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1. Parathënie  

Bazuar në Rregullën për të hyrat e Operatorit të Sistemit Shpërndarjes (OSSh) dhe përgjegjësit e 

dhëna me Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Zyra e Rregullatorit për Energji ka filluar shqyrtimin 

e tretë periodik për tarifat shumëvjeçare (MYT3) për të vendosur të Hyrat e Lejuara Maksimale 

(HLM) të të licencuarve OST/OT dhe OSSh për periudhën 1 prill 2023 deri më 31 mars 2027.  

Pjesë e shqyrtimit të tretë periodik, është përcaktimi i vlerave hyrëse si parametra kryesor të cilat 

përdoren për llogaritjen e të hyrave të lejuara maksimale të OSSh-së. Vlerat hyrëse në fjalë janë: 

- Niveli i lejuar i humbjeve;  

- Faktori i ndarjes së humbjeve;  

- Jetëgjatësia e aseteve; 

- Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit; 

- Faktori i efikasitetin;  

- Faktori ndarës i kursimeve i cili aplikohet për kursimet të cilat tejkalojnë faktorin e 

efikasitetit; dhe  

- Ndonjë parametër tjetër hyrës që rregullatori mund ta konsiderojnë të nevojshëm. 

Në këtë dokument është paraqitur propozimi i OSSh- së lidhur me nivelin e lejuar të humbjeve 

për periudhën 2023-2027 i cili vendos caqet e reduktimit të humbjeve me qëllim që 

konsumatorëve t’iu ofrohen shërbime efikase me kosto minimale.  
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2. Hyrje 

Në sistemet energjetike me humbje u referohemi dallimeve të energjisë elektrike të futur në 

sistem dhe energjisë së faturuar tek konsumatorët fundor, respektivisht është sasia e energjisë 

elektrike e injektuar në rrjet e cila konsumohet por nuk u faturohet nga konsumatorëve fundor. 

Humbjet totale përbehen nga dy komponentë, humbjet teknike dhe humbjet jo-teknike (humbjet 

komerciale). Humbjet teknike ndodhin natyrshëm gjatë kalimit të energjisë elektrike nëpër 

elementet e sistemit siç janë linjat e shpërndarjes, transformatorët dhe sistemet matëse. Ndërsa 

humbjet komerciale shkaktohen nga veprimet e shkaktuara në sistemin energjetik si: ndërhyrjet 

në piken matëse ose në anashkalimin e pikës matëse dhe përbëhen kryesisht nga vjedhjet e 

energjisë elektrike, etj. Këto kategori të humbjeve cilëson ndryshe edhe si humbje komerciale.  

Optimizmi i humbjeve teknike në sistemin e  shpërndarjes së energjisë elektrike është problem 

inxhinierie që përfshin metodat klasike dhe moderne të planifikimit dhe modelimit të sistemit. 

Qëllimi dhe kriteri bazë i planifikim dhe modelimit të sistemeve të shpërndarjes së energjisë 

elektrike është minimizimi vlerës neto aktuale i kostove të investimeve plus kostove të humbjeve 

teknike. Humbjet teknike përfaqësojnë gjithashtu një humbje ekonomike për vendin, prandaj 

optimizmi i tyre duhet parë nga perspektiva shtetërore pavarësisht organizimit institucional të 

sektorit dhe pronësisë të operatoreve të energjisë elektrike1. 

Humbjet komerciale përfaqësojnë një humbje të shmangshme financiare për operatorin e 

shpërndarjes së energjisë elektrike në qoftë se legjislacioni dhe institucionet përkatëse 

mbështesin të licencuarin për luftimin dhe zvogëlimin e humbjeve komerciale. Deri më tani nuk 

ka ndonjë ndryshim pozitiv në lidhje me legjislacion në relacion me konsumatorët të cilët 

shfrytëzojnë energjisë elektrike ne mënyrë ilegale dhe të paautorizuar. Me gjithë faktin se  sasia 

e energjisë elektrike e përfshirë në humbjet komerciale konsumohet nga përdorues që nuk e 

paguajnë atë, eksperienca tregon që një përqindje e konsiderueshme e kësaj energjie elektrike 

zvogëlohet kur nga përdoruesit kërkohet të paguajnë për ketë energji elektrike. Ky zvogëlim i 

kërkesës ka saktësisht efektin e njëjtë sikurse edhe zvogëlimi i humbjeve teknike, respektivisht 

nevojë më e vogël për blerje të energjisë elektrike. Andaj nga perspektiva e vendit edhe zvogëlimi 

apo eliminimi i humbjeve jo-teknike (komerciale) ka ndikim shumë pozitiv2.  

Nga pikëpamja sociale humbjet komerciale kanë një efekt shume negativ, sepse konsumatorët e 

rregullt subvencionojnë një pjesë të përdoruesit që e keqpërdorin energjinë elektrike të cilën e  

                                                           
1 Grupi i Bankës Botërore, Strategjia e Sektorit të Energjisë, Reduktimi i Humbjeve teknike dhe jo-teknike në sektorin 
e energjisë elektrike, 2009   
2 Grupi i Bankës Botërore, Strategjia e Sektorit të Energjisë, Reduktimi i Humbjeve teknike dhe jo-teknike në sektorin 
e energjisë elektrike, 2009   
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konsumojnë. Ekzistojnë një varg rrethanash që mund të shkaktojnë humbje komerciale. Rastet 

klasike janë vjedhjet e energjisë elektrike nga lidhjet e paautorizuara dhe manipulimet e pajisjeve 

matëse. Është e qartë që këto veprime përbejnë vepra penale që ndiqen në bazë të ligjeve në 

fuqi, por në rastet kur operatoret nuk kanë mbështetje të mjaftueshme të kornizës rregullative 

dhe sistemi i drejtësisë vepron shume ngadalë, operatoret e kanë shumë të vështirë për të 

eliminuar efektin e keq social dhe ekonomik që shkaktojnë humbjet komerciale . 
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3. Humbjet përgjatë viteve  

Zvogëlimi i humbjeve është rezultat i investimeve të mëdha kapitale dhe mirëmbajtjes adekuate 

të sistemit të shpërndarjes. OSSH-ja gjatë privatizimit në vitin 2013 trashëgoi një rrjet të vjetër, 

të pa-investuar dhe respektivisht nivel të lartë të humbjeve. Humbjet në fund të vitit 2012 ishin 

32.25%, nga të cilat 16.33% humbje teknike dhe 15.93% humbje komerciale (pa i përfshirë 

humbjet ne veri). Me investime në vlerë prej afro 190 milion euro që nga vitit 2013 deri në vitin 

2021, nga te cilat 175 milion euro investime janë në rrjet, niveli i humbjeve në fund të viti 2021 

u përmbyll me 18.48%, nga të cilat 12.46% humbje teknike dhe 6.02% humbjet komerciale. 

Investimet kapitale kërkojnë analizë të thellë të sistemit, identifikim të gjendjes aktuale, 

përcaktimin e zonave më problematike, analizën e kostos dhe përfitimit etj. Për të përcaktuar një 

nivel të lejuar të humbjeve sa më të arsyeshëm dhe të arritshëm nga operatorët e rrjetit 

Rregullatori në çdo rast duhet të sigurojnë efikasitet të rrjetit, jo vetëm duke njohur një nivel të 

caktuar të humbjeve por edhe duke stimuluar operatorët e rrjetit për ti reduktuar ato. Prandaj, 

është e rëndësishme të sigurohet që operatorët e rrjetit të kenë 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 efikase3. 

Rregullatori me vendim nr.V_1019_2018, ka aprovuar cakun e reduktimit të humbjeve për 

periudhën rregullative 2018-2022. Caqet e përcaktuara nga Rregullatori për këtë periudhë kanë 

qenë vështirë të arritshme për OSSh, meqenëse të njëjtat kane qenë vazhdimësi e nivelit te 

përcaktuar ne periudhën e pare rregullative, që janë vlerësuar mjaftë agresivë në krahasim me 

situatën reale të asaj kohe. Nga ana tjetër këto caqe kanë rrezikuar operimin e OSSh pasi humbjet 

mbi nivelin e lejuar të Rregullatorit kanë vazhduar të krijojnë barrë financiare për OSSh-në.  

Analizat tregojnë se me investime prej mbi 100 milion eurove ne periudhën e pare rregullative 

niveli i humbjeve është zvogëluar prej  mbi 7 pike përqindjeje. Ngjashëm edhe gjatë periudhës së 

dytë rregullative 2018-2022 me investime prej rreth 100 milion € niveli i humbjeve pritet të 

zvogëlohet në nivelin 16.9%, apo rreth 7 pike përqindjeje me të vogla krahasuar me nivelin e 

humbjeve në fund të periudhës se pare rregullative. Kjo tregon qartë trendin real të zvogëlimit 

të humbjeve dhe korrelacionin e humbjeve me investimet.   

Është i njohur fakti se humbjet teknike nuk mund të jenë jo-ekzistente dhe kostot për zvogëlimin 

e humbjeve teknike janë shumë të larta. Nga ana tjetër, studimet dhe praktikat tregojnë se 

reduktimi i humbjeve komerciale është më pak i kushtueshëm dhe shumë më i lehtë dhe më i 

                                                           
3 Grupi Rregullator Evropian për Energji Elektrike dhe Gaz (2008), Trajtimi i Humbjeve nga Operatoret e Rrjetit, 

Dokumenti i Qëndrimit të ERGEG për Konsultim Publik, Ref: E08-EN-04-03, 2008 
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shpejtë krahasuar me reduktimin e humbjeve teknike. Duke ditur këtë dhe duke qene një 

kompani e rregulluar,  OSSH ka vënë shumë përpjekje dhe përkushtim në drejtim të zvogëlimit të 

humbjeve komerciale, duke i zvogëluar ato nga afro 16% ne 6% per 10 vite. Megjithatë, luftimi i 

humbjeve komerciale nën një nivel te caktuar behet me i vështirë dhe kërkon mbështetjen e 

institucioneve të zbatimit të ligjit. Proceset legjislative ne Kosove fatkeqësisht vazhdojnë të jenë 

burokratike dhe te ngadalshme, të cilat po ia pamundësojnë OSSH-se luftimin e humbjeve ne 

nivel te dëshirueshëm. Per me tepër, nëse marrim në konsideratë edhe zhvillimin e ngadalshëm 

ekonomik të vendit, papunësinë dhe varfërinë e lartë, si dhe rritjen e çmimeve gjate vitit te fundit, 

është mjaft normale që humbjet komerciale të kenë ngadalësim ne zvogëlimin e tyre.  

Është e rëndësishme të theksohet gjithashtu se periudha rregullative 2018-2022 është 

karakterizuar me disa ngjarje të jashtëzakonshme të paparashikuara më parë e të cilat kanë 

ndikuar negativisht në zvogëlimin e humbjeve. 

Respektivisht, që nga 13 Mars 2020 me rastin e parë të konfirmuar COVID-19 në Kosovë, situata 

e përgjithshme në e sjelljen e konsumit ndryshoi. Tendenca e rritjes së konsumit ra në tremujorin 

e parë të vitit për shkak të kufizimeve të pandemisë të lëshuara nga qeveria. Konsumi i energjisë 

elektrike të amvisërisë është rritur pak, por për shkak se shumë aktivitete tregtare u ndaluan për 

një kohë të caktuar, parashikimi i konsumimit nuk ishte si pritja jonë, veçanërisht për 

konsumatorët e mëdhenj.  

Punonjësit gjatë kohës së leximit nuk mundën t’i lexonin njehsorët të konsumatorëve komercialë 

sepse shume prej tyre  ishin të mbyllur, çfarë tregoi drejtpërdrejt efektin në faturim dhe pasqyrim 

real të humbjeve  të energjisë. Për më tepër edhe vet stafit të OSSh-së për disa javë nuk iu është 

lejuar të kontrollojë pikat e matjes për shkak të rrezikut nga COVID 19. Pra, përveç vonesave në 

lexim, ekipet e OSSH-së nuk mundën të bënin kontrollin e duhur të aktiviteteve në terren, duke 

u krijuar kështu mundësi keqpërdoruesve të manipulojnë pikat e matjes. Kjo tendencë është 

rritur edhe për shkak të efektit social që solli pandemia, pra për faktin se shumë familjar mbeten 

pa të ardhura. 

Gjatë kohës së pandemisë COVID-19 janë shfaqur vonesa të konsiderueshme edhe në liferimin e 

materialeve të ndryshme të cilat nevojiten për investime në rrjet dhe megjithëse kufizimet e 

pandemisë u pezulluan disa here gjate vitit, ato nuk u larguan plotësisht dhe/apo u rikthyen, duke 

ndikuar kështu negativisht ne parashikimet tona. 

Për më tepër, për shkak të 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 ndërprenë punën për 
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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 cakut të zvogëlimit të humbjeve konform Planit për 

Zvogëlimin e humbjeve për vitin 2020. Kjo njëkohësisht  ndikoi në pamundësinë e OSSH-së për 

përmbushjen e caqeve të vendosura nga ZRRE-ja. Ndikimi ne zvogëlimin e humbjeve si pasoje e 

pandemisë është 0.7% (efekt i përbërë).  

Në pothuajse të njëjtën kohë me pandeminë, në gjysmën e dytë të vitit 2021 Evropa u përball me 

krizë energjetike si pasojë e rritjes enorme të çmimeve të energjisë elektrike në tregjet 

ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe OSSh është përballur me krizë likuiditeti  dhe duke 

pamundësuar rimëkëmbjen financiare e OSSh-së pas pandemisë COVID-19.   

Tutje në fillim te muajit mars të vitit 2022, si rezultat i fillimit të luftës në Ukrainë, sektori 

energjetik është afektuar përsëri me rritjen e çmimit të materialeve elektrike, vonesa të sërishme 

në liferimin e tyre si dhe vonesa në kryerjen e punëve nga ana e kontraktorëve te OSSh-së. 

Të gjitha këto ngjarje kanë pasur efekt negativ në operimin e duhur të sistemit respektivisht kanë 

ndikuar drejtpërdrejtë në reduktimin e humbjeve te energjisë elektrike në rrjetin e shpërndarjes, 

duke ia pamundësuar OSSH-se te arrij caqet e vendosura nga rregullatori. Duke qenë se këto 

ngjarje kane qene jashtë kontrollit te OSSH-se, te njëjtat duhen te ndihen nga rregullatori si kosto 

te arsyeshme dhe te kompensohet per pamundësinë e arritjes se caqeve te paracaktuara nga 

rregullatori, kostot e te cilave i ka bart vet OSSH-ja.  

Është fakti i ditur se kriza ekonomike, rritja e cimeve dhe inflacioni, përfshirë  kthimin e blloqeve 

tarifore për konsumatorët e amvisërisë do të ndikohen negativisht në zvogëlimin e humbjeve. 

Prandaj, vendosja jo-realiste e caqeve te humbjeve dëmton qëndrueshmërinë dhe operimet e 

OSSH-se. Ne këto kushtet kur OSSh ende nuk është rimëkëmbur dhe kur çmimet e energjisë 

elektrike ne tregjet ndërkombëtare janë shume te larta, te paparashikueshme dhe te 

paqëndrueshme, vendosja e caqeve jo-realiste do ta rrezikoj qëndrueshmërinë financiare te 

OSSH-se, e cila tashme është brishtesuar nga ndikimi i krizës globale energjetike. Si rezultat, 

nevoja e rishikimit të caqeve realiste për periudhën e ardhshme rregullative 2023-2027 kërkon 

vëmendje te shtuar me qellim te sigurimit te stabilitetit energjetik ne vend. 

Republika e Kosovës është palë nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe në bazë 

të detyrimeve të Traktatit në fjalë, si pjesë e acquis communautaire, Parlamenti i Kosovës ka 

miratuar ligje të ndryshme që rregullojnë sektorin e energjisë konform direktivave evropiane. 

Kështu, sipas Direktivës 2009/72 / EC, në rregullimin ose aprovimin e tarifave ose metodologjive, 

ZRRE duhet të sigurojë që operatorëve te sistemit të shpërndarjes u jepen nxitje te përshtatshme 



 

  

9 
 

në afat të shkurtër dhe afatgjatë për të rritur efikasitetin, për të nxitur integrimin e tregut dhe 

sigurinë e furnizimin dhe mbështetjen e aktiviteteve të lidhura kërkimore. I njëjti parim 

pasqyrohet nga Ligji i Kosovës për Rregullatorin e Energjisë (neni 15.5 dhe 47.3). 

Këto parime përkthehen në qëllimin e parametrave që janë mbulimi i shpenzimeve dhe sigurimi 

i stabilitetit të mjaftueshëm afatgjate ekonomik të operatorëve, duke balancuar dhe optimizuar 

përfitimet ndërmjet te licencuarve dhe konsumatorëve.  

 

  



 

  

10 
 

4. Metodologjia të kalkulimit të humbjeve  

Vitet e fundit si rezultat i zhvillimeve të shpejta në zonat urbane, rritja e kërkesës/ngarkesës 

vazhdimisht ka mbingarkuar daljet ekzistuese, duke rritur kështu edhe nivelin e humbjeve 

teknike. Disa dalje kanë arrit operimin në kapacitetet maksimale të linjës dhe në kohët e pikut 

ngarkohen edhe më tej në nivel kritik, duke rezultuar edhe me ndërprerje për shkak të 

mbingarkesave. Prandaj, OSSh ka ndërmarrë hapat e nevojshëm përmes planifikimit afatgjate te 

investimeve, te cilat ndërlidhet ngushte edhe me cakun e zvogëlimit te humbjeve per kete 

periudhe rregullative.  

OSSh-ja për periudhën rregullative 2023-2027, projektet investive i ka drejtuara në projekte të 

tensionit të mesëm dhe projekte të tensionit të ulët. Prioritizimi i projekteve të investimeve është 

bere sipas këtyre kritereve:  

 Përmirësimi i Rënieve të Tensionit 

 Niveli i Humbjeve 

 Numri i Ndërprerjeve të Paplanifikuara 

 Ngarkesa e rrjetit 

 Rritja e Kërkesave për Kyçje 

 Numrin e konsumatorëve përfitues 

 Kërkesa nga Distrikti/Konsumatorët 

Më poshtë është paraqitur kalkulimi i zvogëlimit të humbjeve për projektet në tensionin e ulët 

dhe të mesëm dhe efekti i pritshëm i zvogëlimit te humbjeve. 

 

4.1. Kalkulimi i zvogëlimit të humbjeve te projektet TU 

Përzgjedhja e projekteve të TU është bërë sipas kritereve të paracaktuara nga OSSh dhe si 

rrjedhojë e këtyre kritereve është bërë përcaktimi i përfitimi në kuptimin e zvogëlimit të 

humbjeve. 

Meqë te gjitha projektet e TU janë orientuar në vendosjen e njehsorëve PLC,  për përcaktimin e 

humbjeve finale janë analizuar  rezultatet e 258 projekteve te përfunduara, te krahasueshme per 

periudhën një vjeçare (gjate vitit 2021). Për përcaktim të koeficientin të zvogëlimit të humbjeve 

është përdorur shuma totale e energjisë hyrëse dhe  humbjeve para vendosjes së njehsorëve PLC 

dhe pas vendosjes së njehsorëve PLC. Nga rezultatet e fituara është marr koeficienti mesatar dhe  

të gjitha humbjet pas investimeve në njehsorë PLC do të bien në 8.86 %.  
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Në tabelën më poshtë janë dhënë rezultatet përfundimtare të llogaritjes së koeficientit të 

humbjeve. 

Projektet PLC Para PLC Pas PLC 

Energjia ne hyrje (kWh)   209,112,190     196,899,717   

Energjia e faturuar (kWh)   123,009,323     179,463,136   

Humbjet e energjisë (kWh)     86,102,867       17,452,424   

Humbjet totale të energjisë 41.18 8.86 

Tabela 1. Koeficienti i zvogëlimit të humbjeve  

Përzgjedhja e projekteve për periudhën rregullative 2023-2027 ka përfshi kritere të ndryshme 

krahasuar me të kaluarën ku prioritet më të lartë kanë pas Trafo Stacionet ku humbjet kanë qenë 

më të larta, andaj humbjet totale në TS të përzgjedhura janë në tabelën më poshtë. 

Projektet PLC Para PLC 

Energjia ne hyrje (kWh)   580,407,470   

Energjia e faturuar (kWh)   411,365,420   

Humbjet e energjisë (kWh)   169,042,051   

Humbjet totale të energjisë 29.12 

Tabela 2. Humbjet totale të projekteve të përzgjedhura në TU për 2023-2027 

Në tabelën në vazhdim është përmbledhur përfitimi në kWh sipas viteve dhe ndikimi në 

zvogëlimin e humbjeve totale.  

Viti EED (kWh)     

2023     6,791,783,094   Përfitimi(kWh)     21,065,980  

  
 

 Përfitimi (%)  0.31 

2024     6,995,536,587   Përfitimi(kWh)     20,533,445  

     Përfitimi (%)  0.29 

2025     7,137,545,980   Përfitimi(kWh)     21,619,988  

     Përfitimi (%)  0.30 

2026     7,345,248,568   Përfitimi(kWh)     19,444,037  

     Përfitimi (%)  0.26 

2027     7,552,384,577   Përfitimi(kWh)     17,523,537  

     Përfitimi (%)  0.23 
Tabela 3. Zvogëlimi i humbjeve nga projektet TU 

4.2. Kalkulimi i zvogëlimit të humbjeve te projektet TM 

Përzgjedhja e projekteve të TM është bërë sipas kritereve të paracaktuara nga OSSh dhe si 

rrjedhojë e këtyre kritereve është bërë përcaktimi i përfitimi në kuptimin e zvogëlimit të 

humbjeve. 
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Kalkulimi i zvogëlimit te humbjeve në TM është bërë duke analizuar gjendjen para dhe pas 

investimit, ku këto kalkulime merren nga softueri DIgSilent. Për gjendjen ekzistuese, daljet e TM 

veçse janë të modeluara në softuer, kurse për gjendjen pas investimit, modelohet gjendja e 

propozuar dhe kalkulohen humbjet teknike në daljen përkatëse. 

Ne tabelën në vazhdim është përmbledhur përfitimi kWh sipas viteve dhe ndikimi në zvogëlimin 

e humbjeve totale.  

Viti EED (kWh)     

2023     6,791,783,094   Përfitimi(kWh)     13,364,201  

  
 

 Përfitimi (%)  0.20 

2024     6,995,536,587   Përfitimi(kWh)       8,738,601  

     Përfitimi (%)  0.12 

2025     7,137,545,980   Përfitimi(kWh)       9,907,510  

     Përfitimi (%)  0.14 

2026     7,345,248,568   Përfitimi(kWh)       9,771,970  

     Përfitimi (%)  0.13 

2027     7,552,384,577   Përfitimi(kWh)       8,493,860  

     Përfitimi (%)  0.11 
Tabela 4. Zvogëlimi i humbjeve nga projektet TM 

 

Duke marr parasysh si me larte dhe faktin qe sektori i energjisë ne Kosove dominohet nga 

konsumatorët e amvisërisë, fuqia e pagesës te te cilëve tejkalon mundësinë per te reflektuar  

nivelin e investimeve te nevojshme (veçanërisht tani me rritje te çmimeve te materialeve dhe 

punës), në tabelën në vazhdim është paraqitur parashikimi i zvogëlimit te humbjeve për 

periudhën rregullative 2023-2027: 

 2023 2024 2025 2026 2027 

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

Projektet TM (MWh) 13,364 8,739 9,908 9,772 8,494 

Projektet TM (%) 0.20% 0.12% 0.14% 0.13% 0.11% 

Projektet TU (MWh) 21,066 20,533 21,620 19,444 17,524 

Projektet TU (%) 0.31% 0.29% 0.30% 0.26% 0.23% 

Total (MWh) 34,430 29,272 31,527 29,216 26,017 

Total (%) 0.51% 0.42% 0.44% 0.40% 0.34% 
Tabela 5. Zvogëlimi total i humbjeve 2023 2027 
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4.3  Kalkulimi i zvogëlimit të humbjeve me rritje e  saktësisë  se leximit 

Përveç zvogëlimit te humbjeve përmes projekteve investive të lartë përmendura, në zvogëlimin 

total të humbjeve ndikon edhe rritja e saktësisë së leximit dhe rikthimi i humbjeve me anë të 

kontrollit të konsumatorëve. 

Rritja e saktësisë së njehsorëve ndikon edhe në rritjen e faturimit të saktë. Sipas analogjisë së 

viteve të kaluara është llogaritur pritshmëria e përfitimit për vitet 2023-2027, sipas tabelës më 

poshtë. 

Viti EED (kWh)     

2023     6,791,783,094   Përfitimi(kWh)     10,187,675  

  
 

 Përfitimi (%)        0.15 

2024     6,995,536,587   Përfitimi(kWh)     10,493,305  

     Përfitimi (%)        0.15 

2025     7,137,545,980   Përfitimi(kWh)          856,506  

     Përfitimi (%)       0.01 

2026     7,345,248,568   Përfitimi(kWh)          881,430  

     Përfitimi (%)        0.01 

2027     7,552,384,577   Përfitimi(kWh)          906,286  

     Përfitimi (%)       0.01 
Tabela 6. Zvogëlimi i humbjeve nga rritja e leximeve 

4.4 Kalkulimi i zvogëlimit të humbjeve me kontroll te konsumatorëve  

Ekipet e Kontrollit të Humbjes, kontrollojnë rreth 90,000 konsumatorë gjatë vitit për inspektim 

në lidhje me sistemin e matjes. Përmes procesit të tillë të kontrollimit, sipas analogjisë se viteve 

te kaluara është llogaritur pritshmëria e përfitimit për vitet 2023-2027, sipas tabelës më poshtë. 

Viti EED (kWh)     

2023     6,791,783,094   Përfitimi(kWh)     23,299,976  

  
 

 Përfitimi (%)       0.34 

2024     6,995,536,587   Përfitimi(kWh)     19,696,711  

     Përfitimi (%)       0.28 

2025     7,137,545,980   Përfitimi(kWh)     10,441,272  

     Përfitimi (%)       0.15 

2026     7,345,248,568   Përfitimi(kWh)     13,974,055  

     Përfitimi (%)       0.19 

2027     7,552,384,577   Përfitimi(kWh)     14,614,432  

     Përfitimi (%)       0.19 
Tabela 7. Zvogëlimi i humbjeve nga rritja e kontrolli 
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5. Humbjet ne shtetet fqinje 

Në aspektin ideal, humbjet në nivel të shpërndarjes duhet të sillen ndërmjet 3-6%, sidoqoftë sipas 

një analize të bërë nga Fakulteti i Inxhinierisë së Portos 4 thekson se në shtetet e zhvilluara niveli 

i humbjeve në rrjetin e shpërndarës sillet mesatarisht në 10%, ndërsa në shtet në zhvillim në 20%  

Sipas studimit te USAID-it dhe USEAs5, në rajon humbjet në nivel teë shpërndarjes janë zvogëluar 

nga 15% në vitin 2008 13% në vitin 2018, pra një zvogëlim prej 3 pikë përqindjeje në një 

kohëzgjatje prej 10 vitesh. Studimi thekson Kosovën si njëri ndër vendet më të suksesshme duke 

zvogëluar humbjet nga 38% në 28% (përfshirë humbjet në veri), siç paraqitet në figurën e 

mëposhtme: 

 

Figura 1. Humbjet e OSSH-ve në Evropën Juglindore 2008-2018 

                                                           
4 Figueiredo, G.A.D. Karakteristikat e humbjeve ne nivelin e mesëm të tensionit ne rrjetin e shpërndarjes, Fakulteti I 
Inxhinierisë, Porto, Portugali, 2012.  
5 USAID and USEA, Studimi krahasimor i Operatoreve te Sistemit te Shpërndarjes ne Evropën Juglindore, vëllimi i 3-
te  (2008 – 2018), shtator 2020 
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Nëse analizojmë të dhënat për Kosovën vërejmë se para privatizimit niveli i humbjeve është 

vogëluar për 2.7% ndërsa pas vitit 2013 deri në vitin 2018 kemi një zvogëlim të humbjeve prej 

7.8% përfshirë humbjet në veri. Gjithashtu nga studimi vërejmë se me zvogëlimin e humbjeve në 

një nivel të caktuar, ngadalësohet trendi i zvogëlimit të humbjeve. 

Sa i përket nivelit të lejuar të humbjeve në vendet në rajon, ato përkojnë me humbjet aktuale 

dhe rregullatorët kanë tendenca t’i mbajnë të njëjtat të pandryshuara për t’iu ofruar mundësi 

operatorëve t’i arrijnë caqet e tyre. Si rezultat i pandemisë dhe krizës energjike disa operatorë 

kanë shënuar rritje të nivelit të humbjeve aktuale në vitet e fundit. Madje në disa vende të rajonit 

vërehet se caku i humbjeve mbetet i pandryshuar për vite të tëra edhe kur operatorët kanë 

realizuar humbje aktuale më të vogla.  

 

    Aprovuar nga Rregullatorët Aktuale/Të pritshme 

Humbjet e rrjetit % 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Gjeorgjia Energo-Pro Georgia 9.9% 9.8% 9.8% 9.4% 10.2% 10.1% 

Maqedonia 
Veroire 

Elektrodistribucija 12.7% 12.6% 12.4% 13.8% 13.9% 13.9% 

Bosnja dhe 
Hercegovina 

MP MH ERS 10.7% 10.2% 10.1% 10.3% 10.3% 11.9% 

Serbia EPS distribucija 10.8% 10.4% 10.1% 11.2% 11.2% 10.8% 

Mali i Zi CEDIS 8.5% 8.3% 8.2% 12.9% 12.4% 14.6% 

Ukraine D-TEK Grid             

Bosnja dhe 
Hercegovina 

EPHZHB 14.0% 14.0% 14.0% 9.1% 9.1% 9.6% 

Moldavia Premier Energy 7.8% 7.3% 7.5% 7.6% 7.5% 7.5% 

Kosova KEDS 17.6% 16.4% 15.1% 19.68% 18.48%   

Shqipëria  OSHEE 20.00% 20.50%  n/a 21.48% 20.62%  n/a 

Tabela 8. Humbjet e lejuara dhe ato aktuale te OSSh-ve ne Evropën Juglindore (2020-2022) 

 

Një qasje e tillë ndihmon OSSH-të që të kapërcejë efektin përbërës të humbjeve te tejkaluara, te 

krijojnë stabilitet financiar dhe te përdorin përfitimet per investime me te mëdha.  
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6. Propozimi i OSSh për nivelin e lejuar te humbjeve për 

periudhën 2023-2027 

 

Bazuar në shpjegimet dhe argumentet e ofruara më lartë, në tabelën e mëposhtme në formë të 

detajuar janë përmbledhur të gjithë faktorët teknik që ndikojnë në zvogëlim të humbjeve ne 

periudhën e trete rregullative.  

Tabela 9.  Humbjet  2023-2027 me detajet përcjellëse 

 

Në doracakun e përgatitur nga PA Consulting Group nga USAID në nëntor të vitit 2004, thuhet se 

kushtet kritike për sukses në reduktimin e qëndrueshëm të humbjeve në shpërndarjen e 

energjisë elektrike, vijnë nga një rishikim gjithëpërfshirës i përvojave ndërkombëtare në vendet 

në zhvillim. Ndër të tjera, një nga kushtet kritike është qasja holistike, ku thuhet se suksesi varet 

pjesërisht nga krijimi dhe motivimi i institucioneve për të përmbushur rolet e tyre në një 

ristrukturim të mjedisit sektorial. Respektivisht, qasja e përdorur nga rregullatorët duhet të 

përfshijë aspektet teknike, proceset dhe kapacitetet njerëzore dhe gatishmërinë për të prodhuar 

rezultate. Duke synuar një aspekt pa marrë në konsideratë se si ky element ndër vepron ose 

ndikon në balancën e sektorit mund të sjellë rezultate joefektive, jo optimale apo edhe 

shkatërruese. 

Në situatën aktuale që po mbizotëron ne Evrope, si rezultat i krizës energjetike, shumë operatorë 

të sistemit të shpërndarjes madje dhe në vendet e zhvilluara nuk po arrijnë t’i mbulojnë kostot e 

tyre të shërbimeve, lëre më nevojat për investime të reja. Me rritje të vazhdueshme të konsumit 

për energji elektrike, e cila po rritet përtej nivelit të rritjes ekonomike, prodhuesit vendor gjithnjë 

. 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Përshkrimi Vlera kWh kWh kWh kWh kWh

Parashikimi i EED 6,593,964,169 6,791,783,094 6,995,536,587 7,137,545,980 7,345,248,568 7,552,384,577

Përfimitimi i investimeve në TU   (kWh) 24,298,768 21,065,980.13 20,533,444.99 21,619,988.19 19,444,036.84 17,523,537.42

Zvogelimi i humbjeve (%) 0.37 0.31 0.29 0.30 0.26 0.23

Përfimitimi i investimeve në TM   (kWh) 13,364,200.56 8,738,600.54 9,907,510.00 9,771,970.00 8,493,860.00

Zvogelimi i humbjeve (%) 0.20 0.12 0.14 0.13 0.11

Parashikimi i përfitimit (raporti leximit) (kWh) 13,181,334 10,187,674.64 10493304.88 856,505.52 881,429.83 906,286.15

Zvogelimi i humbjeve (%) 0.20 0.15 0.15 0.01 0.01 0.01

Parashikimi i përfitimi (Kontrollimi i konsumatorëve) (kWh) 35,000,000 23,299,976 19,696,711 10,441,272.17 13,974,055 14,614,432

Zvogelimi o humbjeve (%) 0.53 0.34 0.28 0.15 0.19 0.19

Humbjet total (kWh) 1,079,893,511.96   1,052,828,256.33   1,031,375,394.05   1,017,316,926.61   1,004,467,148.77   

Humbjet në  % 16.90 15.90 15.05 14.45 13.85 13.30

Zvogëlimi i humbjeve (kWh) 67,917,831 59,462,061 42,825,276 44,071,491 41,538,115

Zvogelimi i humbjeve % 1.00 0.85 0.60 0.60 0.55
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e më pak po janë në gjendje të mbulojnë kërkesën për energji, çfarë po rezulton në një nevojë të 

rritur për import të energjisë elektrike. 

Kosova si vend i varur nga importi është e ekspozuar drejtpërsëdrejti në ndryshimet e çmimeve. 

Viteve të fundit kemi qenë dëshmitar të rritjeve enorme të çmimeve të energjisë, të cilat kanë 

ndikuar negativisht në tërë sektorin e energjisë elektrike, veçanërisht atë të shpërndarjes i cili 

është i varur nga importi.   

Caku agresiv i nivelit të lejuar të humbjeve i vendosur në periudhën e parë rregullative shkaktoi 

kosto të pambuluar për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes, pasojat e të cilës janë përcjell 

edhe në periudhat në vazhdim. 

Pamundësia e arritjes së cakut të humbjeve si rezultat i pandemisë dhe tutje krizës energjetike, 

shkaktuan rreth 60 milion euro humbje vetëm gjatë viteve 2020-2022, përkatësisht edhe pse 

diferenca në volumet e energjisë po zvogëlohet me vite për shkak të rritës së çmimit të energjisë 

elektrike kostoja po rritet, duke rënduar edhe më shumë pozitën financiare tashmë delikate të 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes. Rrija e pakontrollueshme e çmimeve te energjisë elektrike  

njëherazi po paraqet një kërcënim serioz në operimet dhe likuiditetin e ndërmarrjeve të 

licencuara dhe nëse nuk ndërmerren hapat e nevojshëm për ta zbutur efektin e krizës tek 

ndërmarrjet e licencuara, rreziku që i kanoset sigurisë së furnizimit me energji elektrike në 

Kosovës është i paevitueshëm.    

Prandaj, OSSh për të zbutur efektin financiar propozon që niveli indikativ i humbjeve për 

periudhën e tretë rregullative të jetë si më poshtë: 
 

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 % 
 

16.90% 16.90% 15.70% 14.50% 13.30% 

Zvogëlimi në pikë përqindje 
 

0.00% 0.00% 1.20% 1.20% 1.20% 

 

Sa i përket faktorit ndarës të humbjeve, OSSh propozon që e njëjta të mbetet zero. 

Korrelacioni ndërmjet çmimeve të energjisë elektrike dhe përdorimit të paautorizuar të energjisë 

elektrike (keqpërdorimet) është lineare, prandaj ZRRE-ja para se të vendosur lidhur me cakun e 

humbjeve duhet të marrë parasysh edhe faktin se rritje e shpejte e çmimeve të energjisë do t’i 

ndikoj edhe humbjet komerciale në vend. Duke ditur se humbjet nuk mund të luftohen apo 

parandalohen vetëm me operimet dhe kapacitetet e OSSH-së, ZRRE-ja duhet të analizoj me 
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kujdes gjithë gjendjen dhe rezultatet e mundshme negative që mund të godasin jo vetëm për 

OSSH si të tillë por të gjithë sektorin e energjisë elektrike në Kosovë, duke pasur parasysh se OSSh 

luan një rol të rëndësishëm në të gjithë zinxhirin tregut të energjisë elektrike. 
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