
 

Adresa : Rr.Bekim Fehmiu ( ish Ndërtesa e Fazitës ), kati:2, 10000 Prishtinë , Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok . 101, Faks: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, ueb: www.ero-ks.org 

Raport Përfundimtar - Caku për Reduktimin e 

Humbjeve 

Shqyrtimi i tretë periodik i vlerave hyrëse për periudhën 

Rregullatore 2023 – 2027 

Përgjigje ndaj komenteve 
 

 

 

 

DEKLARATA 

Ky raport i përgjigjeve është përgatitur nga ZRRE-ja me qëllim të informimit të palëve të 
interesuara në sektorin e energjisë. Raporti nuk paraqet vendimmarrje të ZRRE-së dhe nuk duhet 
të interpretohet si i tillë. 

 

 

 

 

 

 
7 nëntor 2022



 

Faqja 2 nga 25 

 

Përmbajtja   

Lista e shkurtesave 3 

1 Hyrje 4 

2 Propozimi i ZRRE-së në Raportin Konsultativ 5 

3 Komentet e palëve të interesit dhe përgjigjet e ZRRE-së 7 

3.1 CIGRE NC Kosovë 7 

3.1.1 Komentet e CIGRE-së për raportet 7 

3.1.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të CIGRE-së 8 

3.2 Komentet e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe operatorit të Tregut (KOSTT) 8 

3.2.1 Komentet e KOSTT-it 8 

3.2.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KOSTT-it 9 

3.3 Komentet e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) 9 

3.3.1 Komentet e KEDS-it 9 

3.3.2 Përgjigjet e ZRRE-së në komentet e KEDS-it 12 

3.4 Komentet e Ministrisë së Ekonomisë 14 

3.4.1 Komentet e Ministrisë së Ekonomisë 14 

3.4.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Ministrisë së Ekonomisë 14 

4 Propozimi Përfundimtar i ZRRE-së për Humbjet e Lejuara të Rrjetit sipas PRR3 15 

4.1 Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Transmetimit (KOSTT) 15 

4.2 Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Shpërndarjes (KEDS) 15 

Shtojca 1: Përmbledhje e komenteve të palëve të interesit dhe përgjigjeve të ZRRE-së 16 

 



 

Faqja 3 nga 25 

 

Lista e shkurtesave 

Shkurtesat e përdorura në këtë dokument "Përgjigje ndaj raportit të komenteve" kanë kuptimin e 

mëposhtëm: 

OSSH Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 

ZRRE Zyra e Rregullatorit për Energji 

ENCS Sekretariati i Komunitetit të Energjisë 

KOSTT Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut sh.a 

KEDS Shërbimi i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike të Kosovës Sh.A 

kWh Kilovat-orë 

HML Të hyrat maksimale të lejuara 

ME Ministria e Ekonomisë 

OT Operatori i Tregut 

PRR Periudha Rregullative  

OST Operatori i Sistemit të Transmetimit 

WACC  Kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit 

CIGRE The International Council on Large Electric Systems 
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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 

të Shqyrtimit të Tretë të Tarifave Shumëvjeçare (Periudha Rregullative – “PRR3”) për të përcaktuar të 

Hyrat Maksimale të Lejuara të të licencuarve KOSTT dhe KEDS-it për periudhën e ardhshme 

rregullative 5-vjeçare 2023-2027 (1 Prill 2023 – 31 Mars 2028). 

Më 26 maj 2022, ZRRE-ja u ka dërguar të licencuarve (KOSTT dhe KEDS), si dhe kopje Kuvendit dhe 

Ministrisë së Ekonomisë, "Letra e Inicimit" për t'i informuar për Planin e ZRRE-së lidhur me Shqyrtimin 

e Tretë Periodik për periudhën rregullative 2023 - 2027. 

Për të përcaktuar të Hyrat Maksimale të Lejuara (HML) për OST/OT (KOSTT) dhe OSSH (KEDS), ZRRE-

ja do të përcaktojë paraprakisht variablat kryesore të parametrave (inputeve) rregullative në mënyrë 

që të sigurojë kohë dhe informacion të mjaftueshëm për palët në procesin e konsultimit publik. Kjo 

praktikë është shfrytëzuar edhe në dy shqyrtimet e mëparshme të tarifave. Vlerat e parametrave 

rregullativ që do të vendosen gjatë shqyrtimit periodik janë: 

 Niveli fillestar dhe shkalla e pritur e reduktimeve të humbjeve në sistemin e transmetimit dhe 

shpërndarjes e cila është objekt i këtij raporti konsultativ. 

 Shkalla e pritshme e përmirësimeve të efiçiencës në kostot operative të OST-së dhe OSSH-së.  

 Kostoja mesatare e ponderuar e kapitalit (WACC) e OST-së dhe OSSH-së. 

 Jetëgjatësia e duhur e aseteve për t’u shfrytëzuar për qëllimet e llogaritjes së amortizimit 

rregullativ të investimeve të reja. 

 Faktori i ndarjes së humbjeve. 

 Faktori i ndarjes së kursimeve i cili aplikohet për kursimet që tejkalojnë faktorin e efiçiencës, 

dhe 

 Çdo parametër tjetër hyrës që rregullatori mund ta konsiderojë të nevojshëm. 

Ky raport do të fokusohet në Humbjet e Lejuara të Rrjetit për OST/OT dhe OSSH-në për periudhën 

2023 – 2027 dhe është publikuar për qëllime të konsultimit publik. 

ZRRE-ja më 13 shtator 2022 ka publikuar Raportin Konsultativ me propozimet e saj për Humbjet e 

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

Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS). Janë pranuar tri grupe të komenteve. Nga KOSTT-

i, KEDS-i dhe CIGRE. Të gjitha grupet e komenteve janë publikuar në faqen zyrtare të ZRRE-së së bashku 

me këtë raport. 

Ky Raport i Përgjigjeve ndaj Komenteve përmbledh komentet e marra nga KEDS, KOSTT dhe CIGRE për 

humbjet e lejuara në rrjetin e transmetimit dhe shpërndarjes të propozuara në Periudhën Rregullative 

PRR3. 

Pas publikimit të këtij Raporti, Bordi i ZRRE-së do të shqyrtojë dhe miratoj Cakun e Humbjeve të 

Lejuara në Rrjetin e transmetimit dhe shpërndarjes, të cilat do të përfshihen në HML  për OSSH-në dhe 

OST/OT për Periudhën e Tretë Rregullative (PRR3). Raporti është e strukturuar si vijon: 
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 Pjesa 2 ofron një përmbledhje të propozimit të dhënë në raportin konsultativ; 

 Pjesa 3 paraqet komentet e palëve të interesit mbi Raportin Konsultativ dhe përgjigjet 

e ZRRE-së ndaj tyre; 

 Pjesa 4 ofron propozimin përfundimtar të ZRRE-së për Humbjet e Lejuara të Rrjetit 

për PRR3; 

 Shtojca 1 paraqet përmbledhjen tabelare të komenteve të pranuara.  

2 Propozimi i ZRRE-së në Raportin Konsultativ 

Raporti Konsultativ mbi Cakun e Reduktimit të Humbjeve, i publikuar nga ZRRE-ja më 13 shtator 2022, 

ofron propozimin e ZRRE-së për humbjet e lejuara të rrjetit në sistemin e transmetimit dhe 

shpërndarjes në sistemin elektroenergjetik të Republikës së Kosovës. Në përcaktimin e cakut të 

humbjes në procesin e rishikimit të tretë të rregullt periodik për periudhën rregullative 2023 - 2027 

(PRR3), ZRRE-ja ka marrë parasysh faktorët e mëposhtëm: 

 Performanca e OST/OT-së dhe OSSh-së në uljen e humbjeve sipas PRR2; 

 Propozimet e pranuara nga operatorët e sistemit për cakun e reduktimit të humbjeve 

për PRR3, duke përfshirë trendin e reduktimit të humbjeve në PRR2; 

 Caqet dhe objektivat për reduktimin e humbjeve të përcaktuara në Draftin e 
Strategjisë së Energjisë të Kosovës 2022 - 2031; 

 Efektet e krizës aktuale të energjisë dhe rritja e paprecedentë e kostos së importit; 

 Planet e zhvillimit dhe investimit të propozuara prej operatorëve për të reduktuar 
humbjet; 

 Nivelin e humbjeve të operatorëve të sistemit të transmetimit dhe shpërndarjes në 
rajon dhe më gjerë;  

 Studime dhe raporte rajonale lidhur me trajtimin e humbjeve; 

 Praktikat rregullatore rajonale në lejimin e humbjeve; dhe 

 Mbrojtja e interesit të konsumatorit dhe siguria e furnizimit. 
 

Për operatorin e sistemit të transmetimit, (OST/KOSTT), përkatësisht rrjetin e transmetimit, ZRRE-ja 

ka propozuar dy opsione për cakun e reduktimit të humbjeve për PRR3, si në vijim: 

 Opsioni 1: Nëse merret parasysh eksporti si emërues në llogaritjen e humbjeve në OST, caku i 

humbjeve në OST mund të propozohet të jetë në vlerën 1.67%;  

 Opsioni 2: Nëse si emërues në llogaritjen 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%. 

Përveç kësaj, ZRRE-ja ka kërkuar që KOSTT-i të qartësojë qasjen e tij më tutje gjatë fazës së 

konsultimeve.  
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Për operatorin e sistemit të shpërndarjes (OSSH/KEDS), ZRRE-ja ka propozuar që caku i reduktimit të 

humbjeve për PRR3 të vendoset sipas vlerave në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 1 Humbjet e propozuara të rrjetit për OSSH 

  PRR3 

Viti  2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Humbjet aktuale – të vlerësuara 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 së humbjeve  50% 0% 0% 0% 0% 

 

Arsyetimi për propozimin e ZRRE-së për cakun e reduktimit të humbjeve të lejuara për OSSH për PRR 

3, është paraqitur në konkluzionet e Raportit Konsultativ, të përmbledhura si në vijim: 

 ZRRE-ja konstatoi se pretendimit të KEDS-it për ndikimin e pandemisë në nivelin e 

humbjeve i mungonte arsyetimi i mjaftueshëm për të merituar shqyrtimin për 

përshtatjen e cakut të humbjeve; 

 Në përputhje me praktikën rregullatore PRR2, ZRRE-ja vuri në dukje se vlera fillestare 

e humbjeve të lejuara të rrjetit për vitin e parë të periudhës rregullative PRR3 duhet 

të jetë e barabartë me vlerën e lejuar në vitin e fundit të periudhës rregullative PRR2. 

ZRRE-ja vuri në dukje se përshtatja e humbjeve të lejuara faktikisht do të nënkuptonte 

penalizimin e konsumatorëve për pamundësinë e OSSH-së për të përmbushur 

humbjet e lejuara në rrjet; 

 ZRRE-ja i'u referua faktit se ndikimi i krizës energjetike në koston e blerjes së energjisë 

me shumicë është jashtë kontrollit të të licencuarit ose të konsumatorëve dhe për 

këtë arsye do të duhej të vendosej ndarja e riskut për të zbutur pjesërisht ndikimin e 

krizës. Çmimet e blerjes së energjisë në tregje për të mbuluar humbjet gjatë këtij 

shqyrtimi periodik janë ndjeshëm më të larta se ato të periudhës së kaluar, andaj 

operatorët janë të ekspozuar rreziqeve financiare si pasoj e këtyre çmimeve që janë 

në tregje si pasojë e krizës globale energjetike. ZRRE-ja propozoi një faktor të ndarjes 

së humbjeve prej 50% për vitin e parë të PRR 3 për të llogaritur rritjen e paprecedentë 

të kostove të energjisë.  

 ZRRE shqyrtoi planin e propozuar për investime të KEDS-it dhe sugjeroi që 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. 

 ZRRE shqyrtoi objektivat strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve në 

periudhën 2022-2031 sipas draft Strategjisë së Energjisë së Republikës së Kosovës. 

Përparësia e këtij referencimi është harmonizimi i objektivave dhe veprimeve 

strategjike ashtu siç përcaktohet legjislacionin primar për sektorin e energjisë, por 

gjithsesi duke pas në konsideratë praktikat dhe mekanizmat rregullator që nxisin 

përmirësimin e përformancës së operatorëve.   
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Propozimi i ZRRE-së për humbjet e lejuara të rrjetit është përmbledhur në Figurën 1, më 

poshtë. 

Figura 1Humbjet e lejuara dhe aktuale të rrjetit (2012-2027) 

 

3 Komentet e palëve të interesit dhe përgjigjet e ZRRE-së 

Raportet konsultative të ZRRE-së publikohen në faqen e internetit të ZRRE-së për komentet e palëve 

të interesit. Raportet Konsultative mbi Cakun e Reduktimit të Humbjeve kanë qenë në diskutim publik 

për dy javë dhe palët kanë pasur mundësinë t'i adresojnë komentet e tyre në ZRRE. Përfshirja e palëve 

të interesit, përmes konsultimeve publike, është një element kyç i procesit të vlerësimit të Shqyrtimit 

periodik të Vlerave Hyrëse, ku sigurohet që ky proces është i hapur, transparent, pjesëmarrës,  i qartë 

dhe i besueshëm, ku perveç operatorëve kontribut mund të japin palët e interesit dhe publiku.  

Komentet janë pranuar nga CIGRE NC Kosova, KOSTT, KEDS dhe ME. Komentet e përmbledhura të 

palëve të interesit dhe përgjigjet e ZRRE-së janë dhënë më poshtë. 

3.1 CIGRE NC Kosovë   

3.1.1 Komentet e CIGRE-së për raportet 

CIGRE ka paraqitur komente të përgjithshme duke shprehur shqetësimet e tyre për sektorin e 

energjisë elektrike në Kosovë, dhe në veçanti pas rritjes enorme të çmimeve në bursat e energjisë në 

rajon dhe Evropë, poashtu duhet perkrahur Planet zhvillimore dhe investive të propozuara nga 

operatorët në funksion të zvogëlimit të humbjeve. CIGRE ofroi propozime të përgjithshme për ZRRE-

në dhe për operatorët e sistemit, megjithatë ato nuk adresonin asnjë nga parametrat rregullativ në 

diskutim. Komentet e CIGRE-së publikohen në ueb faqen e ZRRE-së. 
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3.1.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të CIGRE-së  

ZRRE-ja është në përgjithësi dakord me shqetësimet e shprehura nga CIGRE dhe këto shqetësime veq 

se janë marrë në konsideratë në procesin e shqyrtimit periodik. Për më tepër lidhur me këtë çështje 

ashtu siç kërkohet me Rregullat e të Hyrave, ZRRE vetëm pas konsultimit dhe pajtimit me operatorët 

e rregulluar ka përcaktuar kohëzagjatjen e periudhës rregullative dhe më pastaj ka inicuar procesin e 

shqyrtimit periodik. 

ZRRE konfirmon se komentet e CIGRE NC Kosovë nuk kanë ndikuar në propozimet fillestare të ZRRE-

së. 

3.2 Komentet e Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe operatorit të Tregut (KOSTT) 

3.2.1 Komentet e KOSTT-it 

Komentet e KOSTT-it janë përmbledhur më poshtë: 

 KOSTT-i mirëpret vlerësimin e ZRRE-së se: “humbjet e realizuara nga KOSTT-i gjatë 

periudhës së kaluar rregullative janë në nivel efikas dhe në përputhje me humbjet e 

realizuara nga operatorët evropianë dhe rajonalë”. KOSTT-i planifikon të vazhdojë me 

menaxhimin efektiv të nivelit të humbjeve në të ardhmen. 

 KOSTT-i pajtohet me konstatimin e ZRRE-së se është e detyrueshme që metodologjia 

dhe raportimi i përllogaritjes së humbjeve të jenë konsistente dhe transparente, 

prandaj jep sqarime për dy metodat e përdorura për llogaritjen e humbjeve, duke 

paraqitur edhe shprehjet matematikore për llogaritjen e humbjeve: 

o Metoda 1: Nëse eksporti merret parasysh si emërues në llogaritjen e 

humbjeve në OST; 

Llogaritja e humbjeve sipas kësaj metode bëhet sipas ekuacionit të 

mëposhtëm: 

 

Humbjet % = Humbjet në GWh / (konsumi nacional + eksporti ) 

 

o Metoda 2: Nëse si emërues në llogaritjen e humbjeve në OST, marrim 

parasysh qasjen sipas raporteve të rregullta vjetore në ZRRE; 

Llogaritja e humbjeve sipas kësaj metode bëhet sipas ekuacionit të 

mëposhtëm: 

 

Humbjet % = Humbjet në GWh / (Energjia hyrëse në KOSTT) 

 

 Për të ilustruar ndikimin e gjenerimit dhe konsumit në nivelin e humbjeve në sistem, 

KOSTT-i ka bërë simulime për dy raste: 

o Rritja e konsumit dhe mbajtja e gjenerimit konstant (konfigurimi i rrjetit i 

pandryshuar) 

o Rritja e gjenerimit dhe mbajtja e konsumit konstant (konfigurimi i rrjetit i 

pandryshuar); 
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 Nga simulimet e bëra, KOSTT konsideron se metoda e dytë e vlerësimit të humbjeve 

në terma relativë është më optimale, pasi në këtë rast siguria e parashikimit të 

humbjeve varet vetëm nga dy faktorë: zhvillimi i rrjetit dhe zhvillimi i kërkesës. 

Në pikën e dytë të komenteve të KOSTT-it nën  B (Parashikimi i KOSTT i Humbjeve për PRR3), 

KOSTT-i ka paraqitur në formë tabelare parashikimet e humbjeve në PRR 3 si në tabelën e 

mëposhtme: 

Tabela 2 Parashikimi i humbjeve të OST në PRR3 

                                               PRR 3  

Viti  2023 2024 2025 2026 2027 
Konsumi nacional neto 6878 6892 6912 6939 6950 
Hyrja në transmetim (GWh) 7066 7251 7493 7571 7584 

Humbjet e matura – të parashikuara (GWH)  129 129 131 132 134 
Humbjet në % (në raport me Inputet në transmetim 1.83% 1,78 % 1,75 % 1,74 % 1,77 % 

 

KOSTT-i gjithashtu propozon që niveli i humbjeve të lejuara për PRR 3 të jetë 1.78%. Në pikën 

e tretë të komenteve në pjesën C (Faktori i Ndarjes së Humbjeve të Transmisionit), KOSTT-i 

kërkon që faktori i ndarjes së humbjeve të jetë i vlefshëm për tërë periudhën rregullative 2023 

- 2027, dhe jo, siç sugjeron ZRRE-ja, vetëm për vitin e parë të PRR3. 

3.2.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KOSTT-it 

Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KOSTT-it janë si në vijim: 

 ZRRE-ja pajtohet me analizat e bëra nga KOSTT-i, si dhe me prezantimin e metodave 

për llogaritjen e humbjeve dhe me konstatimin se duhet të përdoret metoda e dytë 

në llogaritjet e mëtutjeshme të nivelit të humbjeve. 

 ZRRE propozon që objektivi i humbjeve të lejuara për PRR 3 të mbetet ashtu siç është 

propozuar në Raportin Konsultativ, në vlerën 1.75%. Ky propozim bazohet në trendin 

e humbjeve të realizuara në vitet e fundit 2019, 2020 dhe 2021, si dhe paraqet një 

stimulim që operatori i sistemit të vazhdojë të operojë në nivelin e efiçencës 

ekzistuese. 

 Siç është paraqitur në Raportin Konsultativ, ZRRE-ja propozon që faktori i ndarjes së 

humbjeve duhet të jetë 50% për vitin e parë të PRR3. 

Komentet e KOSTT-it nuk rezultuan në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së.  

3.3 Komentet e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) 

3.3.1 Komentet e KEDS-it  

Komentet e KEDS-it për Raportin Konsultativ janë përmbledhur më poshtë. 

 Komentet mbi faktorët e ZRRE-së që janë shfrytëzuar për përcaktimin e caqeve të humbjeve: 

në Raportin Konsultativ për cakun e reduktimit të humbjeve, ZRRE-ja ka propozuar që niveli i 

humbjeve për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes për periudhën e tretë rregullative të 
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fillojë në 15.1% dhe të përfundojë në 11.1%. KEDS-i thekson se analizat dhe vlerësimet e bëra 

nga ZRRE-ja nuk kanë dhënë argumente se si secili nga faktorët e shfrytëzuar nga ZRRE-ja ka 

ndikuar në humbjet e propozuara. Propozimi i ZRRE-së për cakun e reduktimit të humbjeve 

bazohet në të dhënat historike pa u thelluar në aspekte teknike dhe analiza të detajuara. 

 Investimet Kapitale thekson: operatori i sistemit të shpërndarjes i ka bazuar projeksionet e 

humbjeve në mundësitë reale të reduktimit të humbjeve bazuar në projektet investuese të 

cilat janë dorëzuar për shqyrtim dhe miratim në ZRRE. 

 
Tabela 3 Ndikimi i projekteve të investimeve kapitale në nivelin e humbjeve 

 

o Sipas planit 5-vjeçar të investimeve (2023-2027) me një investim total prej 156 

milionë euro, humbjet teknike pritet të jenë 11.48% nga 12.43%, që është 

pritshmëria për vitin 2022, ose 0.95 pp më të ulëta, ndërsa humbjet 

komerciale pritet të jenë 1.82% nga 4.47%, që është pritshmëria për vitin 2022. 

o Eleminimi i humbjeve komerciale përtej 1.82% të parashikuar nga OSSH-ka në 

fund të vitit 2027 është një pritje joreale. Në baza vjetore, numri i rasteve që 

humbasin të drejtën e ndjekjes ligjore është mbi 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 t'i luftojnë ata, duke përfshirë 

keqpërdoruesit e vazhdueshëm që keqpërdorin energjinë elektrike më shumë 

se një herë. Për më tepër, KEDS-i argumenton se rritja e çmimeve të 

produkteve, përfshirë edhe rrymën, ka bërë që numri i keqpërdoruesve të 

energjisë elektrike të rritet edhe në vendet e zhvilluara, prandaj çdo pretendim 

për uljen e humbjeve komerciale përtej parashikimit të OSSH-së është i 

pabazuar. 

o KEDS-i thekson mesazhin e tyre se mundësia që Operatori i Sistemit të 

Shpërndarjes të zvogëlojë humbjet përtej 13.3% nuk është reale. 

Tabela 4 Ndikimi i investimeve në rrjet në reduktimin e humbjeve teknike 

Viti  2023 2024 2025 2026 2027 Mesatarja Shtesa 

Reduktimet e 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 

 

 Drafti i Strategjisë së Energjisë 2022 - 2031 ZRRE-ja ka theksuar në raportin e saj konsultativ 

se në propozimin e cakut të humbjeve të lejuara të rrjetit për OSSH-në ka marrë parasysh 

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

draft Strategjisë së Energjisë të Republikës së Kosovës, ku parashihet që humbjet në nivel të 

 Ndikimi në uljen 
totale të humbjeve 
(pp) 

Ndikimi në uljen e 
humbjeve komerciale (pp 

Ndikimi në uljen e 
humbjeve teknike (pp) 

Projektet TU 1.40 1.16 0.24 

Projektet TM 0.71 0 0.71 

Leximi dhe kontrolli 1.49 1.49  

Totali 3.60 2.65 0.95 
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shpërndarjes në vitin 2024 të jenë 14.5% ndërsa në vitin 2031 të jenë 9%, dhe se në periudhën 

2024-2031 synohet që të mos ketë humbje komerciale. 

 
o Për sa i përket humbjeve komerciale dhe synimit që është vendosur në drfat 

Strategjinë e Energjisë për eliminimin e plotë të humbjeve komerciale, vlen të 

theksohet se OSSH-ja në kompetencat e saj ligjore do të ndërmarrë të gjitha 

veprimet për të luftuar humbjet komerciale, por reduktimi i tyre varet edhe 

nga faktorë jashtë kontrollit të OSSH-së, të cilat kërkojnë ndryshime ligjore dhe 

mbështetje të vazhdueshme nga autoritetet legjislative, kështu që argumentet 

e tilla nuk mund të pranohen në përcaktimin e objektivave. 

o OSSH-ja rithekson se caqet janë joreale në krahasim me situatën ekzistuese. 

Për më tepër, edhe në vendet e zhvilluara, humbjet komerciale janë një 

fenomen i pranishëm, megjithëse ato raportohen në nivelin e humbjeve të 

përgjithshme. 

o Në Raportin Konsultativ për cakun e reduktimit të humbjeve, ZRRE-ja ka 

parashikuar që caku i përgjithshëm i reduktimit të humbjeve për periudhën 

2023-2027 do të jetë 4 pp linear. Megjithatë, bazuar në parashikimin e ZRRE-

së, nëse reduktimi i humbjeve brenda kësaj periudhe arrin 11.1% në vitin 2027, 

atëherë objektivi i përgjithshëm i reduktimit të humbjeve në periudhën e 

ardhshme rregullative duhet të jetë 2% në mënyrë që të jetë në përputhje me 

objektivat strategjike që në në fund të vitit 2031 humbjet totale do të jenë në 

nivelin 9%, dhe se e njëjta nuk do të ishte në harmoni me trendin historik të 

reduktimit të humbjeve, siç ZRRE-ja e bazon qasjen gjatë vlerësimit të 

humbjeve për periudhën e tretë rregullative. Për më tepër, në raportin 

konsultativ, duke shqyrtuar trendin e rënies së humbjeve ndër vite, për vitin 

2023, trendi parashikon që humbjet në nivel të shpërndarjes të jenë në nivelin 

15.9%, që po ashtu përputhet me kërkesën e OSSH-së për të reflektuar efektin 

e pandemisë. 

 Efekti i pandemisë dhe krizat energjetike : Efektet e paraqitura të pandemisë nga OSSH-ja 

padrejtësisht janë konsideruar të paarsyeshme nga ZRRE-ja, edhe pse gjatë vitit 2020 OSSH-ja 

ka raportuar vazhdimisht për operimet dhe ndikimin e pandemisë. Për më tepër, vendet e 

tjera kanë raportuar efektin e pandemisë në rritjen e numrit të keqpërdoruesëve dhe/ose 

humbjeve në përgjithësi. OSSH-ja ka përsëritur vazhdimisht efektin negativ që ka pasur 

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

reduktimin e humbjeve. Prandaj, konsiderojmë se ky efekt i pandemisë prej 0.7% duhet të 

pranohet nga ZRRE. 

 Propozimi për cakun e reduktimit të humbjeve: bazuar në shpjegimet dhe argumentet e 

dhëna më sipër, OSSH-ja ka paraqitur propozime për cakun e reduktimit të humbjeve për 

periudhën 2023-2027, i cili, sipas OSSH-së, nuk mund të jetë më i vogël se 13.3% në fund të 

periudhës së tretë rregullative. 

Propozimi për “qëndrimin në vend” për tre vite: në komentet saj ndaj raportit 

konsultativ OSSH ka propozuar qëndrimin në vend për tre vite në vlerë prej 15.1%, 

duke theksuar se 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% 



 

Faqja 12 nga 25 

 

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

prej 13.3% në vitin 2027. 

  

Tabela 5 Reduktimi i humbjes nga baza aktuale e lejuar 

Viti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Caku i humbjeve në % 15.10%      

Efekti i pandemisë 0.70%      

Humbjet aktuale të pritura 16.9%      

Propozimi indikativ i humbjeve në %  15.10% 15.10% 15.10% 14.20% 13.30% 

Ulja në pikë të përqindjes  0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.90% 

 

 Faktori i ndarjes së humbjeve: Sa i përket faktorit të ndarjes së humbjeve, duke pasur 

parasysh se caku i uljes së humbjeve në këtë shqyrtim periodik ka një ndikim financiar më të 

madh në krahasim me periudhën e mëparshme rregullative dhe pasiguritë e shumta të 

sektorit për vitet e ardhshme, OSSH-ja konsideron se ndarja e humbjeve apo kursimeve të 

tejkaluara në mes të konsumatorëve dhe OSSH-së me një faktor ndarës 50/50 për periudhën 

2023-2027 është një ndarje e duhur që ndihmon stabilitetin financiar të kompanisë dhe ofron 

stimuj për të reduktuar humbjet në të ardhmen. ZRRE-ja, gjatë ekzaminimit të faktorit të 

ndarjes së humbjeve, duhet të marrë parasysh aplikimin e saktë të faktorit, pasi që i njëjti 

mund të japë rezultate të gabuara gjatë aplikimit të tij në formulën për llogaritjen e kostos së 

humbjeve në të hyrat maksimale të lejuara për operatorët. 

 

3.3.2 Përgjigjet e ZRRE-së në komentet e KEDS-it 

Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KEDS-it janë si në vijim: 

 Faktorët e ZRRE-së të shfrytëzuar  për përcaktimin e caqeve të humbjeve: ZRRE-ja pajtohet 

me KEDS-in se kostoja e humbjeve është rritur për shkak të krizës energjetike. Siç theksohet 

në Raportin Konsultativ, rritja e paprecedentë e kostos është arsyeja e vendosjes së faktorit 

të ndarjes së humbjeve. ZRRE-ja thekson se rritja e kostos të energjisë është një rrezik përtej 

kontrollit të të licencuarit apo konsumatorëve. Megjithatë, ndërsa ky faktor ndikon në koston 

e përgjithshme të humbjeve, nuk mund të përdoret për të përcaktuar aftësinë e OSSH-së për 

të reduktuar humbjet. Caqet për reduktimin e humbjeve të OSSH-së në PRR3 janë vendosur 

në bazë të humbjeve të lejuara në fund të PRR 2, performancës së OSSH-së në PRR1 dhe PRR2, 

efektin e investimeve të realizuara, dhe mundësit e reale dhe të arsyeshme të investimeve 

edhe në periudhën e ardhshme bazuar në përvojat nga PRR1 dhe PRR 2, praktikave 

rregullative lokale dhe rajonale, si dhe trendet e reduktimit të humbjeve në vitet e fundit si 

është paraqitur në diagramin në Fig. 1 në pjesën hyrëse më sipër. Siç ilustrohet në Fig 1 të 

diagramit të mësipërm, trendet në reduktimin e humbjeve të OSSH-së janë në përputhje me 

caqet e propozuara të ZRRE-së për reduktimin e humbjeve të OSSH-së në PRR 3. 

 

 Vlera fillestare e humbjeve: ZRRE-ja ka vendosur tashmë një pozicion në rishikimin periodik 

PRR2 se rritja e vlerës fillestare të humbjeve për t’u përputhur me performancën aktuale të 

ndërmarrjes së rregulluar faktikisht nënkupton penalizimin e konsumatorëve për faktin se 

ndërmarrja e rregulluar nuk ishte në gjendje të arrinte cakun e saj për reduktimin e humbjeve. 



 

Faqja 13 nga 25 

 

Prandaj, vlera fillestare e humbjeve duhet të jetë vlera e humbjeve që OSSH-ja ka mundur të 

arrijë në fund të periudhës rregullative. Prandaj, vlera fillestare do të jetë 15.1%. 

 

 Ndikimi i investimeve kapitale në reduktimin e humbjeve: ZRRE vendos caqet për 

reduktimin e humbjeve si parameter rregullator në shqyrtime periodike tarifore 

shumëvjeçare duke marr  parasysh  efektin e investimeve të realizuara, dhe mundësit 

e reale dhe të arsyeshme të investimeve edhe në periudhën e ardhshme bazuar në 

përvojat e investimeve kapitale të implementuara nga OSSh krahas atyre të lejuara 

me Plane Zhvillimore Investive. Draft plani i investimeve për periudhë rregullative  

përfshinë: projektet kapitale të cilat janë të nevojshme  për të ofruar shërbimet e 

operatorit të sistemit shpërndarjes që kanë të bëjnë me investime në TM dhe TU, 

leximin dhe kontrollimin e njësorëve. Pra, marrë parasysh projektet investive të 

lejuara më herët dhe atyre që planifikohen të investohen në periudhen e ardhshme 

rregullative, OSSH ka mekanizma tjerë krahas investimeve që ndikojnë në zvoglimin e 

humbjeve komerciale nga keqpërdoruesit e eneregjise elektrike. ZRRE ka marr në 

konsiderat praktikat rregullatore që janë aplikuar në shqyrtimet periodike në të 

kaluarën, si dhe praktikat e rregullatorëve në regjion janë marrë në konsideratë në 

përcaktimin e nivelit të lejuar të humbjeve në shpërndarje. 

 ZRRE në pajtim me rregullat e të hyrave, ka aplikuar mekanizmin nxitës rregullator 

për OSSH dhe OST/OT duke lejuar që i licencuari të mbaj ndryshimin e këtyre kostove 

si nxitje në përmirësimin e përformancës. 

 

 Draft Strategjia e Energjisë 2022 – 2031: ZRRE ka marrë në konsideratë objektivat 

strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve të gjithmbarshme në sistem e me 

theks të veçantë edhe humjeve jo-teknike për periudhën 2022-2031. Ashtu siç 

përcaktohet legjislacionin primar për sektorin e energjisë, rregullatori ka përgjegjësi 

që të ndihmojë në zhvillimin e qëndrushëm të sistemit në pajtim me objektivat e 

përgjithshme të politikave të energjisë. Në këtë kuptim rregullatori duke qenë 

pjesëmarres dhe konsultues së bashku me akterët tjerë të sektorit të energjisë, ndër 

të tjera për analizë ka marr edhe draft strategjinë. Por, gjithsesi në vlerësimin e saj 

ZRRE është e pavarur, dhe në përcaktimin e cakut të reduktimit të humbjeve ZRRE ka 

marr për bazë praktikat dhe mekanizmat rregullator. 

 

 Efekti i pandemisë dhe krizat energjetike: ZRRE-ja ka theksuar në raportin konsultativ 

që pretendimin e KEDS-it se kufizimet e lidhura me pandeminë kanë ndikuar 

negativisht në aftësinë e tyre për të reduktuar ofertat e konsideron të  

pamjaftueshëm për të merituar ndonjë përshtatje të cakut të humbjes. ZRRE-ja 

thekson se mund të jetë e mundshme që efekti i pandemisë mund të ketë shkaktuar 

ndërprerje të përkohshme në operimet e punës së ndërmarrjes, megjithatë nuk janë 

paraqitur dëshmi, për ta bindur rregullatorin, se si këto ndërprerje kanë shkaktuar një 

rritje kaq të konsiderueshme të nivelit të humbjeve.  
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3.4 Komentet e Ministrisë së Ekonomisë 

3.4.1 Komentet e Ministrisë së Ekonomisë 

Sipas dokumentit Caku për reduktimin e humbjeve sipas Propozimit të ZRRE-së,  trendi i zvogëlimit të 

humbjeve pothuajse është në linjë me humbjet që janë paraqitur në draft Strategjinë e Energjisë prej 

9 % në vitin 2031. Këtu humbjet në OSSH në vitin 2027 janë 11.1% dhe me trendin e parashikimeve 

nga vitet e kaluara supozohet se në vitin 2031, niveli i humbjeve në OSSH prej 9% do të mund të jetë i 

arritshëm.   

Në  2024, sa i përket nivelit të humbjeve në OSSH paraqitet një dallim i vogël krahasuar me draftin e 

Strategjisë së Energjisë 2022-2031 ku parashihet që niveli i humbjeve në OSSH në vitin 2024 të jetë 

14.5%, ndërsa sipas Raportit konsultativ të ZRrE-së, ky nivel për vitin 2024 do të 14.7 % me një dallim 

0.2 pikë përqindje. Poashtu, propozimi i humbjeve sipas ZRRE-së në lidhje me Humbjet në Transmetim 

të Energjisë Elektrike qëndron (është i pranueshëm). 

3.4.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Ministrisë së Ekonomisë 

ZRRE ka marrë në konsideratë objektivat strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve të 

gjithmbarshme në sistem e me theks të veçantë edhe humjeve jo-teknike për periudhën 2022-2031. 

Por, gjithsesi në vlerësimin e saj në përcaktimin e cakut të reduktimit të humbjeve ka marr për bazë 

praktikat dhe mekanizmat rregullator. 

Komentet e ME-së lidhur me cakun e reduktimit të humbjeve për periudhën rregullative 2023-2027 

për OST/T dhe OSSh nuk rezultuan në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 
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4 Propozimi Përfundimtar i ZRRE-së për Humbjet e Lejuara të Rrjetit sipas 

PRR3 

Kjo pjesë e raportit ofron një pasqyrë të propozimit përfundimtar të ZRRE-së për cakun e reduktimit 

të humbjeve sipas PRR3. 

4.1 Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Transmetimit (KOSTT) 

Bazuar në komentet e ofruara nga i licencuari dhe përgjigjet e ZRRE-së të dhëna sipas nenit 3.2 të këtij 

raporti, Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Transmisionit janë si në vijim: 

 Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Transmetimit janë vendosur në 1.75% në vit. 

 Faktori i ndarës i humbjeve është vendosur në 50% dhe do të zbatohet vetëm për vitin e 

parë të periudhës rregullative (2023). 

4.2 Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Shpërndarjes (KEDS) 

Bazuar në komentet e ofruara nga i licencuari dhe përgjigjet e ZRRE-së të paraqitura në pjesën 3.3 të 

këtij raporti, Humbjet e Lejuara të Rrjetit për Sistemin e Shpërndarjes janë si në vijim: 

  PRR3 

Viti 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Humbjet aktuale - parashikimi 16.9%      

Propozimi i OSSH-së (propozimi fillestar)  16.9% 16.9% 15.7% 14.5% 13.3% 

Propozimi i OSSH-së (rishikim)  15.1% 15.1% 15.1% 14.2% 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 së humbjeve   50% 0% 0% 0% 0% 
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 Shtojca 1: Përmbledhje e komenteve të palëve të interesit dhe përgjigjeve të ZRRE-së 

Shtojca 1  Përgjigja e ZRRE-së Ndikimi në 
propozimin fillestar 

KOSTT KOSTT-i pajtohet me deklarimin e ZRRE-së 
se është e detyrueshme që metodologjia 
dhe raportimi i përllogaritjes së humbjeve të 
jenë konsistente dhe transparente, prandaj 
jep sqarime për dy metodat e përdorura për 
llogaritjen e humbjeve, duke paraqitur edhe 
shprehjet matematikore për llogaritjen. e 

humbjeve : 
o Metoda 1: Nëse eksporti merret 

parasysh si emërues në llogaritjen e 
humbjeve në OST; 

 
Llogaritja e humbjeve sipas kësaj metode 
bëhet sipas ekuacionit të mëposhtëm: 

Humbjet % = Humbjet në GWh / (konsumi 
nacional + eksporti) 

 

o Metoda 2: Nëse si emërues në 
llogaritjen e humbjeve në OST, marrim 
parasysh qasjen sipas raporteve të 
rregullta vjetore në ZRRE; 

Llogaritja e humbjeve sipas kësaj metode 
bëhet sipas ekuacionit të mëposhtëm: 
Humbjet % = Humbjet në GWh / (Energjia 
hyrëse në KOSTT) 
 
Nga simulimet e bëra, KOSTT konsideron se 
metoda e dytë e vlerësimit të humbjeve në 

ZRRE-ja pajtohet me analizën e bërë nga KOSTT-
i, si dhe me prezantimin e metodave për 
llogaritjen e humbjeve dhe konstatimin se duhet 
të përdoret metoda e dytë në kalkulimet e 
mëtutjeshme të nivelit të humbjeve. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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terma relativë është më optimale, pasi në 
këtë rast siguria e parashikimit të humbjeve 
varet vetëm nga dy faktorë: zhvillimi i rrjetit 
dhe zhvillimi i kërkesës. 

KOSTT KOSTT gjithashtu propozon që niveli i 
humbjeve të lejuara për PRR 3 të jetë 1.78% 
(kjo është ilustruar nga KOSTT-i me tabelën 
për parashikimin e humbjeve për PRR 3) 
. 

ZRRE-ka propozon që caku i humbjeve të lejuara 
për PRR 3 të mbetet ashtu siç është propozuar 
në Raportin Konsultativ, pra në vlerën 1,75 %. Ky 
propozim bazohet në trendin e humbjeve të 
realizuara në vitet e fundit 2019, 2020 dhe 2021, 
si dhe paraqet stimulin për operatorin e sistemit 
për të vazhduar një performancë të mirë. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 

KOSTT KOSTT kërkon që faktori i ndarjes së humbjeve të 
jetë i vlefshëm për të gjithë periudhën rregullative 
2023 - 2027, dhe jo siç sugjeron ZRRE, vetëm për vitin 
e parë të PRR 3. 

ZRRE propozon që për shkak të situatës aktuale 
të vështirë të furnizimit me energji elektrike, si 
dhe rritjes enorme të çmimeve të importit, 
faktori i ndarjes së humbjeve të jetë 50% për 
vitin e parë të PRR 3. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 

KEDS  Komentet mbi faktorët e ZRRE-së të përdorur për 
përcaktimin e caqeve të humbjeve; ZRRE-ja në 
Raportin Konsultativ për cakun e reduktimit të 
humbjeve ka propozuar që niveli i humbjeve për 
Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes për periudhën 
e tretë rregullative të fillojë në 15.1% dhe të 
përfundojë në 11.1%. ZRRE-ja ka theksuar se 
propozimi për objektivin e humbjes ka marrë 
parasysh faktorë të tillë si: 
- Gjendja aktuale e furnizimit me energji elektrike 

dhe rritja e paprecedentë e çmimeve të importit 

- Vështirësitë dhe sfidat e operatorëve të sistemit 
në arritjen e caqeve në periudhën e dytë 
rregullative (PR 

Faktorët e ZRRE-së të përdorur për përcaktimin 
e caqeve të humbjeve; ZRRE-ja ka marrë 
parasysh të gjithë faktorët e listuar në raportin 
konsultativ; Kështu, duke marrë parasysh këta 
faktorë, ZRRE propozoi një faktor të ndarjes prej 
50% për vitin e parë të PRR 3, dhe ndoqi politikat 
e përshkruara në Draft Strategjinë e Energjisë 
2022-2031 për reduktimin e humbjeve në rrjetin 
e shpërndarjes. Për më tepër, ZRRE-ja është e 
mandatuar me ligj që të monitorojë 
performancën e aktiviteteve të licencuara 
bazuar në investimet e miratuara dhe planet 
zhvillimore, si dhe të hyrat maksimale të lejuara. 
ZRRE ka aprovuar të gjitha projektet dhe 
programet për reduktimin e humbjeve në PRR 2 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së . 
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- Plane zhvillimore dhe investive të propozuara 
nga operatorët për të reduktuar humbjet 

- Studimet dhe praktikat rajonale 

- Caqet e përcaktuara në Draft Strategjinë e 
Energjisë së Kosovës 2022 - 2031 dhe 

- Qasja e përdorur nga ZRRE-ja për të përcaktuar 
nivelin e humbjeve në rishikimet e kaluara të 
tarifave 

Megjithatë, në analizat dhe vlerësimet e bëra nga 
ZRRE-ja nuk është argumentuar më tej se si ka 
ndikuar secili nga këta faktorë. Propozimi i ZRRE-së 
për caqet e reduktimit të humbjeve bazohet në të 
dhënat historike pa u thelluar në aspekte teknike 
dhe analiza të detajuara. 
Nga ana tjetër, OSSH-ja e ka bazuar propozimin e saj 
për nivelin e lejuar të humbjeve në argumente, 
raporte teknike, plane investimi dhe analiza të 
besueshme dhe të arritshme. Duke marrë parasysh 
këtë, ne besojmë se është shumë shqetësuese dhe e 
papërshtatshme që llogaritja për uljen e humbjeve 
të bazohet vetëm në të dhëna historike, duke marrë 
parasysh situatën e vështirë në sektorin e energjisë 
në Kosovë si pasojë e krizës së përgjithshme 
energjetike. 

dhe pret që investimet në sistemin e 
shpërndarjes të rezultojnë në arritjen e 
humbjeve të lejuara. Dështimi i OSSH-së për të 
përmbushur caqet e përcaktuara të humbjeve 
rezulton në kosto shtesë për klientët. 
 
Caqet për reduktimin e humbjeve të OSSH-së në 
PRR 3 janë vendosur në bazë të humbjeve të 
lejuara në fund të PRR 2, performancës së OSSH-
së në PRR1 dhe PRR2, praktikave rregullative 
lokale dhe rajonale, si dhe trendet e reduktimit të 
humbjeve në vitet e fundit siç është paraqitur në 
diagramin në Fig. 1 në pjesën hyrëse më sipër. Siç 
ilustrohet në Fig 1 të diagramit të mësipërm, 
trendet në reduktimin e humbjeve të OSSH-së 
janë në përputhje me caqet e propozuara të 
ZRRE-së për reduktimin e humbjeve të OSSH-së 
në PRR 3. 
Për më tepër, ZRRE-ja parashikon që KEDS-i do 
të performojë në nivelin e OSSH-ve rajonale në 
drejtim të reduktimit të humbjeve në rrjetin e 
shpërndarjes, siç tregohet në diagramin në Fig. 2 
 

KEDS Investimet Kapitale; operatori i sistemit të 
shpërndarjes në propozimin për nivelin e lejuar të 
humbjeve për periudhën 2023-2027 e ka bazuar në 
mundësitë reale të reduktimit të humbjeve në bazë 
të projekteve investive të cilat janë dorëzuar për 
shqyrtim dhe miratim në ZRRE. Sipas Planit të 

ZRRE vendos caqet për reduktimin e humbjeve si 
parameter rregullator në shqyrtime periodike 
tarifore shumëvjeçare duke marr  parasysh  
efektin e investimeve të realizuara, dhe 
mundësit e reale dhe të arsyeshme të 
investimeve edhe në periudhën e ardhshme 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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Investimeve, gjatë planifikimit të reduktimit të 
humbjeve për bazë është marrë ulja e humbjeve nga 
projektet e përzgjedhura për investime në TM dhe 
TU, siç tregohet në Tab. 1. 
o Sipas planit 5-vjeçar të investimeve (2023-2027) 

me një investim total prej 156 milionë euro, 

humbjet teknike pritet të arrijnë në 11.48% nga 

12.43%, që është pritshmëria për vitin 2022, ose 

0.95 pp më të ulëta, ndërsa humbjet komerciale 

pritet të arrijnë në 1.82% nga 4.47%, që është 

pritshmëria për vitin 2022. 

o Eliminimi i humbjeve komerciale përtej 1.82% të 

parashikuar nga OSSH-ja në fund të vitit 2027 

është një pritshmëri joreale. Operatori i sistemit 

të shpërndarjes kontrollon në baza vjetore afro 

100,000 konsumatorë, ndërsa numri i rasteve të 

faturuara me humbje të rikuperimit është afro 

10,000 konsumatorë në vit. Numri vjetor i 

rasteve që procedohen në gjykata është mbi 

3,500, ndërsa më pak se 50% e tyre arrijnë të 

trajtohen nga gjykatat. Në bazë vjetore, numri i 

rasteve që humbin të drejtën e ndjekjes ligjore 

është mbi 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 t'i luftojnë 

ata, duke përfshirë keqpërdoruesit që 

keqpërdorin energjinë elektrike më shumë se 

bazuar në përvojat e investimeve kapitale të 
implementuara nga OSSh krahas atyre të lejuara 
me Plane Zhvillimore Investive. Draft plani i 
investimeve për periudhë rregullative  përfshinë: 
projektet kapitale të cilat janë të nevojshme  për 
të ofruar shërbimet e operatorit të sistemit 
shpërndarjes që kanë të bëjnë me investime në 
TM dhe TU, leximin dhe kontrollimin e 
njësorëve. Pra, marrë parasysh projektet 
investive të lejuara më herët dhe atyre që 
planifikohen të investohen në periudhen e 
ardhshme rregullative, OSSH ka mekanizma tjerë 
krahas investimeve që ndikojnë në zvoglimin e 
humbjeve komerciale nga keqpërdoruesit e 
eneregjise elektrike. ZRRE ka marr në konsiderat 
praktikat rregullatore që janë aplikuar në 
shqyrtimet periodike në të kaluarën, si dhe 
praktikat e rregullatorëve në regjion janë marrë 
në konsideratë në përcaktimin e nivelit të lejuar 
të humbjeve në shpërndarje. 
ZRRE në pajtim me rregullat e të hyrave, ka 
aplikuar mekanizmin nxitës rregullator për OSSH 
dhe OST/OT duke lejuar që i licencuari të mbaj 
ndryshimin e këtyre kostove si nxitje në 
përmirësimin e përformancës. 
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një herë. Për më tepër, me rritjen e çmimeve të 

produkteve, përfshirë edhe energjinë elektrike, 

vendet e zhvilluara janë alarmuar edhe nga rritja 

e numrit të keqpërdorimeve , prandaj çdo 

pretendim për uljen e humbjeve komerciale 

përtej parashikimit të OSSH-së është i pabazuar. 

Gjithashtu, po të shikojmë analizën e vlerës së 
investimeve përballë uljes së humbjeve teknike, do 
të shohim se për 1 pikë shtesë të përqindjes duhen 
më shumë se 120 milionë euro investime të reja, që 
është praktikisht e pamundur, përfshirë kapacitetin 
e kontraktorëve që operojnë në Kosovë. 

KEDS Draft Strategjia e Energjisë 2022 - 2031; ZRRE-ja në 
raportin konsultativ ka përmendur se në planifikimin 
e cakut të humbjeve për OSSH, ka marrë parasysh 
objektivat strategjike që adresojnë reduktimin e 
humbjeve për periudhën 2022-2031 sipas Strategjisë 
së Energjisë së Republikës së Kosovës, në të cilat 
parashikohet që humbjet në nivelin e shpërndarjes 
në vitin 2024 të jenë 14.5% ndërsa në vitin 2031 prej 
9%, dhe se në periudhën 2024-2031 synohet që të 
mos ketë humbje komerciale. 
 

ZRRE ka marrë në konsideratë objektivat 

strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve 

të gjithmbarshme në sistem e me theks të 

veçantë edhe humjeve jo-teknike për periudhën 

2022-2031. Ashtu siç përcaktohet legjislacionin 

primar për sektorin e energjisë, rregullatori ka 

përgjegjësi që të ndihmojë në zhvillimin e 

qëndrushëm të sistemit në pajtim me objektivat 

e përgjithshme të politikave të energjisë. Në këtë 

kuptim rregullatori duke qenë pjesëmarres dhe 

konsultues së bashku me akterët tjerë të sektorit 

të energjisë, ndër të tjera marr në analizë edhe 

këtë aspekt. Por, gjithsesi në vlerësimin e saj 

ZRRE është e pavarur, dhe në përcaktimin e 

cakut të reduktimit të humbjeve ka marr për 

bazë praktikat dhe mekanizmat rregullator. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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KEDS Pasi që Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 
ende nuk është miratuar, OSSH-ja 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 Konsultimet 
Publike për Strategjinë e Energjisë kanë vlerësuar 
nivelin e humbjeve nga 15.05% deri në vitin 2024, që 
është në përputhje me propozimin e OSSH-së për 
nivelin e humbjeve për periudhën 2023-2027 të 
dorëzuar në ZRRE. Propozimi i OSSH-së është 
diskutuar gjatë takimeve të zhvilluara për hartimin e 
Strategjisë së Energjisë, e cila është në proces të 
shqyrtimit. 

Përparësia e këtij referencimi është harmonizimi 
i objektivave dhe veprimeve strategjike. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 

KEDS Për sa i përket humbjeve komerciale dhe synimit që 
është vendosur në Strategjinë e Energjisë për 
eliminimin e plotë të humbjeve komerciale, vlen të 
theksohet se OSSH-ja në kompetencat e saj ligjore do 
të ndërmarrë të gjitha veprimet për të luftuar 
humbjet komerciale, por ulja e tyre varet edhe nga 
faktorë jashtë kontrollit të OSSH-së, të cilat kërkojnë 
ndryshime ligjore dhe mbështetje të vazhdueshme 
nga autoritetet legjislative, kështu që argumente e 
tilla nuk mund të pranohen në përcaktimin e 
objektivave; 

ZRRE-ja pajtohet me këtë qëndrim dhe vëren se 
rrethanat e jashtme në këtë drejtim nuk kanë 
ndryshuar nga periudhat e mëparshme 
rregullative. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 

KEDS Efekti i pandemisë dhe krizat energjetike; Efektet e 
paraqitura të OSSH-së për pandeminë janë 
konsideruar padrejtësisht të paqëndrueshme nga 
ZRRE-ja, edhe pse gjatë vitit 2020 OSSH-ja ka 
raportuar vazhdimisht për operimet dhe ndikimin e 
pandemisë. Për më tepër, vendet e tjera  kanë 
raportuar efektin e pandemisë në rritjen e numrit të 

ZRRE-ja ka theksuar në raportin konsultativ se e 
konsideron pretendimin e KEDS-it se kufizimet e 
lidhura me pandeminë kanë ndikuar negativisht 
në aftësinë e tyre për të reduktuar ofertat të 
pamjaftueshme për të merituar ndonjë 
përshtatje të cakut të humbjes. ZRRE-ja thekson 
se mund të jetë e mundur që efekti i pandemisë 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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keqpërdoruesëve dhe/ose humbjeve në përgjithësi, 
si pasojë e izolimeve. OSSH-ja ka përsëritur 
vazhdimisht efektin negativ që ka pasur pandemia 
dhe përmes të dhënave ka argumentuar ndikimin e 
pandemisë në uljen e humbjeve. Prandaj, 
konsiderojmë se ky efekt i pandemisë prej 0.7% 

duhet të pranohet nga ZRRE-ja; 

mund të ketë shkaktuar ndërprerje të 
përkohshme në operimet e ndërmarrjes, 
megjithatë nuk janë paraqitur dëshmi, për të 
bindur rregullatorin, se si këto ndërprerje kanë 
shkaktuar një rritje kaq të konsiderueshme të 
nivelit të humbjeve.  

KEDS Propozimi për cakun e reduktimit të humbjeve; 
Bazuar në shpjegimet dhe argumentet e dhëna më 
sipër, OSSH-ja ka paraqitur propozime për cakun e 
reduktimit të humbjeve për periudhën 2023-2027, i 
cili teknikisht dhe praktikisht nuk mund të jetë më 
pak se 13.3% në fund të periudhës së tretë 
rregullative. 
Në tabelën 3 KEDS-i prezantoi uljen e humbjeve sa i 
përket energjisë.  

ZRRE-ja është e mandatuar me ligj që të zbatojë 
politikat nacionale në sektorin e energjisë, të 
licencojë dhe monitorojë aktivitetet e 
rregulluara në sektorin e energjisë, si dhe të 
mbrojë interesat e konsumatorëve të sektorit 
të energjisë. Në vendosjen e caqeve për 
reduktimin e humbjeve të operatorëve të 
sistemit në PRR3, ZRRE-ja ka marrë parasysh 
elementet e mëposhtme: 
- Caqet e vendosura në dokumentet e 

politikave nacionale. 
- Arritjet e caqeve të vendosura nga 

ZRRE-ja për reduktimin e humbjeve 
në PRR2 – performanca e 
operatorëve të sistemit. 

- Analiza e trendit aktual për 
reduktimin e humbjeve. 

- Praktikat rregullative. 
- Planet zhvillimore dhe investuese të 

miratuara dhe të planifikuara. 
- Kushtet aktuale të vështira në 

sektorin e energjisë 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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KEDS Siç është argumentuar në propozimin e OSSH-së për 
cakun e humbjeve të lejuara, OSSH-ja gjatë 
vlerësimit të reduktimit të humbjeve ka marrë 
parasysh rrjedhën e pritura të energjisë elektrike dhe 
nivelin e reduktimit të tyre në MWh në përputhje me 
planin e investimeve dhe raportet teknike, siç 
paraqitet në tabelën e mësipërme. Në propozimin e 
saj  ZRRE-ja nuk ka argumentuar dhe nuk ka ofruar 
asnjë raport teknik që tregon se si do të mbulohet 
diferenca e llogaritur e energjisë me synimet e 
propozuara nga ZRRE-ja. Nëse ZRRE-ja ka bazuar 
argumentet e saj në ndonjë raport teknik që paraqet 
mundësinë e reduktimit të humbjeve në MWh përtej 
atyre të paraqitura në raportin e OSSH-së, a mund t'i 
ndani ato me ne, ju lutem; 

Në planifikimin e cakut të humbjeve, duhet  
marrë në konsideratë edhe efektin e PLC dhe 
njehsorëve. ZRRE ka komentuar Planin 
Preliminar Investiv duke adresuar çështjet që 
kanë të bëjnë me projektet PLC dhe instalimin e 
njehsorëve, ndër të tjera për të pasqyruar e 
efektin e tyre në reduktimin e humbjeve në PR3 
Plani Preliminar Investiv i OSSH për periudhën  
2023-2027, parasheh që shumica  e projekteve 
investive në rrjetin e tensionit të ultë, dhe 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 asetet 0.4kV. Siç është sqaruar 
edhe në pergjigjet e mësipërme disa 
aspekte/praktika, analiza, madje edhe të 
bazuara në iformatat e OSSh janë marrë në 
konsideratë në përcaktimin e cakut të humbjeve. 
 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 

KEDS Propozimi për “qëndrimin në vend” për tre vite: në 
komentet saj ndaj raportit konsultativ OSSH ka 
propozuar qëndrimin në vend për tre vite në vlerë 
prej 15.1%, duke theksuar se 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. 

Nuk është e qartë se përse KEDS pret që këtë 
normë të reduktimit të humbjeve. Nëse asgjë 
tjetër, do të ishte e pritshme që përfitimet e 
investimeve të kaluara, përvoja dhe përkushtimi 
menaxherial në intesifikimit e bashkëpunimi me 
autoritetet gjyqësore të Kosovës do të lejonte 
një reduktim të humbjeve të paktën sipas trendit 
aktual, ashtu që niveli i lejuar në OSSh në fund të 
periudhës të jetë i krahasueshëm të pakten me 
nivelin mesatar aktual të humbjeve në rajon.  

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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KEDS Si pasojë e krizës energjetike, gjendja financiare e 
OSSH-së është përkeqësuar. Përkundër rishikimit të 
jashtëzakonshëm i cili filloi në nëntor 2021 për të 
përfunduar në shkurt 2022, OSSH-ja mbetet ende e 
dobësuar sepse çmimet e importit janë përtej atyre 
të pranuara në tarifat e OSSH-së. Prandaj, mbajtja e 
nivelit të humbjeve në nivelin aktual do t'i 
mundësonte OSSH-së rikuperimin dhe fokusimin në 
investime. Më tej, gjatë viteve 2025-2027, OSSH-ja 
parashikon uljen e humbjeve me një përqindje 
vjetore prej 1.2%, që rezulton në nivelin e humbjeve 
prej 13.3% në vitin 2027. Parashikohet që caku i 
përgjithshëm për uljen e humbjeve për periudhën 
2023-2027 të jetë 3.6 pp bazuar në nivelin e pritur të 
humbjeve në fund të 2022 prej 16.90%. 
 

ZRRE pajtohet me KEDS-in se kostoja e humbjeve 
është rritur për shkak të krizës energjetike. Siç 
thuhet në Raportin Konsultativ, rritja e 
paprecedentë e kostove është arsyeja e futjes së 
faktorit të ndarjes së humbjeve. ZRRE-ja thekson 
se rritja e kostos të energjisë është një risk përtej 
kontrollit të të licencuarit apo konsumatorëve. 
Megjithatë, ndërsa ky faktor ndikon në koston e 
përgjithshme të humbjeve, ai nuk mund të 
përdoret për të përcaktuar aftësinë e OSSH-së 
për të reduktuar humbjet. 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 

ME Sipas dokumentit Caku për reduktimin e humbjeve 
sipas Propozimit të ZRRE-së,  trendi i zvogëlimit të 
humbjeve pothuajse është në linjë me humbjet që 
janë paraqitur në draft Strategjinë e Energjisë prej 9 
% në vitin 2031. Këtu humbjet në OSSH në vitin 
2027 janë 11.1% dhe me trendin e parashikimeve 
nga vitet e kaluara supozohet se në vitin 2031, 
niveli i humbjeve në OSSH prej 9% do të mund të 
jetë i arritshëm.   
Në  2024, sa i përket nivelit të humbjeve në OSSH 
paraqitet një dallim i vogël krahasuar me draftin e 
Strategjisë së Energjisë 2022-2031 ku parashihet që 
niveli i humbjeve në OSSH në vitin 2024 të jetë 
14.5%, ndërsa sipas Raportit konsultativ të ZRrE-së, 
ky nivel për vitin 2024 do të 14.7 % me një dallim 

ZRRE ka marrë në konsideratë objektivat 
strategjike që adresojnë zvogëlimin e humbjeve 
të gjithmbarshme në sistem e me theks të 
veçantë edhe humjeve jo-teknike për periudhën 
2022-2031. Por, gjithsesi në vlerësimin e saj në 
përcaktimin e cakut të reduktimit të humbjeve 
ka marr për bazë praktikat dhe mekanizmat 
rregullator. 
 

Nuk ka asnjë ndikim 
në propozimin 
fillestar të ZRRE-së. 
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0.2 pikë përqindje. Poashtu, propozimi i humbjeve 
sipas ZRRE-së në lidhje me Humbjet në Transmetim 
të Energjisë Elektrike qëndron (është i 
pranueshëm). 
 

 


