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1 Hyrje 

Bazuar në mandatin e dhënë në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë dhe rregullat e miratuara për të Hyrat 

Maksimale të Lejuara për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Operatorin e Tregut (OST/OT-KOSTT) 

dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS), ZRRE-ja ka filluar procesin e Rishikimit të Tretë 

të Tarifave Shumëvjeçare (Periudha Rregullative – “PRR 3”) për përcaktimin e të Hyrave Maksimale të 

Lejuara të të licencuarve të KOSTT-it dhe KEDS-it për periudhën e ardhshme 5-vjeçare 2023-2027 (1 prill 

2023 - 31 mars 2028). 

Me datë 26 maj 2022, ZRRE ka dërguar tek të licencuarit (KOSTT dhe KEDS), dhe kopje te Kuvendi i 

Republikës së Kosovës dhe Ministria e Ekonomisë, “Letrën Iniciuese” për t’i informuar palët për Planin e 

ZRRE-së përkitazi me Shqyrtimin e Tretë Periodik për periudhën rregullative 2023 – 2027. 

Për të përcaktuar të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) të njohura në terminologjinë rregullative si 

“Maximal Allowed Revenues (MAR)” për OST/OT (KOSTT) dhe OSSH (KEDS), ZRRE do të përcaktojë 

paraprakisht një numër të variablave kryesore të vlerave të parametrave rregullativ (inputeve) në mënyrë 

që të sigurojë informata të mjaftueshme për palët në procesin e konsultimit publik. Kjo praktikë bazohet 

në metodologjitë tarifore në fuqi dhe është përdorur edhe në dy shqyrtimet tarifore paraprake të 

zhvilluara nga ZRRE. Vlerat e parametrave rregullativ që do të vendosen për diskutim publik janë:  

 Niveli fillestar dhe norma e pritur e reduktimeve në humbjet e sistemit të transmetimit dhe 
shpërndarjes, që është subjekt i këtij Raporti Konsultativ;  

 Norma e pritur e përmirësimeve të efiçiencës në kostot operative të OST dhe OSSH; 

 Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit (WACC) të OST dhe OSSH; 

 Jetëgjatësia e përshtatshme e aseteve që do të përdoret për qëllime të llogaritjes së zhvlerësimit 
rregullativ të investimeve të reja; 

 Faktori i ndarjes së humbjeve; 

 Faktori ndarës i kursimeve i cili aplikohet për kursimet të cilat tejkalojnë faktorin e efikasitetit, dhe  

 Ndonjë parametër tjetër hyrës që ZRRE mund ta konsiderojë të nevojshëm për përcaktimin e 
Hyrave të Lejuara Maksimale.  

 
Ky Raport Konsultativ do te fokusohet në cakun për reduktimin e humbjeve për sistemin e transmetimit 

dhe shpërndarjes për periudhën 2023 – 2027 dhe i njëjti shërben për qëllime të marrjes së opinionit të 

palëve të interesit, në kuadër të konsultim publik të udhëhequr nga ZRRE.  

Komentet eventuale në këtë raport konsultativ duhet të dorëzohen në formë elektronike përmes emalit 

në ero.pricing-tariffs@ero-ks.org ose të dorëzohen në formë të shtypur në adresën e mëposhtme: 

Zyra e Rregullatorit për Energji – Departamenti për Tarifa dhe Çmime 

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
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Rruga: Bekim Fehmiu (Ish Ndërtesa e Fazitës), kati 2, Prishtinë, 1000, Kosovë 

Komentet eventuale nga palët e interesuara duhet të dorëzohen jo më vonë se 28 shtator 2022.  
 
ZRRE-ja mban të drejtën e publikimit të çdo komenti të pranuar në tërësi ose pjesërisht, përveç nëse ai 

është i identifikuar si konfidencial nga pala e interesuar dhe ZRRE e konsideron si të tillë. 

2 Propozimet e Operatorëve të Sistemeve për Nivelin e Humbjeve të Lejuara 

për Periudhën Rregullative 2023 – 2027 

Bazuar në dokumentin inicues të dërguar nga ZRRE për hapjen e procesit të Shqyrtimit të Tretë Periodik 

për Tarifa Shumëvjeçare (PRR 3), të licencuarit gjegjësisht Operatori i Sistemit të Transmetimit (KOSTT) 

dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) kanë përgatitur dhe dorëzuar në ZRRE propozimet e tyre 

për Nivelin e Humbjeve të Lejuara dhe për faktorin e ndarës për Periudhën Rregullative 2023 – 2027. 

Propozimet e tyre janë të publikuara në faqen elektronike të ZRRE-së dhe janë përmbledhur në seksionet 

2.1 dhe 2.2, më poshtë. 

2.1 Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) SH.A.   

Me datë 29 korrik 2022, KOSTT ka dorëzuar në ZRRE dokumentin e titull “Tarifa e tretë shumëvjeçare 

(2023 – 2027) - Propozimi për vlerat hyrëse”. Në këtë Propozimin për vlerat hyrëse i licencuari (KOSTT) ka 

paraqitur propozimet për këto vlera hyrëse:  

 Faktori i efiçiencës; 

 Caku i humbjeve në transmetim; 

 Faktori i Shpërndarjes për humbjet në Transmetim; 

 Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit (WACC); 

 Faktori i shpërndarjes së kursimeve/humbjeve operative. 

Në këtë Raport Konsultativ do të paraqiten të dhënat e KOSTT-it për cakun e humbjeve dhe faktorin e 

shpërndarjes së humbjeve në transmetim. 

2.1.1 Caku i humbjeve në transmetim 

Caku i humbjeve në transmetim është trajtuar në pikën 3.0 të dokumentit të KOSTT-it - Propozimi për 

vlerat hyrëse. KOSTT ka sqaruar faktorët e humbjeve ne rrjetin transmetues duke potencuar se për dallim 

prej rrjetit të shpërndarjes, që ka humbje të konsiderueshme “jo teknike” (komerciale), humbjet në 

transmetim janë të matshme dhe supozohet se humbjet jo-teknike janë zero.  

https://www.google.com/maps/dir/42.6573824,21.1550208/Zyra+e+Rregullatorit+p%C3%ABr+Energji,+Bekim+Fehmiu,+Pristina+10000,+Kosovo/@42.6561226,21.1507881,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x13549f567541082d:0xd5ec34da2eaa23b8!2m2!1d21.1515413!2d42.6557461!3e2
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Sipas Propozimit për vlerat hyrëse pjesa më e madhe e humbjeve në transmetim (2/3) ndodhin në nivelin 

110 kV, 47 % për shkak të humbjeve në linja dhe 19 % për shkak të humbjeve transformatorë. Për këtë 

arsye shumica e projekteve kapitale të përfshira në Planin Zhvillimor janë të fokusuara në nivelin 110 kV.  

Niveli i humbjeve në sistemin transmetues është në korrelacion me konsumin nacional të energjisë 

elektrike ashtu siç është paraqitur në Figurën 1 të dokumentit të KOSTT-it. 

 Figura 1. Raporti i ndryshimit të humbjeve ndaj rritjes së konsumit 

 

Për periudhën e tretë të shqyrtimit tarifor KOSTT-i ka bërë projektimin e humbjeve bazuar në Planin 10 

vjeçar Zhvillimor si dhe Planin Investiv 2023 - 2027 të dorëzuar në ZRRE. 

Gjithashtu në dokumentin e Propozimit për vlerat hyrëse për PRR 3, KOSTT-i ka paraqitur zhvillimet e 

humbjeve në rrjetin transmetues për dy periudhat tarifore PRR 1 dhe PRR 2 në tabelën 4 të dokumentit, 

si më poshtë: 

Tabela 1. Humbjet në rrjetin transmetues për dy periudhat tarifore 

 

KOSTT ka raportuar nivel të ndryshëm të humbjeve realizuara në terma absolut (GWh) krahasuar me 

raportimet e rregullta vjetore. Sidoqoftë, ZRRE në analizën e saj ka marrë si të mirëqena këto të dhëna të 
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prezantuara, dhe pret nga KOSTT që në procesin e konsultimit të ofrojë të dhënat e sakta si dhe të ofrojë 

sqarime për këto dallime. 

Në propozimin për shqyrtimin e tretë tarifor PRR 3, KOSTT ka propozuar që niveli i humbjeve të vendoset 

në vlerën 1.85%. Kjo bazuar në pasigurinë e lartë në parashikimin e eksportit dhe kërkesës për energji në 

kohën e krizës globale.  

Në Tabelën 5 të dokumentit, KOSTT-i ka paraqitur projeksionet e ndryshme të zhvillimit të humbjeve në 

periudhën 2023 – 2027, si më poshtë: 

Tabela 2. Projeksionet e mundshme të zhvillimit të humbjeve në 5 vitet në vijim 

 

2.1.2 Faktori i Shpërndarjes së Humbjeve  

Faktori i shpërndarjes së humbjeve është paraqitur në Pikën 4.0 të dokumentit të KOSTT-it - Propozimi 

për vlerat hyrëse. KOSTT propozon që faktori i shpërndarjes së humbjeve të jetë 50% që do të thotë se – 

në rast të mos arritjes së cakut të humbjeve të caktuar nga ZRRE, gjysma e kostos së blerjes së humbjeve 

mbulohen nga KOSTT ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga konsumatorët1. Sipas KOSTT faktori ndarës i 

humbjeve duhet të aplikohet pasi që jo të gjithë faktorët që ndikojnë në nivelin e humbjeve në transmetim 

janë në kontroll të KOSTT-it. 

2.2 Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – KEDS sh.a. 

Duke ju përgjigjur Letrës Iniciuese të pranuar nga ZRRE për Shqyrtimin e Tretë Periodik Tarifor (PRR 3), me 

date 29 korrik, 2022, Operatori i Sistemit të Shpërndarjes KEDS ka dorëzuar në ZRRE dokumentin me titull 

Propozimi i Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes për nivelin e lejuar të humbjeve për periudhën 

rregullative 2023-2027 (tutje: Propozimi i KEDS).  

Në Seksionin 2 të këtij dokumenti KEDS sqaron historikun e zvogëlimit të humbjeve nga viti 2013, duke 

theksuar se falë investimeve në rrjetin e shpërndarjes prej rreth 190 milionë euro (175 milionë euro 

                                                             
1 Faktori ndarës i humbjeve është parametër rregullativ që mundëson ndarjen e riskut apo përfitimit që mund të 

rezultojë nga mos-arritja apo tejkalimi i objektivave rregullative të përcaktuara nga ZRRE. Përveç nëse specifikohet 

ndryshe, faktori ndarës rezulton në kompensim simetrik të humbjeve apo përfitimeve që rezultojnë nga performanca 

kompanisë në raport me pritshmëritë e ZRRE-së. 
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investime në rrjet) është arritur që humbjet të zvogëlohen nga 32.25 % në fund të vitit 2012 në 18.48 % 

në fund të vitit 2021.  

KEDS ka paraqitur sfidat me të cilat është ballafaquar për realizimin e caqeve të humbjeve të lejuara nga 

ZRRE. Sipas Propozimit nga KEDS, caqet e nivelit të lejuar të humbjeve të caktuara nga ZRRE me datë 12 

gusht 2018, për periudhën e dytë të shqyrtimit tarifor PRR 2 2018 – 2022 (Vendimi V_1019_2018) kanë 

qenë vështirë të arritshme, meqë të njëjtat kanë qenë vazhdimësi e nivelit të përcaktuar në periudhën e 

parë rregullative, që sipas tyre kanë qenë ambicioz dhe agresiv në krahasim me situatën reale të asaj kohe. 

KEDS thekson se Covid-19 ka ndikuar për mosarritjen e këtyre caqeve në vlerë 0.7 % (efekt I përbërë) dhe 

gjithashtu kriza globale energjetike dhe rritja e çmimeve të energjisë dhe produkteve kanë ndikuar në 

mosrealizimin e caqeve të lejuara të humbjeve të përcaktuara nga ZRRE. 

Në seksionin 4 të Propozimit të tyre, KEDS ka paraqitur në mënyre tabelare metodologjinë e zvogëlimit të 

humbjeve për periudhën tarifore 2023 -2027, duke filluar me kalkulimin e reduktimit të humbjeve për: 

 Investimet në projekte të tensionit të ulët (TU) 

 Investime në projekte të tensionit të mesëm (TM) 

 Rritjen e saktësisë së leximit të matësve 

 Rritjen e kontrollit të konsumatorëve (vjedhjet apo abuzimet) 

Të gjitha këto kalkulime të zvogëlimit të humbjeve janë të përmbledhura në Tabelën 3 të raportit si në 

vijim:  

Tabela 3. Humbjet 2023 - 2027 me detajet përcjellëse 

    

Në seksionin 5 të Propozimit nga KEDS janë paraqitur humbjet e Operatorëve të Sistemeve Shpërndarëse  

në shtetet fqinje, kurse në seksionin 6 është paraqitur propozimi i KEDS -it për nivelin e lejuar të humbjeve 

për periudhën 2022 – 2027. Arsyeshmëria e KEDS-it për propozimin për nivelin e lejuar të humbjeve është 

dhënë në raport si në vijim:  
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“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 përcjellur 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. Rritja 

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: 

Tabela 4. Niveli indikativ i humbjeve për periudhën e tretë rregullative i propozuar nga OSSh 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Caku i humbjeve në % 15.10%           

Efekti i pandemisë 0.70%           

Humbjet aktuale të pritshme 16.90%           

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% 

 

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

(keqpërdorimet) është lineare, prandaj ZRRE-ja para se të vendos lidhur me cakun e humbjeve duhet të 

marrë parasysh edhe faktin se rritja e shpejte e çmimeve të energjisë do t’i ndikoj edhe tek 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 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.” 

Sa i përket faktorit ndarës të humbjeve, OSSh propozon që e njëjta të mbetet zero.  
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3 Caku i Lejuar i Humbjeve në Shqyrtimin e Dytë Tarifor (PRR 2) për OST dhe 

OSSH (2018 – 2022) 

3.1 Caku i Lejuar i Humbjeve në Rrjetin e Transmetimit dhe Shpërndarjes në PRR2  

Në vitin 2017, pas analizimit të rezultateve të shqyrtimit të parë tarifor (PRR 1) - dhe propozimeve të 

pranuara nga operatorët e sistemit KOSTT dhe KEDS për PRR 2 - ZRRE kishte propozuar që caku i humbjeve 

të lejuara në transmetim për PRR 2 të jetë në vlerë 1.78 %, që paraqiste vlerën mesatare të arritur nga 

KOSTT në fillim të PRR1. 

Vlera e humbjeve të OSSH-së të parashikuara në fund të vitit 2017 ishte 24.0 %, kurse humbjet e lejuara 

nga ZRRE për fundin e PRR 1 ishin 16.9%. KEDS kishte kërkuar që caku i humbjeve për PRR 2 të vendoset 

në nivelin e parashikuar të humbjeve në vitin e parë të PRR 2, pra në 21.9 %. ZRRE në fazën e konsultimit 

publik, kishte propozuar që caku i humbjeve për të vazhdojë nga caku i përcaktuar i humbjeve të lejuara 

në fund të PRR1 (16.9 %) pasi që e kundërta do të nënkuptonte penalizim të konsumatorëve për mos-

arritjen e caqeve nga KEDS, pavarësisht që ZRRE kishte aprovuar të gjitha investimet kapitale të kërkuara 

nga KEDS gjatë periudhës së parë rregullative. Megjithatë, duke pasur parasysh dallimin e ndjeshëm në 

mes të nivelit të humbjeve të realizuara nga KEDS (24.0%) dhe atyre të lejuara nga ZRRE (16.9%), ZRRE 

kishte vendosur që në PRR2 të përshtat cakun në dy vitet e para nga 16.9% në 18.80% nën arsyetim se 

1.9% është caku i mos-arritjes së humbjeve nga bartësi paraprak i licencës së OSSh-së e të cilat i ka 

trashëguar KEDS.  

Pas përfundimit të procesit të konsultimit publik, si dhe komenteve të pranuara nga palët, e në veçanti 

nga KOSTT dhe KEDS për nivelin e cakut të caktuar për humbjet e lejuara, Bordi i ZRRE me 20 gusht 2018 

nxorri vendimin V_1019_2018 përmes të cilit përcaktoi nivelin përfundimtar të humbjeve të lejuara në 

transmision dhe shpërndarje, si në tabelën më poshtë:  

Tabela 5. Humbjet e lejuara në rrjet për periudhën e dytë rregullative. 

Humbjet e lejuara Njësia 2018 2019 2020 2021 2022 

Lejimi i humbjeve për OST % 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 

Caku i reduktimit të humbjeve %         -          -          -          -    

Lejimi i humbjeve për OSSH % 18.8 18.8 17.6 16.4 15.1 

Caku i reduktimit të humbjeve %         -          -  1.2 1.2 1.3 
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3.2 Vlerësimi i Rezultateve të PRR2 

3.2.1 Rrjeti i Transmetimit   

Në tabelë në vijim janë paraqitur humbjet e lejuara dhe të realizuara në rrjetin e transmetimit.  

Tabela 6. Humbjet në Rrjetin e Transmetimit (%) në PRR 2 

Viti 2018 2019 2020 2021 2022 

Të Lejuara nga ZRRE 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 

Humbjet e realizuara 1.81 1.58 1.53 1.67 1.75 

Ndryshimi -0.03 0.2 0.25 0.11 0.03 

 

Siç shihet nga tabela më lartë, në PRR2 nga viti 2019 niveli i humbjeve në rrjetin transmetues është më i 

vogël se niveli i aprovuar i humbjeve nga ZRRE prej 0.03 deri në 0.25 pikë përqindjeje. Ky krahasim është 

sipas të dhënave të paraqitura nga KOSTT në propozimin e tij për humbjet e realizuara, megjithatë ZRRE 

ka analizuar edhe qasjen (metodën) e kalkulimit të humbjeve bazuar në “konsumin nacional + eksportin” 

ashtu që rezultatet të jenë të krahasueshme, ky shpjegim është dhënë seksionin “Caku i propozuar i 

humbjeve për OST”. 

3.2.2 Rrjeti i Shpërndarjes 

Humbjet e lejuara dhe ato të realizuara në rrjetin e shpërndarjes në PRR2, janë paraqitur në tabelën 

vijuese:  

Tabela 7. Humbjet në Rrjetin e Shpërndarjes (%) në PRR 2 

Viti 2018 2019 2020 2021 2022 

Te Lejuara nga ZRRE 18.80 18.80 17.60 16.40 15.10 

Humbjet e realizuara 22.61 20.35 19.68 18.48 16.9 

Diferenca -3.81 -1.55 -2.08 -2.08 -1.8 

  

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes ka nën-performuar në raport me nivelin e lejuar të humbjeve nga 

ZRRE. Në vitin e parë të PRR 2 ndryshimi në mes të nivelit të lejuar dhe atij të realizuar të humbjeve ka 

qenë -3.81 pikë përqindjeje.  
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4 Caku i Propozuar i Humbjeve të Lejuara për OST dhe OSSh për Shqyrtimin 

e Tretë Tarifor (PRR 3)  

Në përcaktimin e caqeve të humbjeve në rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes, ZRRE do të marrë 

parasysh këta faktorë: 

 Dispozitat e nenit 48 paragrafi 3 dhe nen-paragrafi 3.3 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë:  

“Gjatë miratimit apo caktimit të tarifave, Rregullatori do të sigurojë që të licencuarve t’iu 

mundësohet kthimi i të gjitha kostove të arsyeshme, duke përfshirë kostot e niveleve të arsyeshme 

të humbjeve të energjisë në sistemet e transmetimit dhe shpërndarjes.” 

 Qasjen e ZRRE-së për përcaktimin e nivelit të humbjeve të aplikuar në shqyrtimet e kaluara 

tarifore; 

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

 Gjendjen aktuale të vështirësuar të furnizimi me energji elektrike dhe rritjen e paprecedentë të 

çmimeve të importit; 

 Vështirësitë dhe sfidat e operatorëve të sistemeve në realizimin e caqeve në periudhën paraprake 

rregullative (PRR 2); 

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

humbjeve; 

 Mbrojtjen e interesit të konsumatorëve dhe sigurinë e furnizimit; 

 Studimet e bëra nga Komuniteti i Energjisë dhe organizatat relevante (CEER, MEDREG, etj); 

 Praktikat rajonale. 
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4.1 Caku i propozuar i humbjeve të lejuara për OST 

ZRRE konsideron se humbjet e realizuara nga KOSTT gjatë periudhës së kaluar rregullative janë në nivel 

efiçient dhe në linjë me humbjet e realizuara nga operatorët Evropianë e ata regjional. Për këtë arsye, 

ZRRE nuk e sheh të arsyeshme të përcaktojë nivelin e humbjeve të KOSTT në mesataren e realizuar të 

humbjeve gjatë periudhës së kaluar rregullative.  

ZRRE konsideron që komenti i KOSTT për të përcaktuar faktor ndarës të humbjeve, si pasojë e paqartësive 

në rrjedha dhe në kosto të blerjes së energjisë për humbje, është meritor për tu aplikuar në vitin e parë 

të PRR3, sidomos duke pasur parasysh situatën e paprecedentë të çmimeve të larta të energjisë elektrike 

në tregun me shumicë.  

Nga analizimi i të dhënave sipas qasjes së KOSTT, shihet se KOSTT-i ka arritur që të realizojë humbjet 

mesatare gjatë Periudhës së Dytë Rregullative (PRR2) 2018-2022 në nivel prej 1.67%. Përveç kësaj, ZRRE 

ka analizuar edhe planifikimin e cakut të humbjeve të KOSTT për PRR3, ku shihet se KOSTT ka planifikuar 

nivel të pazakontë të eksportit me arsyetimin se ka pasiguri të lartë në parashikimin e kërkesës dhe vet 

eksportit për shkak të krizës globale. Kjo ka bërë që emëruesi (energjia neto + eksporti) të jetë më i ultë e 

cila rezulton më pastaj në humbje në përqindje më të larta. ZRRE ka analizuar të dhënat e eksportit 

pikërisht në vitet 2020, 2021, si dhe të dhënat për periudhën janar-korrik 2022, si vite që mund ti 

atribuohen krizës globale. Në bazë të vlerave të realizuara të eksportit në këto vite mund të konstatohet 

se pretendimi i KOSTT është i paqëndrueshëm, ngase bazuar në strukturën e tregut të energjisë me 

shumicë në Kosovë, eksporti realizohet kryesisht për të menaxhuar tepricat e prodhimit për shkak të mos-

fleksibilitetit të njësive gjeneruese. Prandaj, për të shmangur këtë, ZRRE ka marrë vlerën mesatare të 

realizuar të eksportit në PRR2 si vlerë referente dhe pastaj e ka përshtatur energjinë totale në OST. Detajet 

janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 8. Analizë 1- Humbjet në OST për PRR 3 duke përfshirë eksportin  

Propozimi i ZRRE-së Njësia 2023 2024 2025 2026 2027 

Konsumi nacional GWh 6,878 6,892 6,912 6,939 6,950 

Hyrja ne transmision GWh 9,707 9,721 9,743 9,771 9,784 

Eksporti (mesatarja PRR3) GWh 945 945 945 945 945 

Neto Konsumi + eksporti  GWh 7,823 7,837 7,857 7,884 7,895 

Humbjet GWh 129 129 131 132 134 

Humbjet % 1.65 1.65 1.67 1.67 1.70 

Faktori ndarës % 50% 0% 0% 0% 0% 

    

Në rast se aplikohet si vlerë referente për PRR3 eksporti mesatar i realizuar në PRR2, humbjet e lejuara 

në PRR3 rezultojnë të jenë 1.67%, që është identik me nivelin mesatar të realizuar në PRR2.  

Përveç kësaj, për të qenë i krahasueshëm caku i lejuar i humbjeve në PRR2 me cakun e realizuar sipas 

dokumentacionit të KOSTT, ZRRE ka analizuar edhe qasjen (metodën) e kalkulimit të humbjeve bazuar në 

“konsumin nacional + eksportin” (ashtu siç është paraqitur nga KOSTT në këtë propozim). Kjo është bërë 

duke aplikuar cakun e humbjeve sipas lejimeve të ZRRE-së prej 1.78% ndaj Energjisë së hyrë në OST që 
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është aplikuar gjatë shqyrtimeve të rregullta vjetore 2018-2021, me qëllim të kalkulimit të humbjeve të 

lejuar në GWh, dhe më pastaj është pjesëtuar me konsumin bruto (neto konsumi + eksporti) për të 

kalkuluar nivelin e realizuar të humbjeve në OST. Detajet janë dhënë në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 9. Analizë 2 - Humbjet në OST për PRR 3, EET sipas shqyrtimeve të rregullta 

Analizë e humbjeve në OST Njësia 2018 2019 2020 2021 

a) Energjia e hyrë në OST (shqyrtime te rregullta) GWh 6,204 6,070 6,205 6,982 

b) Humbjet e lejuara nga ZRRE PPR2 % 1.78 1.78 1.78 1.78 

c= a*b Humbjet në GWh GWh 110.4 108.0 110.4 124.3 

Neto Konsumi + eksporti  GWh 6,302 6,865 7,375 7,599 

Humbjet % 1.75 1.57 1.50 1.64 

Humbjet mesatare 2018-2021 1.61% 

  

Përveç analizave të sipërpërmendura, ZRRE ka analizuar edhe humbjet e realizuara në OST sipas Raporteve 

Vjetore të ZRRE-së. Të dhënat për humbjet e realizuara janë të paraqitura në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 10. Analizë 3 - Humbjet e realizuara në OST sipas raportimeve vjetore 

 

Bazuar në të dhënat e realizuara, humbjet mesatare në OST për periudhën 2018-2021 janë 1.8%, ndërsa 

nëse përjashtohet viti 2018, ngase humbjet në këtë vit janë dukshëm më të larta nga vitet 2019-2021, 

rezulton që humbjet mesatare të jenë 1.75%. 

Bazuar në shpjegimin e dhënë më sipërm dhe meqë KOSTT ka paraqitur propozimin e tij për nivelin e 

humbjeve duke aplikuar qasje të ndryshme në përcaktimin e emëruesit (nominatorit), niveli i lejuar 

humbjeve për KOSTT mund të marrë parasysh dy opsione: 

Opsioni 1: Nëse si emërues në kalkulimin e humbjeve në OST merret parasysh edhe eksporti, caku 

i humbjeve në OST mund të propozohet të jetë në vlerë prej 1.67%; 

Opsioni 2: Nëse si emërues në kalkulimin e humbjeve në OST merret parasysh qasja sipas 

Raporteve të rregullta vjetore në ZRRE, caku i humbjeve në OST mund të propozohet të jetë në 

vlerë prej 1.75%; 

Në harmoni me praktikat e deritanishme rregullative, dhe në linje me arritjet e KOSTT në PRR 2, ZRRE 

propozon cakun e lejuar të humbjeve në OST për PRR3 në vlerë prej 1.75%.  

ZRRE pret nga KOSTT që në fazën e konsultimit publik të ofrojë arsyeshmëri për metodën e përshtatshme 

për kalkulimin e humbjeve në OST.  

 2018 2019 2020 2021 

Humbjet e realizuara në OST (%) sipas Raporteve Vjetore të ZRRE 1.96 1.76 1.74 1.75 
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4.2 Caku i propozuar i humbjeve të lejuara për OSSh 

Në këtë seksion të Raportit Konsultativ ZRRE paraqet propozimin e cakut të reduktimit të humbjeve për 

OSSh (KEDS) për periudhën rregullative 2023-2027.  

ZRRE thekson se përcaktimi i cakut të humbjeve të KEDS bazohet në politikat e kaluara rregullative, planet 

investive, analiza teknike, të dhënat historike dhe të parashikuara, si dhe praktikat rregullatore. Këto 

aspekte janë të sqaruara në vijim: 

a) Definimi i humbjeve në rrjetin e shpërndarjes 

Humbjet në sistemin e shpërndarjes paraqesin dallimin ndërmjet energjisë së hyrë në sistemin e 

shpërndarjes ndaj energjisë së faturat tek konsumatorët. Një nga mënyrat më të zakonshme për analizuar 

humbjet në rrjetin e shpërndarjes është duke i ndarë ato në humbje teknike dhe jo-teknike. Definimi më 

standard të bazuar edhe në studimin e  CEER të vitit 2020 thekson se humbjet teknike janë rezultat i ligjeve 

të fizikës e të cilat janë të pashmangshme, ndërsa humbjet jo-teknike i referohen energjisë së dhënë ose 

të konsumuar, por jo të regjistruara saktë në matës.2 

Përcaktimi i saktë i humbjeve teknike dhe jo-teknike mbetet sfidues sepse humbjet në tërësi mund të 

maten, ndërsa me rastin e ndarjes së tyre kalkulimi bazohet në vlerësime.  

Humbjet teknike në OSSh përcaktohen në mënyrë empirike, përkatësisht përmes aplikacioneve 

softuerike. Sipas informatave të OSSh-së kjo kryesisht aplikohet vetëm në tensionin e mesëm, ndërsa në 

nivelin e tensionit të ultë, humbjet teknike vlerësohen në formë empirike përmes koeficienteve përkatës, 

varësisht nga zonat (rurale, urbane, kombinuar) dhe energjia që furnizon këtë nivel. Diferenca e humbjeve 

totale dhe atyre teknike të përcaktuara në formë empirike, paraqet humbje jo-teknike apo komerciale.3 

Humbjet jo-teknike (komerciale) - nuk ka ndonjë definim unik/standard për humbjet jo-teknike 

(komerciale). Bazuar në studimin e MEDREG (Mediterian Energy Regulators)4 dhe në praktikat vendore, 

humbjet jo-teknike mund të kategorizohen si vijon: 

• Gabime në matje; 

• Aktivizimi/regjistrime me vonesë; 

• Gabime/pasaktësi në mbledhjen e të dhënave; 

• Furnizimet e pamatura; 

• Vjedhja dhe mashtrimi; 

• Vonesa ne faturim 

OSSh nuk mund të përcaktojë pjesëmarrjen e secilës nën kategori të humbjeve komerciale në vlerën e 

përgjithshme të këtyre humbjeve, por vetëm mund të bëjë në vlerësim të përafërt për nivelin e humbjeve 

                                                             
2 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060  

3 Burimi: Operatori Sistemit të Shperndarjes, Gusht 2022 

4 https://euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf  

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060
https://euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-12/Medreg%20regulatory%20practices.pdf
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jo-teknike. Një ndarje e tillë është mjaft sfiduese për shumë operatorë të rrjetit, kjo theksohet edhe në 

raportin e sipërpërmendur të CEER, ku vetëm 4 nga 35 operatorë kanë deklaruar se nuk përfshijnë 

humbjet jo-teknike në humbjet e rrjeteve.5  

Prandaj, ZRRE propozon që edhe në periudhën e tretë rregullative të aplikojë cakun e reduktimit te 

humbjeve në humbjet e përgjithshme të OSSh-së. Një qasje e tillë është në pajtim me praktikat rregullatore 

të shumicës së vendeve të Komunitetit të Energjisë në Vjenë.6  

b) Ndikimi i investimeve në zvogëlimin e humbjeve 

Analizat nga OSSh tregojnë se me investime prej mbi 100 milion eurove ne periudhën e parë 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.7  

Sipas propozimit të saj, OSSH planifikon që në vitin 2027 humbjet totale të jenë 13.30%. Kjo nënkupton 

që OSSH pritet të zvogëlojë humbjet në PRR3 prej 3.6pp. ZRRE ka komentuar Planin Preliminar Investiv të 

OSSH-së 2023-2027 duke adresuar çështjet që kanë të bëjnë me zvogëlimin e humbjeve për të pasqyruar 

efektin e investimeve të planifikuara në PRR3, mundësit e implementimit të projekteve, kostot e parapara, 

përvojat nga PRR1 dhe PRR 2 etj. Meqë plani Investiv 2023-2027 akoma është në fazën e konsultimit, ZRRE 

për qëllime të këtij raporti lidhur me zvogëlimin e humbjeve në OSSh i është referuar edhe analizave të 

OSSh që kanë të bëjnë me ndikimin e investimeve në PRR1 dhe PRR 2 në reduktimin e humbjeve, 

strukturës së investimeve të lejuara në PRR 2. Në figurat në vijim janë të paraqitura struktura e 

investimeve të lejuara në PRR 2 dhe struktura e investimeve për PRR 3 sipas draft Planit Investiv 2023-

2027.  

Shënim: Kategoria e projekteve SLF të lejuara në PRR 2 janë projektet që parashikohen për shkak të trendit 

në rritje të konsumit. Në projektet SLF, kapaciteti i gjithsej nënstacioneve të transformatorëve TM / TU 

rritet ose duke shtuar transformatorë të rinj ose duke rritur fuqinë e transformatorit ekzistues.  

  

 

 

Figura 2. Investimet e lejuara sipas kategorisë se projekteve në PI 2018-2022 

  

                                                             
5 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060 , fq.11 

6 https://energy-community.org/dam/jcr:133949ca-deab-4d63-8f46-756fd4cf9aad/ECRB042019_DS_tariffs.pdf  

7 Burimi: Propozimi i OSSH per nivelin e lejuar te humbjeve 2023-2027; https://www.ero-ks.org/zrre/sq/proceset-e-

shqyrtimeve-tarifore  

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/fd4178b4-ed00-6d06-5f4b-8b87d630b060
https://energy-community.org/dam/jcr:133949ca-deab-4d63-8f46-756fd4cf9aad/ECRB042019_DS_tariffs.pdf
https://www.ero-ks.org/zrre/sq/proceset-e-shqyrtimeve-tarifore
https://www.ero-ks.org/zrre/sq/proceset-e-shqyrtimeve-tarifore
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Në Planin Preliminar Investiv 2023-2027, OSSh ka planifikuar shumicën e projekteve investive në rrjetin e 

tensionit të ultë, ku përveç përmirësimit të kualitetit të furnizimit me energji elektrike në këtë nivel, 

gjithashtu investimet e tilla do të kenë efekt edhe në zvogëlimin e humbjeve në 0.4kV.  

Figura 3. Investimet e planifikuara sipas kategorisë se projekteve në PI 2023-2027 

 

              

Në përcaktimin e cakut të humbjeve për PRR 3, ZRRE do të trajtojë Planin Investiv 2023-2027 bazuar në 

praktikat e PRR1 dhe PRR2 lidhur me nivelin e realizuar të investimeve, efektet e tyre në reduktimin e 

humbjeve, strukturën e investimeve, etj. 
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Në përcaktimin e cakut për reduktimin e humbjeve në PRR3, ZRRE do të marr parasysh edhe përfitimet në 

zvogëlimin e humbjeve nga projektet investive të realizuara në vitet paraprake dhe atyre që janë duke u 

realizuar, përvojat nga PRR1 dhe PRR2 lidhur me ndikimin e investimeve në reduktimin e humbjeve. 

Prandaj, caku i përgjithshëm i reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027 është parashikuar të jetë 

4pp nga niveli fillestar prej 15.1%, apo nëse krahasohet niveli prej 15.9% që rezulton sipas trendit linear në 

vitin 2023 me nivelin prej 11.1% në vitin 2027, rezulton që caku të jetë 4.8pp. Kjo është në harmoni me 

trendin aktual në parashikimin të zvogëlimit të humbjeve për periudhën e ardhshme.   

c) Praktikat rregullatore rajonale në lejimin e humbjeve 

ZRRE ka analizuar edhe praktikat rregullatore të aplikuara në përcaktimin e cakut të humbjeve, ngase 

topologjia dhe struktura e rrjetit mund të jenë të ndryshme. Për shembull, Operatorit të Sistemit të 

Shpërndarjes në Shqipëri (OSHEE) i përkasin nënstacionet e tensionit 110 kV8; Operatori i Sistemit të 

Shpërndarje në Maqedoni operon me asetet në nivelet e tensioni 110kV, 35kV, 20kV, 10kV, 6kV dhe 0.4kV 

etj. 

Duke marrë parasysh që niveli i humbjeve aktuale të realizuara në rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes 

mund të jetë më i lartë se humbjet e lejuara, ZRRE i është referuar studimit të CEER  për të parë praktikat 

rregullatore në aplikimin e incentivave në reduktimin e humbjeve me qëllim të përmirësimit të efiçiencës 

së operimit. Dispozita të tilla për përmirësimin e efiçiencës së infrastrukturës, dizajnit dhe operimit, janë 

të paraparë edhe në direktivën e BE-se Directive 2012/27/EU.    

Në figurën e mëposhtme janë paraqitur nivelet e lejuara të humbjeve nga rregullatorë rajonal, si 

mekanizëm për të ofruar nxitje në përmirësimin e efiçiencës nga operatoret e rrjetit. 

                                                             
8 https://ost.al/sistemi-i-transmetimit/pershkrimi-i-sistemit-te-transmetimit/  

https://ost.al/sistemi-i-transmetimit/pershkrimi-i-sistemit-te-transmetimit/


 

Faqe 18/22 

 

Figura 4. Humbjet e lejuara sipas praktikave rregullatore 

 

ZRRE-ja e konsideron të arsyeshme që të aplikojë nxitje për zvogëlimin e humbjeve në OSSh sipas 

praktikave rregullatore në rajon dhe në vendet anëtare të Komunitetit të Energjisë. 

Figura në vijim tregon zvogëlimin e humbjeve të disa OSSh-ve në shtete të rajonit krahasuar me OSSh e 

Kosovës. Në figurën shihet se reduktimin më të madh të humbjeve e ka pasë Shqipëria me afër 5.8 pp dhe 

Kosova me 5.5 pp (kjo për shkak se e kanë pasë nivelin e lartë të humbjeve komerciale), kurse Maqedonia 

e Veriut një reduktim vetëm për 1.4 pp, Serbia për vetëm 1. 3 pp, B&H Federata vetëm 0.68 (e kuptueshme 

sepse niveli i humbjeve ka mbërritur nivelin e humbjeve normale të OSSh-ve në Evropë). 
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Figura 5. Humbjet e realizuara në shtetet e rajonit 

 

d) Objektivat strategjike në zvogëlimin e humbjeve në OSSh 

Përveç aspekteve të trajtuara më sipër, ZRRE në planifikimin e cakut të humbjeve për OSSH ka marrë në 

konsideratë edhe objektivat strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve në periudhën 2022-2031 

sipas Strategjisë së Energjisë së Republikës së Kosovës. Përparësia e këtij referencimi është harmonizimi i 

objektivave dhe veprimeve strategjike në zvogëlimin e humbjeve të gjithmbarshme në OSSh, e me theks 

të veçantë të atyre jo-teknike.  

Caqet për reduktimin e humbjeve sipas SERK 2022-2031 janë të paraqitura në tabelën e më-poshtme: 

Tabela 11 Caqet për nivelin e humbjeve në OSSh sipas SERK 2022-20319 

 

 

  
 

 

  

 

Sipas SERK humbjet në vitin 2024 janë paraparë të jenë 14.5%, dhe në periudhën 2024-2031 synohet të 

mos ketë humbje komerciale.  

                                                             
9 https://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=41426  
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Bazuar në të dhënat historike, planin investiv, mekanizmat nxitës rregullator, ZRRE ka paraparë cakun e 

humbjeve për vitin 2024 në vlerë 14.7%, i cili i përafrohet cakut te Strategjisë. ZRRE e konsideron të 

arsyeshëm cakun prej 1.2pp të zvogëlimit të humbjeve në vitin 2024 krahasuar me nivelin e pritur ne vitin 

2023 që sipas trendit linear rezulton të jetë 15.9%. 
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4.2.1 Konkluzionet dhe propozimet e ZRRE-së për humbjet në OSSh 

Në veçanti, ZRRE në përcaktimin e cakut të humbjeve ka marrë parasysh argumentet si në vijim: 

 Argumentet e ofruara nga KEDS mbi efektin e masave kufizuese të pandemisë në aftësinë 

e KEDS për të reduktuar nivelin e humbjeve janë të paqëndrueshme. ZRRE pajtohet që 

pandemia mund të ketë ndikuar në çrregullime të përkohshme të operacioneve 

biznesore, por KEDS nuk ka ofruar argumente të mjaftueshme për të dëshmuar se si 

masat kufizuese mund të kenë ndikuar në rritje kaq të ndjeshme të humbjeve. Për këtë 

arsye, ZRRE propozon që niveli i humbjeve për periudhën e ardhshme rregullative të mos 

marrë parasysh pretendimin  e KEDS për rritjen e nivelit të humbjeve si rezultat i masave 

kufizuese të pandemisë.  

 Kërkesa e OSSh-së për rritje të nivelit të humbjeve fillestare nga 15.1% (sa kanë qenë në 

vitin e fundit të periudhës së kaluar rregullative) në 16.9% do të nënkuptonte de-facto 

penalizim të konsumatorëve për mos-arritjen e nivelit të lejuar të humbjeve nga KEDS. Në 

linjë me pozicionin e ZRRE-së të periudhës së kaluar rregullative, nuk konsideron që niveli 

fillestar i humbjeve të lejuara nuk duhet të rritet për të reflektuar nivelin e realizuar të 

humbjeve nga KEDS. 

 Caku i humbjeve për periudhën e ardhshme rregullative duhet të reflektojë mbi faktin se 

nxitja rregullatore e ofruar si përqindje e humbjeve të energjisë në këtë shqyrtim periodik 

ka ndikim më të madh financiar krahasuar me periudhën e kaluar rregullative. Kjo për 

faktin se çmimet e blerjes së energjisë për të mbuluar humbjet në treg gjatë këtij 

shqyrtimi periodik janë ndjeshëm më të larta se ato të periudhës së kaluar rregullative. 

ZRRE konsideron se risku nga rritja e mëtejme e kostos së blerjes së energjisë, dhe 

përfitimi nga ulja potenciale e tyre në të ardhmen, duhet të ndahen në mënyrë simetrike 

në mes të konsumatorëve të rregulluar dhe operatorëve. Në linjë me këtë, ZRRE propozon 

të aplikojë faktor ndarës të humbjeve për në vitin e parë të periudhës së ardhshme 

rregullative.   

 Nivelin e humbjeve teknike dhe jo-teknike të realizuar nga OSSh dhe pritjet sipas trendit 

për zvogëlimin e tyre janë inpute kryesore në përcaktimin e cakut të humbjeve në PRR3. 

 Planin investiv për periudhën 2023-2027 dhe objektivat strategjike që kanë të bëjnë me 

reduktimin e humbjeve në shpërndarje në periudhën 2022-2031.  

 Praktikat rregullatore që janë aplikuar në shqyrtimet periodike në të kaluarën, si dhe 

praktikat e rregullatorëve në regjion.  
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Bazuar në analizën e përshkruar më lartë, ZRRE propozon që trajektorja për lejimin e humbjeve ose cakut 

të humbjeve për OSSh-në për PRR3 të jetë ashtu siç është paraqitur në figurën më poshtë. 

 

Figura 5. Projeksioni i humbjeve të lejuara në OSSh 2023-2027 

 

 
Tabela 12. Propozimi i ZRRE për nivelin e humbjeve në OSSh 

  PRR 3 

Viti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Humbjet aktuale - parashikimi 16.9%      

Propozimi i OSSh-së  16.9% 16.9% 15.7% 14.5% 13.3% 

Propozimi i ZRRE-së  15.1% 14.7% 13.3% 12.1% 11.1% 

Caku vjetor i reduktimit të humbjeve  0 -0.4 -1.4 -1.2 -1.0 

Faktori i ndarjes se humbjeve  50% 0% 0% 0% 0% 

 

Për shkak të rrethanave dhe paqartësive politike dhe gjendjes së sigurisë, humbjet në pjesën veriore të 

Republikës së Kosovës nuk janë të trajtuara në këtë dokument. Sipas dispozitave të rregullave të të hyrave 

të OST/OT-së dhe OSSh-së, rregullatori mund të inicojë shqyrtimet e vlerave hyrëse kurdo që rrethanat e 

ndryshuara kërkojnë inicimin e një shqyrtimi të tillë. 
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