hyrat e OSSH-së. Dokumenti përmban të gjitha të dhënat e 

nevojshme ashtu siç kërkohet me kornizën rregullative dhe ligjore dhe të dhënat janë paraqitur në 

mënyrë tabelore dhe janë të argumentuar si më poshtë.  

 

Përshkrimi i ngjarjes së jashtëzakonshme  

 

Çmimet e energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare që nga gjysma e dytë e vitit 2021 kanë qenë 

shumë të larta dhe jo stabile. Si rezultat u shkaktuan probleme likuiditeti në sektorin e energjisë 

elektrike në vend. Paqëndrueshmëria e çmimeve të energjisë elektrike vazhdoi edhe gjatë vitit 

2022 dhe të njëjtat priten të vazhdojnë të jenë jo stabile edhe gjatë vitit 2023, siç shihet në figurën 

më poshtë: 



 

 

Burimi: Tregjet Hupx dhe hudx1 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes është përgjegjës për blerjen e energjisë elektrike për mbulimin  

e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes. Marrë parasysh se Furnizuesi me Shërbim Universal ka 

prioritet në blerjet nga prodhimi i KEK-ut, varësia e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes nga 

importi është e lartë. Kjo është veçanërisht e dukshme gjate sezonit dimërore kur rritet kërkesa për 

energji elektrike, por edhe gjate sezonit verore kur njësite gjeneruese te KEK-gjenerimit janë ne 

remonte kapitale.  

Gjatë sezonit veror 2022, kur njësitë gjeneruese të KEK-gjenerimit ishin në remonte kapitale, 

çmimet e importit shënuan vlerat më të larta, duke arritur në orë të caktuara edhe në 1000 €/MWh, 

duke ekspozuar kështu OSSH-në ndaj një situate të paprecedent. Si rezultat i këtyre ngjarjeve, 

Qeveria e Republikës së Kosovës me dt. 31 korrik 2022 sërish shpalli masat emergjente ne sektorin 

e energjisë elektrike, te cilat u aprovuan edhe nga Kuvendi i Republikës se Kosovës. Të njëjtat u 

zgjaten se fundi edhe per një periudhe 30 ditore nga Qeveria e Republikës së Kosove me 30 nëntor 

2022, çfarë dëshmon se situata me energji elektrike në vend vazhdon të jetë e paqëndrueshme. 

Shqyrtimi i fundit tarifor, i cili ishte shqyrtim i jashtëzakonshëm i filluar në dhjetor te vitit 2021, 

u përmbyll në shkurt të vitit 2022. ZRRE vlerësoi dhe aprovoi të hyrat e lejuara maksimale për 

Operatorin e sistemit të shpërndarjes në vlerë prej 179.56 milion €. Megjithatë, ZRRE gjatë 

vlerësimit te kostos se humbjeve për vitin 2022 nuk kishte reflektuar kërkesën së OSSH-se e cila 

kishte marrë parasysh parashikimet sipas tregjeve ndërkombëtare. Mos reflektimi i saktë i kostos 

së humbjeve si dhe  rritja e shpejtë dhe jo qëndrueshmëria e çmimeve të energjisë  elektrike në 

                                                           
1 Shënim: Çmimet e paraqitura në figurë janë çmimet jashtë pikut dhe nuk përfshijnë çmimet e kapaciteteve 
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tregjet ndërkombëtare ka detyruar OSSH-në të operoj nën-kosto, duke e vështirësuar edhe më tej 

pozitën financiare i cili tashmë vitin 2021 e ka përfunduar me humbje. 

Përderisa energjia në hyrje të shpërndarjes dhe çmimet e energjisë në tregjet ndërkombëtare ishin 

më të larta sesa ato të njohura nga Rregullatori për vitin 2022, te hyrat e arkëtuara nga tarifat nuk 

mbuluan njëtrajtësisht rritjen e kostove, marrë parasysh se gjatë muajit janar dhe pjesërisht muajit 

shkurt 2022, OSSH ka faturuar me çmime të vitit 2021. Në këtë kuptim, OSSH përgjatë vitit 2022 

ka vazhduar të operoj nën kosto dhe subvencionimi i sektorit deri në prill të vitit 2023 është jashtë 

mundësive financiare të OSSH-së. 

Marrë parasysh si me lartë, OSSH kërkon shqyrtim të jashtëzakonshëm, konform te drejtës dhënë 

në nenin 7 të Rregullës për të hyrat e OSSH-së, ku ndikimi i ngjarjes se jashtëzakonshme duhet të 

tejkaloj pragun e materialitetit prej 5%. Për më tepër, sipas pikës 4 të nenit 7 të Rregullës për të 

Hyrat e OSSh-së, Rregullatori duhet të marr parasysh gjithashtu ndikimet e vazhdueshme të 

ngjarjeve të jashtëzakonshme në shqyrtimet e ardhshme periodike.  

Reflektimi i kostove aktuale përmes shqyrtimit të jashtëzakonshëm, përveç që do të ndihmoj 

OSSH-në të reflektoj kostot aktuale, njëkohësisht do të ofrojë edhe sinjale të çmimeve tek 

konsumatorit fundor, përkatësisht sinjale për menaxhimin e ngarkesës, e të cilat do të zbusin 

efektin e menjëhershëm të rritjes së kostove në mënyrë të pakontrolluar.  

Në vijim sipas shtojcës 8 të Rregullës për të Hyrat e OSSH-së është përgatitur analiza e ndikimit 

financiar dhe propozimin për përshtatjen e jashtëzakonshme.  

 

 

Ndikimi financiar i ngjarjes së jashtëzakonshme  

 

Kostoja e përgjithshme e humbjeve e lejuara për OSSH-në për vitin 2022 është 106.65 milion € 

apo 922.56 GWh, ndërsa me të dhënat aktuale deri në nëntor 2022 (të dhënat preliminare për 

muajin nëntor) dhe parashikimin për muajin dhjetor (sipas bilancit te energjisë elektrike 2022) 

vërejmë se volumet për humbjet e lejuara për vitin 2022 tejkalojnë 2% nga niveli i lejuar ndërsa 

kostot për blerjen e tyre tejkalojnë kostot e lejuara për 7%, duke arritur në 114 milion € deri ne 

fund të vitit 2022.  

Në kalkulimet e përdorura nga ZRRE gjatë përcaktimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale, çmimi 

mesatar i lejuar i importit për mbulimin e humbjeve në OSSH është 205.91 €/MWh ndërsa çmimi 

mesatar i importit i realizuar për periudhën janar-nëntor 2022 është 266.35 €/MWh, përkatësisht 

vetëm për periudhën janar-nëntor 2022, çmimi mesatar i importit ka shënuar një rritje prej 29% 

krahasuar me çmimin mesatar te lejuar nga ZRRE për vitin 2022. Nëse marrim parasysh dhe 



 
parashikimet për muajin dhjetor, çmimi mesatar i importit për total vitin 2022 është 255.73 €/MWh 

apo një rritje prej 24%, krahasuar me çmimin mesatar te lejuar nga ZRRE. 

Importi  2022 ZRRE                        

(janar-dhjetor) 

OSSH                 

(janar-nëntor) 

OSSH                 

(janar-dhjetor) 

Sasia (MWH) 432,200 319,870 383,077  

Çmimi mesatar (€/MWh 205.91 266.35 255.73 

Kosto (mil €) 88.99 85.20 97.96 

 

Megjithëse OSSH në komentet e saj në propozimin e MAR-it të dërguar në ZRRE në janar 2022 

kërkoi kosto më të larta te importit, ZRRE nuk e mori parasysh këtë kërkese. Sidoqoftë, 

parashikimi i çmimeve tregon një vazhdimësi te çmimeve te importit në kohën e pikut prej 526 

€/MWh se paku deri në mars te vitit 2022, kur pritet të filloj viti i ri tarifor siç paraqitet ne tabelën 

në vijim: 

€/MWh Baseload                         Peak-load                 

Dhjetor 321.39 418.29 

Janar 396.05 515.73 

Shkurt 434.02 573.65 

Q1 2022 404.33 526.00 

Burimi: HUDEX çmimet e importit ne baza mujore dhe tremujore2 

Është e rëndësishme të theksohet se parashikimi i çmimeve nuk përfshin çmimet për kapacitet te 

cilat gjithashtu luajnë një rol te rëndësishëm në çmimin fundor të energjisë elektrike të importuar. 

Të dhënat aktuale per vitin 2022 tregojnë se raporti i kapacitetit tek çmimi mesatar i importit është 

mesatarisht 1.5%, por e cila rritet gjatë sezonit dimëror, kur kërkesa për import rritet në tërë shtetet 

e rajonit. 

Me qellim të reflektimit të pritshmërisë reale të kostove dhe përkatësisht ndikimit financiar të 

OSSH-së, kemi vendosur të dhënat preliminare për muajin nëntor ndërsa muaji dhjetor është 

vendosur sipas parashikimeve të ZRRE-së gjatë përcaktimit te MAR-it për vitin 2022.  

Prandaj, marr në konsiderate blerjet nga KEK, importi dhe dallimin e Energjisë në hyrje të nivelit 

te shpërndarjes, dallimi ndërmjet kostos aktuale të humbjeve dhe kostos së lejuar nga ZRRE për 

vitin 2022 është 7.1 milion € apo 7% më e lartë se kostoja e lejuar nga ZRRE. 

Kostoja e humbjeve ZRRE                         OSSH                  

Niveli i lejuar i humbjeve (%) 15.10% 15.10% 

Energjia ne hyrje të nivelit të Shpërndarjes (GWh) 6,110 6,214  

Çmimi mesatar (€/MWh) 115.60 121.22  

Kostoja e humbjeve (mil €) 106.65 113.74  

                                                           
2 HUDEX, Electricity Prices https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#quarter Last visited on 02.12.2022 

https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#quarter


 
 

Të dhënat e prezantuara më lartë nuk i përfshijnë kostot për humbjet e tejkaluara dhe kostot e 

jobalancit për të cilat OSSH vet bart barrën financiare. Megjithatë, sa i përket jobalanceve për 

muajt korrik-shtator, të njëjtat kanë rrjedhur si rezultat i pamundësisë së blerjes së energjisë 

elektrike të nevojshme për mbulimin e humbjeve. Kjo e fundit rezultoi për shkak të gjendjes së 

jashtëzakonshme të përshkruar më lartë, për të cilën OSSH nuk është përgjegjës. 

Siç përshkruhet në Rregullën për të hyrat e OSSH-së ‘Forcë madhore’ – ndër të tjera janë edhe  

aktet apo ngjarjet të tjera që janë përtej kontrollit të arsyeshëm dhe që nuk kanë ardhur për faj të 

të licencuarit dhe i licencuari nuk ka pasur mundësi të shmangë një akt ose ngjarje të tillë nëpërmjet 

ushtrimit të vullnetit, përpjekjeve, aftësive dhe kujdesit të tij të arsyeshëm. Prandaj, OSSH në këtë 

aplikim përfshin kostot e jobalancit për muajt korrik-shtator 2022, dhe si rezultat kostoja aktuale 

e humbjeve për vitin 2022 e cila duhet të përfshihet në tarifat e OSSH-se është 117.39 milion €. 

Të hyrat e pritshme nga OSSH për vitin 2022 janë 165.77 milion €, ndërsa kostoja totale marr 

parasysh edhe kostot tjera arrin në 188.50 milion €, pra OSSH bart barrën financiare për rreth 

22.72 milion €, që paraqet 12.65% të MAR-it të lejuar, ashtu siç është paraqitur në tabelën vijuese: 

MAR 2022 Kostot në mil € 

Kostoja e humbjeve  117.39 

Kostot tjera 71.10  

MAR 188.50  
  

Te hyrat e pritshme 165.77 

Ndikimi total  22.72 

Ndikimi ne %   12.65% 

 

Sidoqoftë, ndikimi financiar dhe kosto që mbart OSSH-ja nuk përfundon në dhjetor, por e njëjta 

vazhdon deri në mars të vitit 2023, kur pritet të bëhet rishikimi i kostove gjatë përcaktimit të vitit 

të ardhshëm tarifor. 

Parashikimet e OSSH-së për blerjen e humbjeve të lejuara sipas draft bilancit të reviduar për vitin 

2023 vetëm për 3 mujorin e parë të vitit 2023 janë  108.8 milion €, me një çmim mesatar të importit 

të parashikuar prej  425.3 €/MWh, sipas parashikimeve të tregut hungarez për tremujorin e parë të 

vitit 2023. Sipas ndryshimit të parashikimeve ditore të çmimeve të importit të energjisë elektrike 

pritet të jetë më i lartë, ndërsa të hyrat e pritshme për tremujorin e parë të vitit 2023 janë 59.6 

milion €. Respektivisht, ndikimi i KREV për vitin 2022 dhe kostot e pritshme për tremujorin e 

parë të vitit 2023 tregojnë një kosto prej 133.2 milion euro, me një përqindje të pambulueshmërisë 

prej 55.2%, siç është paraqitur në tabelën vijuese: 

 



 
Humbjet e lejuara  15.10% 

EED e pritshme 2,094  

Mesatarja e çmimit 344  

Kostot e humbjeve   108,844  
  

 KREV 2021 me It 24,338  

 Kostoja për OSSH-në  133,182 

  

Të hyrat e pritshme Jan-Mars 2023 59,556  

Pambulueshmëria  73,626 

Pambulueshmëria në % 55.28% 

 

Nëse marrim parasysh edhe kostot tjera për 3 muajt e parë të vitit 2023, kostot e parashikuara të 

OSSH-së arrijnë vlerën prej  133.7 milion €.  Respektivisht, marrë parasysh edhe ndikimin e KREV 

për vitin 2022, kostot totale të OSSH-së për periudhën janar-mars arrijnë vlerën prej 158.1 milion 

€, me një përqindje të pambulueshmërisë prej 62.3%, siç është paraqitur në tabelën vijuese: 

 

MAR Janar-Mars 2023 Kostot në mil € 

Kostoja e humbjeve  108.84  

Kostot tjera 49.3 

MAR 158.10 

  

Te hyrat e pritshme 59.56 

Pambulueshmëria 98.55 

Pambulueshmëria në % 62.3% 

 

Marrë parasysh analizat e mësipërme lidhur me kostot e pritshme si rezultat i mos-reflektimit të 

kostove të larta të importit në tarifat fundor (ngjarja e jashtëzakonshme) dhe tejkalimin e pragut të 

materialitetit të argumentuar si më lartë, sipas të drejtës së dhënë përmes legjislacionit në fuqi, 

OSSH-ja kërkon nga ZRRE ta trajtojë me prioritet kërkesën e parashtruar për shqyrtim të 

jashtëzakonshëm në të kundërtën siguria energjetike në vend pritet të përkeqësohet pasi që 

operatori i shpërndarjes si i vetëm nuk mund ta mbaj barrën e kësaj krize. 

 

Shtojca: 

Llogaritjet e hollësishme për shqyrtim të jashtëzakonshëm 
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