
 

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

 

Raport përfundimtar për të Hyrat e Lejuara 

Maksimale të Energjisë Elektrike për 

Operatorët e Rregulluar  

Përgjigje ndaj Komenteve 

(Viti relevant tarifor 2022) 
  

 

 

 

DEKLARATË 

Ky Dokument është përgatitur me qëllim të informimit të palëve të interesit gjatë procesit të 
konsultimit publik. Dokumenti duhet të lexohet krahas Raportit Konsultativ të ZRRE-së të 
publikuar më 17 janar 2022. Dokumenti nuk paraqet Vendim të ZRRE-së dhe nuk duhet të 
konsiderohet si i tillë.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 shkurt 2022



 

Faqe 1 nga 27 

 

Përmbajtja  

1 Hyrje 3 

2 Komentet e palëve ndaj të Hyrave të Lejuara Maksimale të operatorëve të rregulluar dhe 

përgjigjet e ZRRE-së 4 

2.1 Komentet e KOSTT ndaj MAR të OST/OT 4 

2.1.1 Humbjet në transmetim 4 

2.1.2 Shërbimet ndihmëse 4 

2.1.3 Fondi për Burimet e Ripërtrishme të Energjisë (BRE) 5 

2.1.4 Detyrimet e mbetura të KEK ndaj konsumatorëve 5 

2.1.5 Obligimi i mbulimit të humbjeve në katër komunat veriore të Kosovës 5 

2.1.6 Kostot e devijimeve ndaj interkoneksionit 6 

2.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KOSTT 6 

2.2.1 Humbjet në transmetim 6 

2.2.2 Kosto e shërbimeve ndihmëse 6 

2.2.3 Kosto e Fondit të Burimeve të Ripërtëritshme 7 

2.2.4 Detyrimet e mbetura të KEK ndaj konsumatorëve 7 

2.2.5 Obligimi i mbulimit të humbjeve katër komunat veriore të Kosovës 8 

2.2.6 Kostot e devijimeve ndaj interkoneksionit 8 

2.2.7 Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për MAR të OST/OT-së 8 

2.3 Komentet e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) 10 

2.3.1 Parashikimi i kërkesës për energji elektrike gjatë vitit 2022 10 

2.3.2 Reduktimi i investimeve kapitale gjate vitit 2022 10 

2.3.3 Zvogëlimi i humbjeve komerciale 10 

2.3.4 Çmimi i importit në llogaritjen e të Hyrave Maksimale të Lejuara të të licencuarve 11 

2.4 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV)

 11 

2.4.1 Parashikimi i kërkesës për energji elektrike gjatë vitit 2022 11 

2.4.2 Reduktimi i investimeve kapitale gjate vitit 2022 11 

2.4.3 Zvogëlimi i humbjeve komerciale 12 

2.4.4 Çmimi i importit në llogaritjen e të Hyrave Maksimale të Lejuara të të licencuarve 12 

2.5 Komentet e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) për Shqyrtim të 

Jashtëzakonshëm të të hyrave të lejuara maksimale 12 

2.5.1 Sjellja e konsumatorëve në raport me konsumin pas aplikimit të tarifave të reja 12 

2.5.2 Heqja e konsumit të pjesës veriore të vendit nga përllogaritja e humbjeve të lejuara për OSSH

 13 



 

Faqe 2 nga 27 

 

2.5.3 Kontigjencë – Aktgjykimi 1373/2017 13 

2.6 Përgjigje ndaj komenteve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për Shqyrtim të 

Jashtëzakonshëm të të hyrave të lejuara maksimale 14 

2.6.1 Sjellja e konsumatorëve në raport me konsumin pas aplikimit të tarifave të reja 14 

2.6.2 Heqja e konsumit të pjesës veriore të vendit nga përllogaritja e humbjeve të lejuara për OSSH

 14 

2.6.3 Kontigjencë – Aktgjykimi 1373/2017 15 

2.7 Komentet e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes ndaj MAR të OSSH 17 

2.7.1 Bilanci i energjisë elektrike 17 

2.7.2 Kosto e blerjes së humbjeve dhe çmimet e importit të energjisë elektrike 18 

2.8 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të palëve ndaj MAR të OSSH-së 19 

2.8.1 Bilanci i energjisë elektrike 19 

2.8.2 Kosto e blerjes së humbjeve dhe çmimet e importit të energjisë elektrike 19 

2.8.3 Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për MAR të OSSH-së 19 

2.9 Komentet dhe sugjerimet e Ministrisë së Ekonomisë ndaj Raportit Konsultativ për të hyrat e 

operatorëve të rregulluar 21 

2.9.1 Çmimet e importit të aplikuara për FSHU dhe subvencioni i Qeverisë 21 

2.9.2 Korrigjimi i të hyrave të vitit paraprak për FSHU 21 

2.10 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të ME ndaj MAR të operatorëve të rregulluar 21 

2.10.1 Çmimet e importit të aplikuara për FSHU dhe subvencioni i Qeverisë 21 

2.10.2 Korrigjimi i te hyrave të vitit paraprak për FSHU 22 

2.11 Komentet e Fuente Dynamics ndaj MAR të FSHU-së 22 

2.12 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Fuente Dynamics 23 

2.13 Komentet e Furnizuesit me Shërbim Universal ndaj MAR të FSHU 23 

2.13.1 Devijimet e shkaktuara nga FSHU dhe përshtatja e kostove 23 

2.13.2 Parashikimi i gjenerimit të KEK Sh.A. 24 

2.13.3 Parashikimi i çmimit të blerjes së energjisë me shumicë 24 

2.13.4 Kërkesa e KESCO për MAR të FSHU-së 24 

2.14 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Furnizuesit me Shërbim Universal 25 

2.14.1 Devijimet e shkaktuara nga FSHU dhe përshtatja e kostove 25 

2.14.2 Parashikimi i gjenerimit të KEK Sh.A. 25 

2.14.3 Parashikimi i çmimit të importit dhe kostove të blerjes së energjisë nga FSHU 25 

2.14.4 Ndikimi i zotimit të subvencioneve në kostot e vlerave hyrëse 26 

2.14.5 Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për MAR të FSHU-së 26 

 



 

Faqe 3 nga 27 

 

1 Hyrje 

Zyra e Rregullatorit për Energji është në procesin e shqyrtimit të jashtëzakonshëm të tarifave të 

energjisë elektrike, si pasojë e rritje së kostos për blerjen e energjisë elektrike. Ashtu siç është 

përshkruar edhe në raportin konsultativ, rritja e kostos për blerjen e energjisë elektrike është ndikuar 

nga disa faktorë; rritja e çmimit të energjisë elektrike në tregjet evropiane; rritja e ndjeshme e kërkesës 

maksimale për energji elektrike dhe e konsumit të energjisë si dhe ndërprerjet e konsiderueshme të 

prodhimit nga njësitë e TC Kosova A dhe TC Kosova B. Të gjithë këta faktorë kanë ndikuar në kostot e 

blerjes së energjisë elektrike të furnizuesit të rregulluar me pakicë të energjisë elektrike në Kosovë – 

Furnizuesit të Shërbimit Universal, kostot e blerjes për mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit 

dhe shpërndarjes - duke rritur kostot e blerjes së realizuar të importit. 

Shqyrtimet e jashtëzakonshme kërkojnë një ndërhyrje rregullatore për përditësimin e parametrave 

tariforë në mënyrë që të sigurohet që të ardhurat që gjenerohen përmes tarifave të miratuara të 

mbulojnë plotësisht kostot e arsyeshme të ofrimit të shërbimit të rregulluar për konsumatorët. 

Ky Dokument ka për qëllim të ofrojë përgjigje ndaj komenteve të palëve të interesit në vlerësimet e 

ZRRE-së të dhëna në Raportin Konsultativ të datës 17 janar 2022 si dhe të ofrojë vlerësimet 

përfundimtare të ZRRE-së pas shqyrtimit të komenteve. Vlerësimet fillestare të ZRRE-së, dhe 

komentet e palëve të interesit janë publikuar në faqen elektronike të ZRRE-së.  
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2 Komentet e palëve ndaj të Hyrave të Lejuara Maksimale të operatorëve 

të rregulluar dhe përgjigjet e ZRRE-së  

Konsultimi publik është në qendër të politikave efektive rregullatore dhe praktikë e ndjekur në mënyrë 

konsistente dhe rigoroze nga ZRRE. Me rastin e publikimit të raporteve konsultative, ZRRE kishte ftuar 

palët e interesit që të ofrojnë qëndrimet e tyre për propozimet e ZRRE-së, me të cilat ata mund të mos 

pajtohen, dhe të komentojnë ato duke korrigjuar ndonjë gabim faktik, duke paraqitur kundër-

argumente ose duke ofruar të dhëna të reja të cilat ZRRE mund të mos i ketë marrë parasysh gjatë 

propozimit fillestar. 

Ky proces konsultativ ka rezultuar të jetë nga më të efektshmit, duke gjykuar nga numri i komenteve 

të pranuara nga personat fizik, kompanitë e rregulluara të sektorit, shoqëria civile, Qeveria e Kosovës, 

partitë politike dhe institucionet e tjera shtetërore.  

Komentet e pranuara nga palët e interesit janë publikuar në ueb-faqen e ZRRE-së. Në këtë pjesë të 

Dokumentit japim një përmbledhje të këtyre komenteve si dhe përgjigjet e ZRRE-së mbi to. 

2.1 Komentet e KOSTT ndaj MAR të OST/OT 

Më datë 25 janar 2022, KOSTT ka dërguar komente ndaj raportit konsultativ të ZRRE-së për Të Hyrat 

e Lejuara Maksimale të operatorëve të rregulluar të energjisë elektrike. Në vijim janë paraqitur 

komentet e KOSTT, të cilave ZRRE i është përgjigjur në këtë raport. 

2.1.1 Humbjet në transmetim 

KOSTT në komentet ndaj raportit konsultativ për Shqyrtim të Jashtëzakonshëm thekson se çmimi 

mesatar i parashikuar i humbjeve në transmetim prej 108.16 €/MWh, për vitin 2022 është çmim 

shumë i ulët në krahasim me çmimet aktuale gjatë muajit janar në bursat e energjisë elektrike në rajon 

dhe Evropë. Gjatë këtij muaji deri më tani kostoja e humbjeve në transmetim ka arritur rreth 4 milionë 

euro, që ende pa përfunduar muaji ka arritur pothuajse një të tretën e kostos së tërë vitit. Mungesa e 

mjeteve financiare në KOSTT si pasojë e obligimit për mbulimin e humbjeve në katër komunat veriore 

të Kosovës, dhe pagesave sipas udhëzimeve të Parlamentit të Kosovës rrezikohet edhe më tej me 

parashikime të kostove me vlera më të ulëta se sa kostoja aktuale që është duke ndodhur. 

KOSTT ka bërë llogaritjet e reja për parashikimin e kostos së humbjeve në transmetim për vitin 2022, 

duke u bazuar në parashikimin e rrjedhave të energjisë së Bilancit të Energjisë Elektrike Versioni 0.5 

dhe parashikimin e çmimeve të importit të energjisë elektrike për vitin 2022 të punuara nga Task Forca 

e themeluar nga Ministria e Ekonomisë për krizën energjetike. Sipas këtyre dy dokumenteve sasia e 

humbjeve në transmetim parashikohet të jetë 136.3 GWh kurse çmimi mesatar 150.72 €/MWh.  

Andaj, KOSTT kërkon rishikimin e pozicionit të humbjeve dhe përfshirjen e kostos së parashikuar nga 

KOSTT prej 20,543,661.9 euro. 

2.1.2 Shërbimet ndihmëse 

KOSTT-i thekson se, ZRrE në Raportin Konsultativ ka trajtuar ndryshe kostot e shërbimeve ndihmëse 

në krahasim me vitet tjera. Kostot e lejuara për këtë kategori gjatë periudhës 2007-2020 në vlerë prej 

5.9 milionë euro janë azhurnuar me kostot e parashikuara nga KOSTT prej 12.87 milionë euro dhe si 

rrjedhojë janë përfshirë vetëm 7 milionë euro në të hyrat e vitit 2022.  
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KOSTT ka cekur se në librat e kontabilitetit ende i ka detyrimet e hapura ndaj EMS, të cilat për arsye 

të njohura politike nuk janë paguar. 

KOSTT-i thekson se gjatë vitit 2021, për humbjet në katër komunat veriore të Kosovës sipas 

udhëzimeve të Kuvendit të Republikës së Kosovës KOSTT ka paguar rreth 33 milionë euro, me mjete 

nga fitimi i pashpërndarë, një pjesë e të cilave kanë qenë nga të hyrat për shërbime ndihmëse të 

periudhës 2007-2010. 

2.1.3 Fondi për Burimet e Ripërtrishme të Energjisë (BRE) 

KOSTT-i vlerëson se azhurnimi i Fondit për BRE paraqet rrezik potencial për degradimin e situatës 

financiare të KOSTT e cila vetëm se është shumë e rënduar. Azhurnimi i fondit për 7.02 milionë euro 

nga viti paraprak, nuk përkon me gjendjen aktuale në KOSTT, pasi që këto mjete janë shfrytëzuar për 

mbulimin e humbjeve në katër komunat veriore të Kosovës dhe si rrjedhojë, mos përfshirja e të hyrave 

për fond sipas parashikimeve do të ketë për pasojë mungesën e mjeteve në Fondin për BRE për 

shlyerjen e detyrimeve ndaj palëve dhe ekspozimin e kompanisë ndaj rreziqeve të proceseve 

gjyqësore të cilat mund të ngritën nga palët. Gjithashtu ka cekur se Fondi për BRE, në vitin 2021 ka një 

mungesë prej 191,690 € si pasojë e mos pagesës së subvencionimit nga Qeveria e Kosovës.  

2.1.4 Detyrimet e mbetura të KEK ndaj konsumatorëve 

KOSTT-i thekson se detyrimet e mbetura të KEK ndaj konsumatorëve, janë alokuar tërësisht në tarifat 

e KOSTT në vlerë prej 5.9 milionë euro, ku të hyrat e KOSTT janë zvogëluar për këtë vlerë duke mos 

cekur mënyrën e shlyerjes së këtij detyrimi të KEK ndaj KOSTT. Bazuar në të dhënat aktuale nga viti 

2017 deri në vitin 2022, KEK nuk ka mundësi të furnizimit të KOSTT me energji elektrike për shlyerjen 

e detyrimit në nivelin prej 5.9 milionë euro brenda një viti duke marrë parasysh detyrimet që i ka ndaj 

furnizuesit të shërbimit publik universal dhe detyrimeve tjera. 

Andaj, KOSTT kërkon nga ZRrE që të përcaktohet qartë forma e përmbushjes së detyrimit të KEK ndaj 

konsumatorëve përmes tarifave të KOSTT, me qëllim të minimizimit të rrezikut financiarë që paraqet 

ky detyrim për KOSTT-in.  

2.1.5 Obligimi i mbulimit të humbjeve në katër komunat veriore të Kosovës 

Sipas KOSTT, detyrimi i vendosur nga ZRrE përmes Licencës për Operatorin e Sistemit të Transmetimit 

për mbulimin e humbjeve në katër komunat të Kosovës duke mos përfshirë të hyrat për koston e kësaj 

energjie e ka sjellë KOSTT-in në prag të falimentimit. Kostoja e humbjeve në katër komunat veriore të 

Kosovës gjatë vitit 2021 ka arritur vlerën prej 40,849,659 euro. Nga Qeveria e Kosovës janë mbuluar 

rreth 7,673,462 milionë euro, pjesa tjetër prej 33,176,197 euro është mbuluar nga buxheti i KOSTT 

sipas udhëzimeve të Parlamentit të Kosovës. Si rrjedhojë, Bilanci i Suksesit të kompanisë me 31 dhjetor 

2021, paraqitet negativ, pra me humbje rreth 25 milionë euro. Të gjitha parashikimet financiare për 

vitin 2022 me skenarët ku obligimi i mbulimit të humbjeve në katër komunat veriore të Kosovës i 

mbetet KOSTT pa të hyra për këtë kosto, e sjellin kompaninë në prag të falimentimit në tremujorin e 

parë të vitit 2022. Prandaj, KOSTT kërkon nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë që urgjentisht të ia 

largojë obligimin e mbulimit të humbjeve në katër komunat veriore të Kosovës nga Licenca për 

Operatorin e Sistemit të Transmetimit ose të gjejë një mekanizëm tjetër të mbulimit të kësaj kostoje. 



 

Faqe 6 nga 27 

 

2.1.6 Kostot e devijimeve ndaj interkoneksionit  

KOSTT thekson që devijimet ndaj interkoneksionit të zonës rregulluese të KOSTT gjatë vitit 2021 kanë 

qenë të mëdha, sidomos gjatë muajve nëntor dhe dhjetor. Një pjesë e këtyre detyrimeve mbulohen 

nga mekanizmi balancues për devijimet e paqëllimshme nga palët tregtare. Pjesa e shkaktuar nga KEDS 

dhe KESCO me nën-nominimet gjatë muajit dhjetor sipas Raportit Konsultativ janë përfshirë në të 

hyrat e tyre dhe KOSTT-i pret  që këto detyrime do të paguhen sapo të aprovohen të hyrat e vitit 2022.  

Pjesa tjetër e cila mbetet si detyrim i KOSTT-it në vlerën  e  arritur rreth 12,381,093 euro, kërkohet që 

këto kosto të përfshihen në të hyrat maksimale të lejuara për vitin 2022. KOSTT thekson se do të jetë 

i detyruar të ia paguajë JAO (Joint Allocation Office), përmes mekanizmit FSkar të vendosur nga 

ENTSO-E të gjitha këto kosto për të cilat vetëm se janë pranuar faturat. 

 

2.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KOSTT 

2.2.1 Humbjet në transmetim 

ZRRE në vlerësimin përfundimtar ka azhurnuar kostot e humbjeve në transmetim duke marrë parasysh 

kostot e realizuara të humbjeve për muajin janar. Megjithatë, sikurse në vlerësimin fillestar, ZRRE në 

kalkulimin e kostos së humbjeve nuk merr parasysh tejkalimin e nivelit të lejuar të humbjeve.  

Operatorët e rrjetit duhet të projektojnë kërkesën për import në bazë të profilit ditor të kërkesës, pra 

gjatë kërkesës bazë si dhe asaj maksimale, andaj edhe çmimi mesatar i importit rezulton të jetë më i 

ulët, në raport me atë të FSHU, i cili si rezultat i prioritetit ndaj gjenerimit vendor të energjisë elektrike, 

importin e realizon kryesisht gjatë kërkesës më të lartë. 

Kështu, duke njohur koston e realizuar të humbjeve (brenda nivelit të lejuar nga ZRRE) për muajin 

janar, parashikimi i kostos së humbjeve për OST për vitin 2022 rezulton të jetë 13.92 milion euro, nga 

13.48 milion euro sa ishte vlerësimi fillestar. Kjo pasqyron vëllimin prej 124.6 GWh, me një çmim 

mesatar prej 111.66 euro/MWh.  

2.2.2 Kosto e shërbimeve ndihmëse 

ZRRE e ka të njohur çështjen e kontestit në mes të KOSTT dhe EMS, ku edhe kishte lejuar vlerën prej 

5.9 milion euro, si detyrim për balancimin e sistemit. Duke qenë se kontesti në mes të KOSTT dhe EMS 

përmban edhe obligime të EMS ndaj KOSTT, atëherë është e pritshme që detyrimet e ndërsjella do ti 

nënshtrohen një procesi të barazimeve dhe ende nuk kemi ndonjë indikacion se kur mund të 

përmbyllet një proces i tillë. Andaj ZRRE e sheh të arsyeshme që mjetet prej 5.9 milion euro t’u kthehen 

konsumatorëve, ndërsa në momentin që barazimet mes KOSTT dhe EMS do të ndodhin, ZRRE do të 

bëjë azhurnimet e nevojshme. 

Kështu kosto e parashikuar e shërbimeve ndihmëse për vitin 2022 do të jetë 12.9 milion euro, prej të 

cilave 5.9 milion euro do të azhurnohen nga vitet e kaluara dhe 7 milion euro do të mblidhen nga 

tarifat e vitit 2022. 

Shqyrtimi i komentit të KOSTT nuk rezulton në ndonjë ndryshim të vlerësimit fillestar të ZRRE-së. 
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2.2.3 Kosto e Fondit të Burimeve të Ripërtëritshme 

ZRRE ka për bazë koston e arsyeshme të sistemit kur vendosë për të hyrat e lejuara maksimale për 

operatorët e rregulluar të sektorit të energjisë elektrike. Edhe në rastin e Fondit të BRE-ve për vitin 

2022, ZRRE ka njohur kostot dhe të hyrat e Fondit për vitin 2021 si dhe ka parashikuar ato për vitin 

2022, duke marrë për bazë parashikimin e gjenerimit të BRE-ve gjatë vitit 2022. Vlen të theksohet se 

gjenerimi nga BRE për vitin 2022 pritet të jetë 642.6 GWh, apo rreth 12% e gjenerimit vendor. Rritja e 

gjenerimit nga BRE në raport me vitin 2021, i atribuohet hyrjes në operim të tri parqeve me erë në 

Bajgorë të Mitrovicës me kapacitet të përgjithshëm prej 105 MW.  

Në lidhje me deklarimin e KOSTT se mjete nga Fondi i BRE-ve janë shpenzuar për mbulimin e humbjeve 

katër komunat veriore të Kosovës është shqetësues. ZRRE sqaron që kosto e furnizimit me energji 

elektrike të komunave veriore të Kosovës nuk mund të mbulohen nga tarifat e konsumatorëve të 

pjesës tjetër të Kosovës, e cila është ndaluar edhe me vendim të gjykatës. Sipas kornizës rregullative 

në fuqi, KOSTT është i obliguar që të mbajë llogari të ndara për menaxhimin e Fondit të BRE-ve. Fondi 

duhet të përdoret vetëm për pagesën e energjisë elektrike të prodhuar nga BRE-të brenda Skemës 

Mbështetëse dhe në asnjë rast, KOSTT nuk mund të përdor mjetet e Fondit për qëllime tjera të 

korporatës, veprime të cilat do të rrezikonin likuiditetin e Fondit. 

Kosto e Fondit të BRE-ve për vitin relevant tarifor 2022 do të jetë në vlerë prej 10.67 milion euro, prej 

të cilave 6.76 milion euro barten si teprica nga viti 2021 si dhe 3.9 milion euro do të mblidhen përmes 

tarifës së BRE-ve gjatë vitit relevant tarifor 2022. 

Shqyrtimi i komenteve të KOSTT nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshimin të vlerësimit fillestar të 

ZRRE-së në lidhje me Fondin e BRE-ve. 

Çmimi referent për BRE 

Sipas metodologjisë tarifore për llogaritjen e çmimit referent, ZRRE përcakton çmimin referent për 

BRE, i cili aplikohet nga Operatori i Tregut për energjinë e shitur tek furnizuesit. I njëjti çmim do të 

aplikohet edhe për shitblerjen e energjisë nga BRE sipas kornizës së rregulluar.  

Çmimi referent i Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë, i cili do të aplikohet për vitin relevant tarifor 

2022 rezulton të jetë 65.18 Euro/MWh. 

2.2.4 Detyrimet e mbetura të KEK ndaj konsumatorëve 

Obligimi i KEK ndaj konsumatorëve të energjisë elektrike do duhej të përmbushej përmes energjisë 

elektrike tek KOSTT, brenda periudhës 5 vjeçare rregullative. KEK përgjatë kësaj periudhe ka 

përmbushur një pjesë të obligimit, duke mbetur edhe 5.9 milion euro që obligimi të përmbushet 

plotësisht. 

ZRRE propozon që KEK të përmbushë plotësisht obligimin brenda vitit relevant tarifor 2022. Në rast se 

KEK nuk mund të kryej obligimin përmes ofrimit të energjisë elektrike ndaj KOSTT, atëherë këtë duhet 

ta bëjë përmes pagesës në kesh. 

Komenti i KOSTT nuk ka rezultuar në ndonjë ndryshim nga vlerësimi fillestar i ZRRE-së. 
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2.2.5 Obligimi i mbulimit të humbjeve katër komunat veriore të Kosovës  

Rasti të cilit i referohet KOSTT për mbulimin e furnizimit me energji elektrike të katër komunave në 

veri të Kosovës përmes tarifave të konsumatorëve fundorë është në proces gjyqësor. Andaj, deri në 

shpalljen e Aktgjykimit të formës së prerë, sipas Ligjit mbi Konfliktet Administrative, kosto e furnizimit 

me energji elektrike për katër komunat e veriut të Kosovës sipas Aktvendimit të Gjykatës nuk do të 

vazhdojë të mbulohet përmes tarifave të konsumatorëve fundor. Si rrjedhojë, as ZRRE nuk do të 

ndërmarr ndonjë veprim rregullator në lidhje me këtë çështje. 

2.2.6 Kostot e devijimeve ndaj interkoneksionit  

KOSTT ka shprehur shqetësimin se një pjesë e kostos së shkaktuar nga devijimet ndaj interkoneksionit, 

në vlerë prej 12.38 milion euro kanë mbetur barrë e KOSTT. ZRRE sqaron që KOSTT duhet të 

identifikojë operatorët, të cilët i kanë shkaktuar këto devijime dhe të ju ngarkojë koston që ndërlidhen 

me to, në baza meritore. Në këtë rast ZRRE nuk gjen arsye për mbetje të kostove të pambuluara, vetëm 

nëse edhe KOSTT është një nga shkaktarët e këtyre devijimeve. Në këtë rast Rregulla për të Hyrat e 

OST/OT nuk trajton kosto të jobalanceve. I njëjti parim vlen edhe për OSSH. Në rast se operatorët e 

rrjetit kanë shkaktuar devijime, kosto duhet të bartet nga vetë operatorët. 

Shqyrtimi i komentit të KOSTT nuk ka rezultuar në ndonjë ndryshim të vlerësimit fillestar të ZRRE-së. 

2.2.7 Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për MAR të OST/OT-së 

Pas trajtimit të të gjitha komenteve, vlerësimi përfundimtar i ZRRE-së për të Hyrat e Lejuara Maksimale 

të OST/OT-së për vitin relevant tarifor 2022, është 38.84 milion Euro bashkë me koston e fondit të 

BRE-ve. Detaje të MAR për OST/OT janë paraqitur në tabelën në vijim. 

Tabela 1 Të Hyrat e Lejuara Maksimale të KOSTT  

Te hyrat e lejuara maksimale 
Propozimi 

fillestar 
ZRRE 2022 

Propozimi 
KOSTT 
2022 

Propozimi 
përfundimta
r i ZRRE 2022 

Parametrat e indeksimit    

Faktori i efikasitetit 1.5% 1.5% 5.0% 

HICP 5.0% 5.0% 5.0% 

Euribor -0.5% -0.5% -0.5% 

Faktori S 7.6% 7.6% 7.6% 

Norma e interesit - It 7.1% 7.1% 7.1% 

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (OPMCt)    

Vlerësimi gjate PRR2 €m 6.99 6.99 6.99 

Lejuar -OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 7.35 7.35 7.35 

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt)    

Vlerësimi gjate PRR2  €m 12.08 12.08 12.08 

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt)  €m 12.67 12.67 12.67 

Kostot e kthimit (RTNCt)    

Vlerësimi gjate PRR2 €m 11.09 11.09 11.09 

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt)  €m 11.63 11.63 11.63 

Kostot e humbjeve  (LSSCt)    
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Parashikim    

LSSAt 1.78% 1.78% 1.78% 

REUEt GWh 7,376 7,376 7,376 

WHEAt €/MWh 108.16 111.86 111.66 

Kostoja e parashikuar e humbjeve €m 13.48 13.94 13.92 

Fondi    

Parashikim  €m 10.94 10.94 10.67 

Shërbimet e ndihmëse    

Parashikim  €m 7.00 12.87 7.00 

Përshtatjet    

Të hyrat e parregulluara    

Parashikim €m (0.06) (0.06) (0.06) 

Të hyrat nga mekanizmi ITC     

Parashikim  €m (3.60)  (3.60)  (3.60)  

Përshtatjet për  (2017 dhe PR1) (1.26)  (1.26)  (1.26)  

Te hyrat nga KEK:    

Parashikim  €m (5.92) (3.33)  (5.92) 

KREV – faktori korrigjues i të hyrave    

Faktori korrigjues i te hyrave t-1  €m (16.62)  (16.62) (13.55)  

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) €m    

Te hyrat maksimale pa kostot e Fondit (Neto KOSTT) 32.12 40.55 34.94 

Kostot e Fondit BRE 3.98 3.98 3.91 

MAR – te hyrat e lejuara maksimale gjithsej - €m 35.61 44.53 38.84 
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2.3 Komentet e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) 

ZRRE gjatë Konsultimit Publik të Raporteve Konsultative për të Strukturën Tarifore dhe atë për MAR 

të operatorëve të rregulluar, ka pranuar komente nga Grupi Parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosje. Në 

këtë dokument janë paraqitur vetëm komentet e GP LVV dhe përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të 

cilat kanë të bëjnë me Raportin për MAR të operatorëve të rregulluar. 

2.3.1 Parashikimi i kërkesës për energji elektrike gjatë vitit 2022 

GP LVV vlerëson që bazuar në të dhënat e publikuara nga ana e ZRRE-se në kuadër të raportit 

konsultativ “Shqyrtimi i Strukturës Tarifore për Konsumatorët e Rregulluar të Amvisërive të shërbyer 

nën FSHU” dhe në të dhënat e konsumit të energjisë elektrike përgjatë viteve shihet qarte qe zbatimi 

BTP-së do të këtë ndikim pozitiv në parandalimin e rritjes së kërkesës për furnizim me energji elektrike. 

Madje, ndikimi mund te jete edhe më pozitiv sepse çmimet e energjisë elektrike te propozuara në këtë 

shqyrtim te jashtëzakonshëm tarifor janë më të larta se sa ne periudhën 2013-2017. Lidhur me këtë 

mund të konstatojmë se kërkesa për energji elektrike gjatë vitit 2022 do të jetë e njëjtë apo më e ulët 

se në vitin 2021. 

Nëse kërkesa për energji elektrike gjatë vitit 2022 do te jete e njëjtë me vitin 2021 të Hyrat Maksimale 

të Lejuara nga vlera 446.67 mil€ do të zbriten në vlerën rreth 420.51 mil€. 

2.3.2 Reduktimi i investimeve kapitale gjate vitit 2022 

LVV vlerëson që ZRRE do duhej të konsideronte mundësinë e reduktimit të investimeve kapitale 

përgjatë vitit 2022 në kuadër të rrjetit të shpërndarjes. Nëse investimet kapitale në vlerë prej 17.55 

mil.€ do të zvogëloheshin për 50% në raport me atë se çfarë është parapare në PRR2 dhe në kuadër 

të shqyrtimit të jashtëzakonshëm tarifor, të hyrat maksimale do të zvogëloheshin nga niveli 446.67 

mil.€ ne nivelin 437.89 mil.€ me ç’rast çmimi i energjisë elektrike tek konsumatorët fundor do të 

zvogëlohej rreth 1.96%. Nëse investimet kapitale në vlerë prej 17.55 mil.€ do të zvogëloheshin për 

80% në raport me atë se çfarë është parapare ne PRR2 dhe ne kuadër te shqyrtimit te 

jashtëzakonshëm tarifor, të hyrat maksimale do të zvogëloheshin nga niveli 446.67 mil.€ ne nivelin 

432.63 mil.€ me ç’rast çmimi i energjisë elektrike tek konsumatorët fundor do të zvogëlohej rreth 

3.14%. 

Sipas LVV, është më se evidente në disa zona të caktuara rrjeti shpërndarëse nuk është në nivelin e 

kënaqshëm dhe ka nevojë për investime emergjente, mirëpo tendenca për zvogëlimin e kërkesës për 

energji elektrike si pasojë e rikthimit te BTP-së ashtu siç është prezantuar më lartë do të ndikojë 

pozitivisht në relaksimin e punës së stabilimenteve energjetike në përgjithësi. 

2.3.3 Zvogëlimi i humbjeve komerciale 

LVV në lidhje me humbjet komerciale në OSSH, komenton si në vijim: Në raportin vjetor të publikuar 

nga ana e ZRRE-se për vitin 2020 është prezantuar që humbjet jo-teknike (komerciale), duke mos 

përfshirë humbjet (konsumin) në katër komunat veriore të Kosovës, kanë qenë 378 GWh dhe përbëjnë 

6.8 % të gjithsej kërkesës në shpërndarje. Kjo përqindje e humbjeve komerciale në kuadër te MAR-it 

për vitin 2022 do të këtë një ndikim prej 30.37 mil.€. 

LVV vlerëson që, nëse humbjet komerciale gjatë vitit 2022 do të zvogëloheshin për 1%, të hyrat 

maksimale do të zvogëloheshin nga niveli 446.67 mil.€ ne nivelin 442.20 mil.€ me ç’rast çmimi i 
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energjisë elektrike tek konsumatorët fundor do të zvogëlohej për 1%. Duke pasur parasysh që 

zvogëlimi i humbjeve ka një ndikim direkt ne zbritjen e çmimit të energjisë elektrike, kërkojmë nga ana 

e ZRRE-se që të e prezantoj një plan konkret për parandalimin e kësaj dukurie negative dhe ndikimin 

pozitiv që do të arrihej me rastin e zvogëlimit të humbjeve komerciale të e përfshijë në kuadër të këtij 

shqyrtimi të jashtëzakonshëm tarifor. 

2.3.4 Çmimi i importit në llogaritjen e të Hyrave Maksimale të Lejuara të të licencuarve 

LVV vlerëson që një çmim mesatar prej rreth 200€/MWh është tejet i larte, duke pasur parasysh që 

disa agjensi të ndryshme kanë parashikuar një rënie të çmimit të energjisë elektrike në tregun 

ndërkombëtar duke filluar nga pranvera e vitit 2022. 

 

2.4 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje 

(LVV) 

2.4.1 Parashikimi i kërkesës për energji elektrike gjatë vitit 2022 

ZRRE pajtohet në parim që aplikimi i Bllok-Tarifës Progresive ndikon në rritje të stimujve për efiçiencën 

e energjisë. Sigurisht që një vlerësim i saktë i elasticitetit të kërkesës do të mund të ndihmonte në 

kuantifikimin e reagimit të kërkesës në terma afatshkurtër dhe afatmesëm. Vlerësimi i këtij ndikimi 

nuk është i mundshëm në afat të shkurtër kohor dhe vështirësohet nga përmasa e rritjes së kostos së 

energjisë me të cilën po përballet i tërë kontinenti Evropian. Vlerësimi i këtij ndikimi në Kosovë 

vështirësohet edhe me faktin se trendi ekzistues i rritjes vazhdon të qëndrojë. Kjo ilustrohet më së 

miri me faktin se kërkesa e realizuar në muajin Janar 2022 e ka tejkaluar për 70 GWh parashikimin në 

bazë të të cilit ZRRE ka dhënë vlerësimin për tarifat në Raportin Konsultativ. Gjithashtu duhet të kemi 

parasysh edhe rritjen e planifikuar ekonomike për vitin 2022, e cila ka një korrelacion të drejtë me 

konsumin e energjisë elektrike, ku në mesatare për çdo njësi të rritjes ekonomike/GDP, konsumi i 

energjisë rritet për 0.5. 

Komentet e LVV në lidhje me parashikimin e kërkesës për energji nuk kanë rezultuar më ndonjë 

ndryshim në vlerësimin fillestar të ZRRE-së. 

2.4.2   Reduktimi i investimeve kapitale gjate vitit 2022 

NË bazë të Rregullës së të Hyrave të OSSH-së, niveli i investimeve përcaktohet për një periudhë 5 

vjeçare. Investimeve në OSSH dhe OST ndikojnë në dy parametra financiar: zhvlerësimin dhe kthimin 

në investime. Pra vlera prej 17.55 milion euro e miratuar nga ZRRE për vitin 2022, do të zhvlerësohet 

sipas metodës lineare, brenda një jetëgjatësie mesatare prej 17 vitesh. Ndërsa në vitin e parë 

zhvlerësohet vetëm me ½ e vlerës, që i bie 0.52 euro. Parametri tjetër financiar i cili ndikohet nga vlera 

e investimit është Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit (WACC), i cili është i përcaktuar në 

nivelin 8.3% për OSSH/KEDS dhe OST/KOSTT. Nga kalkulimet e këtyre dy parametrave, rezulton që 

ndikimi i investimeve të OSSH-së në MAR për 2022 të jetë 1.97 milion euro. Nëse këto investime 

reduktohen për 50%, rezulton me një ndikim në MAR të OSSH-së për më pak se 1 milion euro. Andaj 

ZRRE e vlerëson të dëmshme për sigurinë e furnizimit që të reduktojë nivelin e investimeve në rrjet 

për një ndikim të tillë në të hyra. 
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Komenti i LVV në lidhje me reduktimin e investimeve në OSSH nuk ka rezultuar me ndonjë ndryshim 

nga vlerësimi fillestar i ZRRE-së.  

2.4.3 Zvogëlimi i humbjeve komerciale 

ZRRE pajtohet në parim që humbjet komerciale janë një barrë për konsumatorët e energjisë elektrike. 

Megjithatë, humbjet e lejuara në nivel të OSSH-së në raport me realizimin, kanë një dallim i cili 

mbulohet nga vetë OSSH dhe nuk bartet në tarifat e konsumatorëve fundorë me energji elektrike. 

Humbjet e lejuara në OSSH për vitin 2022, janë miratuar nga ZRRE në vitin 2018, në kuadër të 

periudhës 5 vjeçare rregullative, ashtu siç e përcakton korniza ligjore në fuqi. ZRRE gjatë vitit 2022 do 

të zhvillojë Shqyrtimin e tretë Periodik të tarifave (5 vjeçare), ku ndër tjera do të vendosë edhe për 

cakun e humbjeve të lejuara në rrjetin e transmetimit dhe të shpërndarjes. Ky proces është një proces 

gjithëpërfshirës, i cili mbështetet me studime specifike, ku trajtohen aspekte teknike, financiare e 

ligjore, në raport me humbjet në OST dhe OSSH. 

Komentet e LVV në lidhje me humbjet komerciale nuk kanë rezultuar me ndonjë ndryshime në 

vlerësimin fillestar të ZRRE-së. 

2.4.4 Çmimi i importit në llogaritjen e të Hyrave Maksimale të Lejuara të të licencuarve 

Çmimi i parashikuar për blerjen e energjisë nga importi1 është bazuar në të dhënat e publikuara nga 

European Energy Exchange (EEX-PXE Hungarian Power Futures)2 për çmimet mujore që kanë rezultuar 

më 13 janar 2022. Vlerësimi i kostos së importit është bërë në bazë të profilit të konsumit gjatë pikut 

dhe jashtë pikut, duke kalkuluar mesataren e ponderuar të çmimeve të importit sipas kohës së 

konsumit. Kjo qasje e ZRRE-së në vlerësimin e çmimeve të imporit ka rezultuar me një çmim mesatar 

nën 200 Euro/MWh për operatorët e rrjetit. Megjithatë çmimet aktuale të larta gjatë janarit, si dhe 

volumi i lartë i importit i realizuar përtej çdo parashikimi, edhe si rezultat i rënies së njësisë B3 të KEK 

Sh.A., ka neutralizuar këtë ulje të çmimit mesatar të parashikuar për vitin 2022. 

Komenti i LVV në lidhje me çmimet e importit ka ndikuar në vlerësimin e kostos së importit, megjithatë 

realizimet e larta të muajit janar 2022, kanë neutralizuar këtë ndikim në MAR të FSHU-së. 

 

2.5 Komentet e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) për Shqyrtim të 

Jashtëzakonshëm të të hyrave të lejuara maksimale 

2.5.1 Sjellja e konsumatorëve në raport me konsumin pas aplikimit të tarifave të reja 

MFPT në komentet e paraqitura në ZRRE ndaj Raportit Konsultativ për të hyrat e lejuara maksimale, 

vlerëson që ZRRE nuk ka bërë një analizë të ndjeshmërisë së konsumit në raport me ndryshimin e 

çmimit të energjisë elektrike si dhe shtimit eventual të një blloku të ri tarifor. Sipas MFPT ZRRE fare 

nuk ka reflektuar këtë ndikim në raportin konsultativ. 

                                                           
1 
2 Burimi: European Energy Exchange - 

https://www.eex.com/en/marketdata/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22EEX-
PXE%20Hungarian%20Power%20Futures%22%7D 
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MFPT thekson se Qeveria është duke dizajnuar edhe masa nxitëse për ato amvisëri që zvogëlojnë 

konsumin në raport me vitin paraprak, për muajt e ftohtë kur konsumi është dukshëm më i lartë gjë 

që besojnë se do të rrisë edhe më tutje vullnetin për kursim të energjisë elektrike. 

Sipas supozimit të MFPT, shtimi i një blloku të ri tarifor dhe subvencionimi me masat nxitëse për 

reduktim të konsumit do të ketë reduktim të konsumit për muajt e dimrit për 5%, e cila do të 

rezultonte me ulje të kostove të importit për humbjet në rrjet prej 18.69 milion euro. Ulja e konsumit 

do të rezultonte në zvogëlimin e të hyrave nga tarifat për 4.25 milion euro. 

Sipas MFPT, kjo do të ndikonte në zvogëlimin e të hyrave të lejuara për 18.69 milionë euro, dhe 

zvogëlimin e të hyrave të mbledhura me tarifat aktuale për 4.25 milionë euro. 

2.5.2 Heqja e konsumit të pjesës veriore të vendit nga përllogaritja e humbjeve të lejuara për OSSH 

Në raport me furnizimin e pjesës veriore të vendit, ky obligim që nga viti 2017 nga ana e ZRRE-së i 

është imponuar KOSTT-it. Po ashtu që nga viti 2017 me aktgjykim të formës së prerë është ndaluar që 

shpenzimet për pjesën veriore të vendit të përfshihen në të hyrat e lejuara të OSSH (KEDS), apo në 

tarifat e konsumatorëve. 

Marrë parasysh këtë, sipas MFPT, është e pakuptimtë dhe e paligjshme që, në bazën për përllogaritjen 

e humbjeve të lejuara në rrjet për OSSH (KEDS), të përfshihet edhe konsumi i pjesës veriore, kur dihet 

që OSSH (KEDS) nuk e furnizon pjesën veriore, e as nuk lejohet të mblidhen të hyra për këtë gjë sipas 

aktgjykimit të formës së prerë. 

Nëse hiqet sasia e furnizuar për pjesën veriore prej 367 GWh nga baza e përllogaritjes së humbjeve të 

lejuara, atëherë kjo rezulton me 66 GWh më pak tek niveli i humbjeve të lejuara, që përkthyer në 

vlerë, i bie 7.16 milionë euro më pak, kjo sipas MFPT. Nëse ky gabim është bërë edhe në vitet 

paraprake, atëherë ZRRE duhet të përkujdeset që këto mjete t’u kthehen konsumatorëve përmes 

përshtatjes së të hyrave për vitin aktual. Sipas MFPT, kjo do të ndikonte në zvogëlimin e të hyrave të 

lejuara/hendekut për 7.16 milionë euro, shto këtu edhe përshtatjen për korrigjim për vitet e kaluara, 

përafërsisht 2-3 milionë euro/vit që nga 2017. 

2.5.3 Kontigjencë – Aktgjykimi 1373/2017 

MFPT vlerëson që, sipas Aktgjykimit 1373/2017, ZRRE obligohet që të ndërmarrë veprimet e 

nevojshme që e obligojnë OSSH (KEDS) që të bëjë kthimin apo kompensimin e shumës së faturuar 

konsumatorëve prej 40,855,480 euro, në emër të mbulimit të furnizimit të pjesës veriore. Ky aktgjykim 

është apeluar tashmë nga ana e ZRRE, dhe ende nuk ka një vendim të formës së prerë. 

Sipas MFPT, do të ishte më se e drejtë, që nën dritën e shpërndarjes sa më të drejtë të barrës në krizën 

aktuale, kjo shumë të njihej si kontigjencë në kuadër të të hyrave maksimale të lejuara të OSSH, deri 

në vendimin përfundimtar të gjykatës. Nëse vendimi përfundimtar rezulton në konfirmim të 

aktgjykimit të gjykatës themelore, atëherë obligimi do të konsiderohej I përmbushur, në të kundërtën, 

këto të hyra do të njiheshin si përshtatje në vitin vijues. 

Sipas MFPT, kjo do të ndikonte në zvogëlimin e të hyrave të lejuara/hendekut për 40.86 milionë euro. 
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2.6 Përgjigje ndaj komenteve të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve për 

Shqyrtim të Jashtëzakonshëm të të hyrave të lejuara maksimale 

2.6.1 Sjellja e konsumatorëve në raport me konsumin pas aplikimit të tarifave të reja 

ZRRE pajtohet në parim që aplikimi i Bllok-Tarifës Progresive ndikon në rritje të stimujve për efiçiencën 

e energjisë. Sigurisht që një vlerësim i saktë i elasticitetit të kërkesës do të mund të ndihmonte në 

kuantifikimin e reagimit të kërkesës në terma afatshkurtër dhe afatmesëm. Vlerësimi i këtij ndikimi 

nuk është i mundshëm në afat të shkurtër kohor dhe vështirësohet nga përmasa e rritjes së kostos së 

energjisë me të cilën po përballet i tërë kontinenti Evropian. Vlerësimi i këtij ndikimi në Kosovë 

vështirësohet edhe me faktin se trendi ekzistues i rritjes vazhdon të qëndrojë. Kjo ilustrohet më së 

miri me faktin se kërkesa e realizuar në muajin Janar 2022 e ka tejkaluar për 70 GWh parashikimin në 

bazë të të cilit ZRRE ka dhënë vlerësimin për tarifat në Raportin Konsultativ. Gjithashtu duhet të kemi 

parasysh edhe rritjen e planifikuar ekonomike për vitin 2022, e cila ka një korrelacion të drejtë me 

konsumin e energjisë elektrike, ku në mesatare për çdo njësi të rritjes ekonomike/GDP, konsumi i 

energjisë rritet për 0.5. 

Komentet e MFPT në lidhje me sjelljen e konsumatorëve në raport me konsumin pas aplikimit të 

tarifave të reja nuk kanë rezultuar më ndonjë ndryshim në vlerësimin fillestar të ZRRE-së. 

2.6.2 Heqja e konsumit të pjesës veriore të vendit nga përllogaritja e humbjeve të lejuara për OSSH 

Rrjedhat e energjisë elektrike në tërë sistemin e shpërndarjes marrin parasysh konsumin e 

konsumatorëve të rregulluar, humbjet teknike, humbjet komerciale dhe energjinë e pa-faturuar në 

katër komunat e veriut të Kosovës. Këto rrjedha merren parasysh gjatë llogaritjeve të bilancit të 

energjisë, qoftë për realizimin apo edhe parashikimin. Në raportimet e rregullta të ZRRE-së, gjatë 

kalkulimit të nivelit të realizuar të humbjeve në shpërndarje në MWh, OSSh deklaron humbjet e 

realizuara teknike dhe komerciale, energjinë e pa-faturuar në katër komunat në veri të Kosovës. Për 

llogaritjen e nivelit në përqindje të këtyre humbjeve, si dhe për energjinë e pa-faturuar në katër 

komunat në veri të Kosovës, si emërues përdoren të gjitha rrjedhat e energjisë në OSSh, përkatësisht 

energjia që përdoret si emërues për kalkulimin e këtyre humbjeve, është e barabartë me energjinë që 

del nga rrjeti i transmetimit. 

Qasja e përdorur nga ZRRE, për përcaktimin e nivelit dhe lakores së humbjeve të lejuara në periudhën 

e parë rregullative 2013-2017 dhe periudhën e dytë rregullative 2018-2022, merr në konsideratë të 

gjitha rrjedhat e energjisë në sistemin e shpërndarjes, në mënyrë që kurdo që kjo çështje politike të 

ketë zgjidhje, parametrat rregullator, duke përfshirë caqet për reduktimin e humbjeve, të mund të 

aplikohen për OSSh për tërë territorin e Republikës së Kosovës. Duke qenë se Operatori i Sistemit të 

Shpërndarjes nuk ka kontroll në katër komunat veriore, ZRRE për te sqaruar këtë në kuadër të vendimit 

V_1019_2018, ka sqaruar se caku për reduktimin e humbjeve dhe lakores së humbjeve të lejuara 

aplikohet vetëm për pjesën e Republikës së Kosovës në të cilën operatorët e licencuar kanë kontroll. 

Tutje, ZRRE në arsyetimin e vendimit ka sqaruar se, derisa të licencuarit nuk kanë kontroll katër 

komunat veriore të Kosovës edhe kalkulimet për çështje tarifore të humbjeve do të bëhen me rrjedhat 

e energjisë pa përfshirë energjinë e pa-faturuar në katër komunat veriore të Kosovës. Bazuar në këtë, 

humbjet në vitin 2018 do të jenë 19.95%, në vend të 18.80%. Kjo qasje e kalkulimit do të vazhdojë 

edhe në vitet tjera deri në zgjidhjen e çështjes së faturimit të konsumit të energjisë elektrike në katër 

komunat veriore të Kosovës. Kjo qasje siguron që volumet e lejuara për humbjet teknike dhe 



 

Faqe 15 nga 27 

 

komerciale në të cilat OSSH ka kontroll duhet të rezultojnë të njëjta. ZRRE këtë qasje e ka sqaruar edhe 

në Raportin Konsultativ për të Hyrat e Lejuara Maksimale - Shqyrtimi Periodik për OSSH Periudha e 

Dytë Rregullative (2018-2022)3. Në vijim është paraqitur në formë tabelore kalkulimi i humbjeve në 

GWh varësisht qasjes së përdorur. Të dhënat në tabelën e mëposhtme janë të vitit 2017, prandaj edhe 

konsumi në atë kohë është parashikuar më i ulët për vitin 2020. Kështu që caku në përqindje mbetet 

i njëjti ndërsa volumet ndryshojnë sipas nivelit të konsumit të energjisë elektrike. 

Tabela 2 Kalkulimi i humbjeve në shpërndarje 

Përshkrimi Njësia 
Periudha e Dytë Rregullative 

2018 2019 2020 2021 2022 

       

Energjia që hyn në shpërndarje 

me rrjedhat e komunave në veri 

të Kosovës 

GWh 4,539 4,642 4,638 4,636 4,630 

Energjia që hyn në shpërndarje 

pa rrjedhat e komunave në veri 

të Kosovës 

GWh 4,276 4,376 4,371 4,370 4,358 

Lejimi i humbjeve (duke mos 

përfshirë rrjedhat fizike 

komunave në veri të Kosovës) 

% 19.95% 19.95% 18.67% 17.39% 16.04% 

Niveli i lejuar i humbjeve në 

OSSH 
% 

18.80% 18.80% 17.60% 16.40% 15.10% 

Humbjet GWh 853 873 816 760 699 

Në të ardhmen kurdo që OSSh-ja do të ketë kontroll në katër komunat e veriut të Republikës së 

Kosovës, atëherë caku i humbjeve do të aplikohet sipas metodës që përfshinë rrjedhat e energjisë së 

veriut. Sidoqoftë, varësisht prej trajtimit të energjisë që hynë në sistemin e shpërndarjes, pas aplikimit 

të cilitdo cak për humbje, volumi i humbjeve duhet të rezultojë i njëjtë.  

Shqyrtimi i komentit të MFPT nuk ka rezultuar në ndonjë ndryshim të vlerësimit fillestar të ZRRE-së.  

2.6.3 Kontigjencë – Aktgjykimi 1373/2017 

ZRRE,  nga Gjykata Themelore në Prishtinë – Dep. Për Çështje Admnistrative ka pranuar Aktgjykimin 

A. Nr. 1373/2013 më 13.10.2021, me të cilin ka aprovuar si të bazuar kërkesëpadinë e paditësit, 

Avokati i Popullit i Republikës së Kosovës, si dhe ka detyruar ZRRE-në, që të ndërmerr veprime që të 

Obligoj Shërbimin e Shpërndarjes të Energjisë Elektrike KEDS SH.A. që të bëjë kthimin e shumë së 

faturuar, respektivisht kompensimin e dëmit konsumatorëve të cilët janë faturuar për shpenzimin e 

energjisë elektrike në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës. 

                                                           
3 http://ero-ks.org/2018/Raportet/Raporti%20konsultativ%20per%20MAR%20te%20OSSH%202018-2022.pdf  

http://ero-ks.org/2018/Raportet/Raporti%20konsultativ%20per%20MAR%20te%20OSSH%202018-2022.pdf
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ZRRE, mbështetur në dispozitat ligjore të nenit 23 par. 2 Nenin 49 par. 1 dhe 2 lidhur me Nenin 63 të 

LKA-së, lidhur me Nenin 176 të Ligjit për Procedurën Kontestimore (Ligjin Nr. 03/L - 006), ka 

parashtruar ankesë brenda afatit ligjor pranë Gjykatës së Apelit, si shkallë e dytë me të cilën e ka 

atakuar Aktgjykimin e Gjykatës së shkallës së parë.  

Vlen të theksohet se sipas Nenit 176 par. 2 të LPK-së, definohet se: Ankimi i bërë brenda afatit të 

përcaktuar me ligj, pengon që aktgjykimi të bëhet i formës së prerë në pjesën e goditur me ankim. 

Përderisa Gjykata e Apelit nuk ka vendosur ende në lidhje me ankesën e palës së paditur, aktgjykimi  i 

shkallës së parë nuk është i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i 

ekzekutueshëm. Kjo për më tepër, është e definuar edhe me nenin 66 të Ligjit për Konfliktet 

Administrative ku thuhet se: “Vendimet e gjykatës mund të ekzekutohet atëherë kur bëhen të 

plotfuqishme dhe të ekzekutueshme”. 

Gjithashtu të drejtat legjitime janë të trajtuara edhe me nenin 21 (parimet e përgjithshme), gjegjësisht 

paragrafi 4, ku definohet se: të drejtat dhe liritë themelore të parashikuara në Kushtetutë, vlejnë edhe 

për personat juridik, për aq sa janë të zbatueshme. 

Për më tepër sipas Nenit 102 (parimet e përgjithshme të sistemit Gjyqësor) në  par. 5 Garantohet e 

drejta në ankesë, si në mjetet e rregullta juridike, po ashtu palët kanë të drejt të përdorin edhe mjetet 

e jashtëzakonshme juridike të definuar edhe me Ligjin për procedurën Kontestimore në lidhshmëri me 

nenin 63 të Ligjit për Konfliktet Administrative. 

ZRRE, siç jeni të njoftuar, më datë 30.11.2017 ka zbatuar në tërësi Aktvendimin e Gjykatës së Apelit 

AA. nr. 451/2017, me të cilin ishte vendosur masa e përkohshme, ku me atë rast janë zbritur tarifat e 

energjisë me pakicë për vlerën 3.5%, dhe kjo vlerë është larguar nga faturat e konsumatorëve të 

energjisë elektrike, dhe kjo çështje ka kaluar në kompetencë të Qeverisë së Republikës së Kosovës e 

cila është përgjegjëse për shtrirjen e autoritetit në tërë territorin e Republikës së Kosovës. 

Vlen të sqarohet se Qeveria e Republikës së Kosovës, pas aktvendimit të Gjykatës së Apelit dhe 

mosnjohjen e kostove të OST në nivel të Transmisionit për mbulimin e humbjeve të Veriut me 

Vendimin Nr.02/34 të datës 05.03.2018 ka ndarë shumën prej 1,000,000 (një milion)Euro. Gjithashtu 

edhe nga Qeveria e Republikës së Kosovës janë ndarë 10,000,000 (dhjetë milion) për mbulimin e 

humbje të Veriu, ku pjesa e humbjeve të veriut nga ajo kohë  është duke u trajtuar nga Qeveria dhe 

Kuvendi i Republikë së  Kosovës. 

Po ashtu, Kuvendi i Republikë së Republikë së Kosovës përmes rekomandimit  në pikën 4 ka autorizuar 

NP KOSTT të mbulojë devijimet e energjisë elektrike në katër komunat e vendit: Mitrovica e Veriut, 

Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan, sipas zgjidhës së prezantuar dhe miratuar në komisionin 

funksional duke shfrytëzuar të hyrat nga buxheti vetanak, mjete këto të cilat do të kompensohen nga 

dividenta apo ndonjë mekanizëm tjetër i mundshëm. 

ZRRE, beson se Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës KO93/21 me datë 12 janar 2022, e trajton 

në mënyrë të drejt faturimin e konsumatorëve në katër komunat veriore të Republikës së Kosovës, 

për vetë faktin se në pikën 393 :  “Gjykata megjithatë theksoi se, dallimi në trajtim në mes personave 

në “situata analoge ose relativisht të ngjashme”, bazuar në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane 

për të Drejtat e Njeriut, rezulton në diskriminim në kundërshtim me garancitë e nenit 24 të 
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Kushtetutës në lidhje me nenin 1 të Protokollit nr. 12 të KEDNJ-së, vetëm nëse akti përkatës i 

autoritetit publik nuk ngërthen “një justifikim objektiv dhe të arsyeshëm”. Prandaj, vlerësimi nëse 

dallimi në trajtim është (a) përcaktuar në ligj; (b) ndjek një qëllim legjitim; dhe (c) është proporcional, 

është i nevojshëm”. 

Gjithashtu Gjykata Kushtetuese në pikën 335 thekson: GJEDNJ ka identifikuar se qëllimi legjitim, ndër 

të tjera, mund të përfshijë por nuk është i kufizuar në: (i) rivendosjen e paqes (shih, rastin Sejdić dhe 

Finci kundër Bosnje dhe Hercegovinës, paragrafi 45); (ii) mbrojtjen e sigurisë kombëtare (shih, rastin 

Konstatin Markin kundër Rusisë, të cituar më lart, paragrafi 137); apo (iii) ruajtjen e stabilitetit 

ekonomik dhe ristrukturimin e borxhit në kontekst të krizës serioze politike, ekonomike dhe sociale 

(shih, rastin Mamatas dhe të Tjerët kundër Greqisë, Aktgjykim, i 21 korrikut 2016, paragrafi 103). 

Dhe në fund në pikën 393 vërteton se “Për pasojë, dhe përfundimisht, Gjykata konstatoi se nxjerrja e 

Aktit të kontestuar të Kuvendit ka rezultuar në dallim në trajtim të konsumatorëve të energjisë 

elektrike që nuk jetojnë në katër (4) komunat e Republikës së Kosovës, megjithatë, ky dallim në trajtim 

ka një “justifikim objektiv dhe të arsyeshëm” dhe rrjedhimisht, nuk rezulton në diskriminim, sepse (a) 

është i përcaktuar me ligj; (b) ka ndjekur një qëllim legjitim; dhe (c) është proporcional, dhe për pasojë, 

nuk është nxjerrë në papajtueshmëri me nenet 24 dhe 55 të Kushtetutës në lidhje me nenin 1 të 

Protokollit nr.12 të KEDNJ-së”. 

Megjithatë propozimi lidhur me paragjykimin e vendimit të Gjykatës së Apelit, i cili është ende në 

shqyrtim sipas ankesës, ku kontigjenca në kuadër të të hyrave maksimale të lejuara të OSSH, deri në 

përfundimin e gjykatës, do të ishte veprim jo i drejt dhe në kundërshtim me parimet e Kushtetuese 

dhe ligjore, pasi që verdikti final ende nuk është vërtetuar. 

 Prandaj, propozimi  për zvogëlim të të hyrave të lejuara të cilitdo operator, pa një vendim të formës 

së prerë dhe të vërtetuar nga Gjykata e Apelit e Republikës së Kosovës, do të ishte në kundërshtim 

edhe me vet Ligjin e Rregullatorin për Energji, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe Aktgjykimin e 

Gjykatës Kushtetuese, edhe pse vërtetohet fakti se OSSH obligimin për furnizim të energjisë elektrike 

e ka shpërndarë te të gjithë konsumatorët e Republikës së Kosovës përfshirë edhe katër komunat 

veriore të Republikë së Kosovës, mirëpo nuk është faturuar për shkak të pengesave politike. 

Shqyrtimi i komentit të MFPT nuk ka rezultuar në ndonjë ndryshim të vlerësimit fillestar të ZRRE-së.  

 

2.7 Komentet e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes ndaj MAR të OSSH  

Komentet e Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS), të dorëzuara më 27 janar 2022, janë 

fokusuar kryesisht në llogaritjen nga ZRRE të Kostos së blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve 

në Shpërndarje, nga e cila rezultojnë edhe ndryshimet e kërkuara në të Hyrat e Lejuara Maksimale 

(MAR) për OSSH.  

2.7.1 Bilanci i energjisë elektrike  

KEDS është pajtuar që ZRRE-ja për qëllime të tarifave do të duhet të përdor vetëm nivelin e lejuar të 

humbjeve për kalkulimin e kostos së humbjeve. Megjithatë, KEDS ka shprehur shqetësimin se OSSH 

ekspozohet ndaj kostove shtesë të blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve në shpërndarje, duke 
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qenë se ZRRE aplikon nivel më të ulët të energjisë në hyrje të nivelit të shpërndarjes. Për më tepër, 

duke qenë se FSHU ka prioritet në energjinë e gjeneruar brenda vendit, atëherë, OSSH mbulon nevojat 

e veta kryesisht nga importi, duke u ekspozuar ndaj ndryshimeve në çmimet e importit, ku vitin 2021, 

50% e energjisë për mbulimin e humbjeve ishte blerë nga importi, e cila përbënte 78% të kostos totale 

të blerjes së energjisë për mbulimin e humbjeve. Andaj OSSH shpreh shqetësimin se mos-reflektimi i 

saktë i energjisë që hyn në nivel të shpërndarjes, paraqet barrë të madhe për OSSH, sidomos tani kur 

OSSH përballet me krizë likuiditeti dhe kjo do të dëmtonte rimëkëmbjen financiare dhe do të 

reflektonte në vonesat në pagesa të detyrimeve ndaj operatorëve tjerë. 

Andaj KEDS kërkon që energjia në hyrje të shpërndarjes të parashikohet në 6,390 GWh, në vend të 

6,110 GWh, siç është parashikuar nga ZRRE në vlerësimin fillestar. 

2.7.2 Kosto e blerjes së humbjeve dhe çmimet e importit të energjisë elektrike 

KEDS kërkon që çmimi i importit të reflektojë pritshmëritë e tregjeve ndërkombëtare të energjisë 

elektrike, duke u bazuar në volatilitetin e çmimeve të energjisë elektrike nga importi gjatë vitit 2021; 

trendit të çmimeve në Hupx për vitin 2022; pasigurinë e operimit të njësive gjeneruese të KEK si dhe 

vlerësimin që ZRRE nuk ka marrë për bazë çmimet e kapaciteteve ndërkufitare të transmetimit. 

Kështu KEDS vlerëson që çmimi mesatar i blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në 

shpërndarje të jetë 137.32 €/MWh, në vend të çmimit të propozuar nga ZRRE prej 108.05 €/MWh, 

ndërsa kosto për blerjen e humbjeve të lejuara do të arrinte vlerën prej 132.5 milion Euro, nga 99.69 

milion Euro sa është propozimi fillestar i ZRRE-së. Tabela më poshtë paraqet kërkesën e KEDS për 

koston e blerjes së humbjeve në nivelin e shpërndarjes. 

Tabela 3 Kërkesa e KEDS për koston e humbjeve në shpërndarje 

Përshkrimi Njësia 
E propozuar  

2022 

Komentet e 
OSSH-së 2022 

Parametri i indeksimit    

It % 7.38 7.38 

Humbjet e lejuara  (LSSCt)    

LSSAt % 15.1% 15.1% 

REUEt GWh 6,109.8 6,389.9 

ËHEAt €/MWh 108.05 137.32 

LSSCat-1 mil€   

LSSCft-1 mil€ 99.69 132.50 

 

KEDS vlerëson që duke bartur barrën e humbjeve të tejkaluara, financimi i sektorit për një vit është 

jashtë çdo aftësie financiare. 

KEDS kërkon që Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OSSH për vitin 2022, të jenë 207.67 milion Euro, 

apo për 33.17 milion Euro më të larta se vlerësimi fillestar i ZRRE-së prej 174.5 milion Euro. 
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2.8 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të palëve ndaj MAR të OSSH-së 

2.8.1 Bilanci i energjisë elektrike  

ZRRE për qëllime tarifore ka përdorur qasjen e njëjtë sikurse në vitet e kaluara, që do të thotë se në 

kalkulimet e saj nuk merr në konsideratë tejkalimin e humbjeve mbi ato të lejuara me Shqyrtimin 

Periodik 2018-2022. Për më tepër, KEDS duhet të kuptojë që përmes humbjeve të tejkaluara shkakton 

ngarkesë shtesë në sistem, andaj përveç që duhet të bartë koston për blerjen e energjisë për tejkalimin 

e humbjeve, duhet të përmirësojë gjendjen e rrjetit në atë nivel që ofron siguri të furnizimit dhe ulë 

koston e përgjithshme të sistemit. Andaj ZRRE nuk mund të bartë tek konsumatorët një barrë shtesë 

e cila vjen si rezultat i tejkalimit të humbjeve në OSSH.  

Komentet e KEDS nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të vlerësimit fillestar të ZRRE-së. 

2.8.2 Kosto e blerjes së humbjeve dhe çmimet e importit të energjisë elektrike 

Gjatë konsultimit publik, ZRRE ka pranuar të dhënat e realizuara të konsumit të energjisë për muajin 

janar 2022, të cilat në vlerësimin fillestar ishin si parashikim në bazë të verzionit 0.4 të bilancit të 

energjisë. Duke u bazuar në Rregullën e të Hyrave të OSSH-së, ZRRE në vlerësimin përfundimtar ka 

njohur realizimet e konsumit për muajin janar, rrjedhimisht edhe koston e realizuar të humbjeve sipas 

nivelit të lejuar gjatë Shqyrtimit Periodik.  

Konsumi i energjisë elektrike gjatë muajit janar kishte pësuar rritje prej rreth 8% në raport me 

parashikimin. Duke i shtuar kësaj edhe rënien e njësisë B2 të KEK, sistemi kishte rritur varësinë në 

masë të ndjeshme nga importi i energjisë elektrike. Fillimisht ishte planifikuar që gjatë muajit janar 

2022, OSSH të blinte 79.9 GWh energji elektrike nga KEK-u, derisa blerjet e realizuara nga KEK gjatë 

muajit janar ishin vetëm 8.4 GWh. Mungesa e energjisë nga KEK-u prej rreth 71.5 GWh është 

zëvendësuar me import më një çmim mesatar të realizuar prej 227.9 Euro/MWh. Kosto e importit të 

energjisë elektrike nga OSSH për muajin janar arrin në 28.7 milion euro. 

Si rezultat i arsyeve të lartpërmendura, kemi një ndryshim të kostos së humbjeve në Sistemin e 

Shpërbërjes nga 99.6 milion euro në 106.65 milion euro. Çmimi mesatar i parashikuar për blerjen e 

energjisë nga OSSH për vitin relevant tarifor 2022 rezulton në 115.6 euro/MWh, i cili përbën 

mesataren e ponderuar nga çmimi vendorë dhe ai i importit. Çmimi i importit është kalkuluar në bazë 

të pjesëmarrjes së tij gjatë kohës së pikut dhe jashtë pikut. 

 

2.8.3 Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për MAR të OSSH-së 

Pas trajtimit të të gjitha komenteve ndaj MAR të OSSH-së, vlerësimi përfundimtar i ZRRE-së për të 

Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së për vitin relevant tarifor 2022, është 179.56 milion Euro. Detaje 

të MAR për OSSH janë paraqitur në tabelën në vijim. 
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Tabela 4 Të Hyrat Maksimale të Lejuara të OSSH-së 

Të hyrat e lejuara maksimale (mil€) Njësia 
Propozimi 

fillestar 
ZRRE 2022 

Propozimi 
KEDS 
2022 

Propozimi 
ZRRE 2022 

Parametrat e indeksimit     

Faktori i efikasitetit % 1.5% 1.5% 1.5% 

Inflacioni %  5.0%  

Euribor %  -0.5%  

Faktori - S  %  7.6%  

Norma e interesit - It %  7.12%  

Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes (OPMCt)     

Vlerësimi gjate PRR2 €m 24.91 24.91 24.91 

Lejuar-OPMCt=OPMCt-1*(1 + CPIt-1)*(1–Et)*(1–Pt) €m 26.18 25.46 26.18 

Kostot shtesë për sigurim shëndetësor €m 0.24 0.24 0.24 

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt)     

Vlerësimi gjatë PRR2 €m 17.55 17.55 17.55 

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 18.36 17.89 18.36 

Kostot e kthimit (RTNCt)     

Vlerësimi gjatë MYT €m 16.37 16.37 16.37 

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 17.17 16.71 17.17 

Obligimet ndaj KOSTT-it     

Obligimet ndaj KOSTT-it -parashikim €m 1.55 1.55 1.61 

Kostot e humbjeve  (LSSCt)     

Parashikim     

LSSAt €m 15.10% 15.10% 15.10% 

REUEt €m 6,109.8 6,389.9 6,109.8 

WHEAt €/MWh 108.05 137.32 115.60 

Kostoja e parashikuar e humbjeve €m 99.69 132.50 106.65 

Përshtatjet     

Te hyrat e parregulluara PRR2 €m (3.50) (3.50) (5.50) 

Përshtatjet për PRR1 €m (1.50) (1.50) (1.50) 

Taksa e licencës: €m 0.08 0.10 0.10 

KREV – faktori korrigjues i të hyrave     

Faktori korrigjues i te hyrave t-1 €m 16.24 16.57 16.24 

MAR – të hyrat e lejuara maksimale €m 174.50 207.67 179.56 
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2.9 Komentet dhe sugjerimet e Ministrisë së Ekonomisë ndaj Raportit Konsultativ për të 

hyrat e operatorëve të rregulluar 

Më datë 31 janar 2022, ZRRE ka pranuar komente të Ministrisë së Ekonomisë ndaj Raporteve 

Konsultative të Shqyrtimit të Jashtëzakonshëm tarifor. Në këtë dokument janë paraqitur komentet e 

ME ndaj MAR të operatorëve të rregulluar dhe përgjigjet e ZRRE-së. 

2.9.1 Çmimet e importit të aplikuara për FSHU dhe subvencioni i Qeverisë 

ME në komentet e saj kërkon sqarim nga ZRRE se me çfarë baze statistikore është projektuar çmimi i 

importit të energjisë elektrike dhe të vlerësohet nëse ky çmim mund të jetë i mbivlerësuar, duke 

reflektuar kështu në tarifa më të larta për konsumatorët se që është e domosdoshme. 

Sipas ME, ZRRE në procesin e llogaritjes së tarifave ka reflektuar subvencionimin i Qeverisë së 

Republikës së Kosovës në vlerën prej 20 milionë €, mirëpo nuk ka mundur të përfshihet subvencionimi 

në vlerën prej 10 milionë € që ka alokuar Qeveria në janar të vitit 2022. Ky subvencion pjesërisht do 

të shpenzohet gjatë periudhës tarifore që fillon më 1 shkurt, sipas propozimit të ZRRE-së, periudhë 

për të cilën Qeveria është zotuar që do të alokojë 75 milionë €. Përllogaritjet dhe raporti final duhet 

të reflektojnë edhe subvencionin prej 10 milionë € dhe efektet e tij. 

2.9.2 Korrigjimi i të hyrave të vitit paraprak për FSHU 

Sipas ME, përshtatjet e vitit 2021 të bartura në MAR për furnizuesin e shërbimit universal për vitin 

relevant tarifor 2022, duhet të jetë 24.37 milionë €, ndërsa propozimi i ZRRE është 43.56 milionë €. 

ME konsideron që duhet të arsyetohet dhe të jepet një sqarim shtesë se pse ka ndodhur kjo rritje në 

raport me aplikimin e KESCO/FSHU. 

ME ka komentuar në lidhje me ‘’Marzhën e fitimit të furnizuesit’’, ku shprehet se ZRRE duhet të 

vlerësojë se a i ka shfrytëzuar furnizuesi të hyrat e lejuara për të tregtuar në tregun afatgjatë një pjesë 

të importit dhe për tu mbrojtur nga çmimet ditore në masën e duhur, dhe mbi bazën e këtij vlerësimi 

të reflektoj në reduktimin e marzhës së fitimit. 

 

2.10 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të ME ndaj MAR të operatorëve të rregulluar 

2.10.1 Çmimet e importit të aplikuara për FSHU dhe subvencioni i Qeverisë 

Përcaktimi i kostos së blerjes së energjisë prej importit kërkon vlerësimin e vëllimit të nevojshëm për 

të mbuluar kërkesën dhe çmimin e energjisë së importuar. Vëllimi i energjisë së importuar si dhe çmimi 

i kësaj energjie konsiderohen të jenë jashtë kontrollit të operatorit të licencuar. Vëllimi i importit për 

nevoja të Furnizuesit të Shërbimit Universal është llogaritur bazuar në Bilancin e energjisë së aprovuar 

nga ZRRE për vitin 2022, duke alokuar prodhimin vendor me prioritet për konsumin e FSHU-së.  

Çmimi i parashikuar për blerjen e energjisë nga importi është bazuar në të dhënat e publikuara nga 

European Energy Exchange (EEX-PXE Hungarian Poëer Futures)4 për çmimet mujore që kanë rezultuar 

                                                           
4 Burimi: European Energy Exchange - 

https://www.eex.com/en/marketdata/power/futures#%7B%22snippetpicker%22%3A%22EEX-
PXE%20Hungarian%20Power%20Futures%22%7D 
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më 13 janar 2022. Vlerësimi i kostos së importit është bërë në bazë të profilit të konsumit gjatë pikut 

dhe jashtë pikut, duke kalkuluar mesataren e ponderuar të çmimeve të importit sipas kohës së 

konsumit. Kjo rezultoi me një çmim mesatar më të ulët të importit të FSHU, duke neutralizuar kështu 

rritjen e kostos së importit për muajin janar, i cili ishte realizuar përtej parashikimeve.     

ZRRE në Raportin  Konsultativ Shqyrtimi i Jashtëzakonshëm i Të Hyrave të Lejuara Maksimale për 

Operatorët e Rregulluar ka marrë në konsideratë vlerën e subvencioneve që është alokuar nga Qeveria 

e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2021 në vlerë prej 20 milionë €”.  

Në vlerësimin përfundimtar të MAR për FSHU, ZRRE ka marrë për bazë edhe alokimin e subvencionit 

shtesë prej 10 milion euro, si dhe zotimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për subvencionim prej 

90 milion euro shtesë.  

Trajtimi i subvencionit të Qeverisë prej 100 milion euro (10 milion të alokuara në janar dhe 90 milion 

të zotuara sipas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 01/60 i datës 05.02.2022) dhe 

komentet e ME kanë rezultuar në uljen e MAR për FSHU në 347.28 milion euro, nga 447.85, sa 

rezultonte pa subvencionin e Qeverisë. 

2.10.2 Korrigjimi i te hyrave të vitit paraprak për FSHU 

Furnizuesi në aplikacionin e dorëzuar me 28 dhjetor për të hyra ka bërë përshtatjet e të Hyrave dhe 

Kostove të realizuara për vitin 2021 me vlera të supozuar për muajin dhjetor për: kostot e blerjes së 

energjisë me shumicë, kostove të bartshme të rrjeteve te transmetimit dhe shpërndarjes. Rezultati i 

këtyre  përshtatjeve në vlerësimin fillestar ka qenë 23.47 milion euro, pas marrjes të dhënave të 

përditësuar, FSHU me datë 29 janar ka prezantuar kostot e këtyre korrigjimeve në vlerë prej 47.44mil€, 

ndërsa ZRRE në vlerësimin fillestar pas mbledhjes dhe verifikimit të dhënave ka kalkuluar kostot e 

korrigjimit të të hyrave KREV në vlerë prej 43.56 milion euro. Pas marrjes se komenteve dhe të 

dhënave të realizuara për tërë vitin 2021, në pajtim me Rregullën për të Hyrat e FSHU,  ZRRE konstaton 

se faktori korrigjues të hyrave KREV për vitin t-1 (2021) është 43.30mil€. 

Marzha me pakicë e aplikuar në kostot e blerjes së energjisë me shumicë, është reduktuar nga 3% në 

2.54% me vendim nga Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji, më 14 janar 2022.  

Duke qenë se Furnizuesi me Shërbim Universal është aktivitet i rregulluar në sektorin e energjisë, 

rrjedhimisht kostot operative dhe faktorët tjerë të kostove që ndërlidhen me ofrimin e shërbimit ndaj 

konsumatorëve janë të paracaktuara. Nga kjo rrjedhë që, kompania nuk ka mandat të përcaktoj fitimin 

e saj në baza konkurruese, mirëpo konform Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, rregullatori përcakton 

një nivel të marzhës, si një përfitim i arsyeshëm i FSHU-së. Gjatë përcaktimit të saj, rregullatori përveç 

vlerësimit të ekspozimit të FSHU-së ndaj rrezikut që ndërmerr për ofrimin e shërbimit, merr parasysh 

edhe krahasueshmërinë me marzhën e furnizuesve në vendet tjera të Evropës, në veçanti ndaj 

vendeve me karakteristika të ngjashme me tregun e Kosovës.  

Komenti i ME nuk ka rezultuar me ndonjë ndryshim nga vlerësimi fillestar i ZRRE-së, në lidhje me 

korrigjimin e të hyrave dhe marzhën me pakicë. 

 

2.11 Komentet e Fuente Dynamics ndaj MAR të FSHU-së  

Komentet e Fuente Dynamics, paraqesin pikëpamje në të dy Raportet Konsultative të ZRRE-së. Në këtë 

raport ZRRE ka paraqitur vetëm komentet dhe përgjigjet në lidhje me MAR të operatorëve të 
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rregulluar, ndërsa komentet dhe përgjigjet në lidhje me Strukturën Tarifore, janë të paraqitura në një 

dokument të ndarë, i cili gjithashtu është publikuar në faqen elektronike të ZRRE-së. 

● Fuente Dynamics vlerëson që ZRRE do duhej të bazohej në një bilanc të aprovuar energjisë 

për të përcaktuar kostot e blerjes së energjisë me shumicë. 

● Fuente Dynamics vlerëson që kërkesa e konsumatorëve FSHU do të duhej të trajtohej me të 

njëjtin parim sikurse vendosja e Vlerave Hyrëse të FSHU. Pra derregullimi i konsumatorëve të 

kyçur në nivelin 37kV dhe 10kV, do të ishte në benefit si të gjeneruesit të energjisë, po ashtu 

edhe të FSHU-së. Rrjedhimisht kërkesa për energji nga FSHU do të ulej, e bashkë me të edhe 

kosto për të siguruar këtë energji, do të çonte në ulje të normës së rritjes së tarifave. Nëse 

kërkesa e FSHU-së prej 4820 GWh ndaj gjeneruesit me shërbim publik nuk korrigjohet, atëherë 

në një moment gjatë periudhës 2022-2024, kur ZRRE të marrë vendim për liberalizim të tregut, 

duhet t’a ketë parasysh se edhe kjo vlerë do të duhej të korrigjohej, me qëllim që mos ti 

sigurohet avantazh konkurrues FSHU-së në treg të lirë, duke qenë se ajo e ka të garantuar 

furnizimin e sasisë së energjisë që duhet edhe për këta konsumatorë.  

2.12  Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Fuente Dynamics 

ZRRE pajtohet pjesërisht me Fuente Dynamics, megjithatë gjatë vlerësimit fillestar, kishte marrë për 

bazë versionin 0.4 te Bilancit ët energjisë, i cili ishte në proces të shqyrtimit. Ndërsa në vlerësimin 

përfundimtar ZRRE ka marrë për bazë Bilancin tashmë të aprovuar të energjisë për vitin 2022. 

Vendosja e vlerave hyrëse për FSHU përfshinë një periudhë tre vjeçare rregullative, ndërsa ky shqyrtim 

përfshinë vetëm vitin relevant tarifor 2022. Andaj çfarëdo ndryshimi i cili do të ndodhë brenda cilësdo 

periudhë, ZRRE do ta azhurnojë gjatë shqyrtimit tarifor vijues. 

Komentet e Fuente Dynamics nuk kane ndikuar në ndonjë ndryshim të vlerësimit fillestar të ZRRE-së. 

 

2.13 Komentet e Furnizuesit me Shërbim Universal ndaj MAR të FSHU 

ZRRE më datë 27 janar 2022, ka pranuar komentet e Furnizuesit me Shërbim Universal ndaj raportit 

konsultativ për të hyrat e lejuara të operatorëve të rregulluar. Komentet e KESCO kryesisht ndërlidhen 

me koston e blerjes së energjisë me shumicë, të cilat janë të pasqyruara në vijim të kësaj pjese të 

raportit. 

2.13.1 Devijimet e shkaktuara nga FSHU dhe përshtatja e kostove 

Në komentet e tij, FSHU pranon që kishte shkaktuar devijime në sistemin elektroenergjetik nën 

vlerësimin që ZRRE nuk kishte reflektuar kostot e importit për FSHU gjatë shqyrtimit të rregullt tarifor 

për vitin 2021 si dhe ZRRE nuk kishte shqyrtuar me kohë kërkesën e FSHU për shqyrtim të 

jashtëzakonshëm. 

Sipas KESCO-së, vlerësimi i ZRRE-së që FSHU kishte devijuar në mënyrë sistematike dhe të qëllimshme 

nuk qëndron, ngase FSHU kishte ngritur vazhdimisht shqetësimin e rritjes së kostove dhe problemet 

me likuiditetin financiar, duke thënë gjithashtu se e kishte të pamundur sigurimin e importit. KESCO 

gjithashtu vlerëson që politik-bërësi e kishte lënë sektorin të ballafaqohej me rreziqet e 
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paralajmëruara tek të gjithë akterët. Sipas KESCO-së, ulja e kostove  nga ana e ZRRE, duke mos njohur 

një pjesë të jobalanceve të shkaktuara, nuk është në përputhje me rregullën për çmimet e FSHU-së. 

KESCO gjatë procesit të konsultimit publik ka përditësuar edhe të dhënat e dhjetorit të cilat mungonin 

gjatë aplikimit për shqyrtimin e jashtëzakonshëm dhe vlerëson që ZRRE gjatë përshtatjes së kostove 

të bartshme i ka pasqyruar ato vetëm pjesërisht. Kërkesa e KESCO është që Përshtatjet për vitin 2021 

të jenë në nivelin 47.44 milion euro, në vend të 43.56 sa kishte vlerësuar rregullatori. 

KESCO pajtohet me vlerësimin e ZRRE-së në lidhje me nivelin e parashikuar të shitjeve nga FSHU, 

megjithatë në komentet e tij ka përditësuar të dhënat e janarit, ku sipas KESCO është pasqyruar më 

saktë kosto dhe të hyrat  e pritshme. 

Në raport me shpenzimet operative, KESCO ka përditësuar nivelin aktual të inflacionit për vitin 2021 

prej 5%, ashtu siç përcaktohet me Rregullën për të Hyrat e FSHU-së. 

2.13.2 Parashikimi i gjenerimit të KEK Sh.A. 

Në lidhje me operimin e KEK gjenerimit gjatë muajit mars me 3 njësi të TC Kosova A dhe 2 njësi të TC 

Kosova B, KESCO vlerëson që është vështirë i realizueshëm, bazuar edhe në operimin e këtyre njësive 

gjatë vitit 2021. Gjithashtu KESCO vlerëson që çmimi mestar i importit i vlerësuar nga ZRRE prej 171 

euro/MWh, nuk pasqyron koston reale të pritshme, bazuar në paparashikueshmërinë dhe ndryshimet 

e çmimeve të importit. Për më tepër, sipas KESCO, ZRRE nuk ka konsideruar çmimet e kapaciteteve 

ndërkufitare të transmetimit, të cilat janë rritur ndjeshëm, sidomos gjatë periudhës së dimrit, ku të 

gjitha shtetet e rajonit janë importuese të energjisë elektrike, ku kërkesa rritet përtej kapaciteteve 

ndërkufitare. 

2.13.3 Parashikimi i çmimit të blerjes së energjisë me shumicë 

KESCO kërkon që çmimi i parashikuar i importit të jetë në nivelin prej 250 euro/MWh, duke u bazuar 

në parashikimet sipas HUPX për çmimet e pikut, ku për muajin shkurt do të arrijnë në 302.47 

Euro/MWh, ndërsa në mars 283.84 euro/MWh, duke mos shënuar rënie nën 269.61 euro/MWh në 

tremujorin e katërt të vitit 2022. 

Në lidhje me subvencionimin e Qeverisë, FSHU thotë që nuk mund të paragjykoj derisa nuk ka vendim 

të qeverisë për këtë subvencionim. 

2.13.4 Kërkesa e KESCO për MAR të FSHU-së 

KESCO sqaron që kostot e bartshme të OST dhe OSSH, në aplikacionin e FSHU kishin paraqitur rritje të 

njëtrajtshme të kostove të OST dhe OSSH në raport me kostot e FSHU, ngase ato ishin të panjohura 

për KESCO, ndërsa i ka përditësuar ato sipas raportit konsultativ të ZRRE-së. 

Në fund kërkesa e KESCO në lidhje me të Hyrat e Lejuara Maksimale të FSHU-së, arrin në 468.6 milion 

euro. Ndryshimet kryesore rezultojnë në kostot e blerjes së energjisë me shumicë me një shtesë prej 

16.1 milion euro, borxhi i keq prej 0.6 milion euro, përshtatjet e vitit të kaluar prej 3.88 milion euro. 

Pra niveli i kërkuar i të hyrave të përgjithshme të furnizimit arrin në 468.6 milion euro apo 21.93 milion 

më i lartë në raport me vlerësimin fillestar të ZRRE-së prej 446.67 milion euro. Ndërsa të hyrat e 

pritshme të FSHU me tarifat aktuale arrijnë në 319.82 milion euro, e cila rezulton me një kërkesë të 

rritjes së tarifave prej 42% në të gjitha kategoritë e konsumatorëve. 
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2.14  Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të Furnizuesit me Shërbim Universal 

ZRRE kishte pranuar aplikacionin për shqyrtim të jashtëzakonshëm nga FSHU, vetëm një ditë pas 

marrjes së vendimit për tarifat me pakicë të vitit 2021. Në atë kohë ZRRE kishte shqyrtuar kërkesën e 

FSHU-së për shqyrtim të jashtëzakonshëm dhe nuk kishte gjetur argumente të cilat tejkalonin pragun 

e materialitetit prej 5% të të hyrave të FSHU-së, në mënyrë që të hapte procesin e shqyrtimit të 

jashtëzakonshëm. Prandaj vlerësimi i FSHU që kishte bazë për shqyrtim të jashtëzakonshëm në tetor 

të vitit 2021 nuk qëndron.  

2.14.1 Devijimet e shkaktuara nga FSHU dhe përshtatja e kostove 

ZRRE thekson se në bazë të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, ka lejuar kapital punues të mjaftueshëm 

për FSHU-në, i cili siguron likuiditet furnizuesit brenda një kohe të arsyeshme. ZRRE konsideron që ka 

qenë e domosdoshme që paraprakisht FSHU të përdorë të gjitha instrumentet financiare të cilat ZRRE 

i kishte përfshirë në të hyrat e FSHU me qëllim të ruajtjes së likuiditetit financiar. Kjo do ti garantonte 

siguri të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët fundorë. Andaj bazuar në këtë që u tha, 

FSHU nuk ka të drejtë që në mënyrë sistematike dhe të qëllimshme të devijojë nga kërkesa reale për 

konsum me energji elektrike. 

ZRRE, bazuar në Rregullën për të hyrat e FSHU-së, ka trajtuar të dhënat e realizuara për muajin janar 

2022 dhe i ka reflektuar ato në konsumin e vitit 2022. Megjithatë kjo nuk do të ketë ndonjë ndryshim 

substancial në të hyrat e FSHU-së. Ndërsa çështja e përditësimit të nivelit aktual të inflacionit për vitin 

2021, ka qenë i përfshirë nga ZRRE në vlerësimin fillestar dhe nuk ka ndikim të mëtejmë në vlerësimin 

përfundimtar të ZRRE-së. 

Pas marrjes se komenteve dhe të dhënave të realizuara për tërë vitin 2021, në pajtim me Rregullën 

për të Hyrat e FSHU,  ZRRE konstaton se faktori korrigjues i të hyrave KREV për vitin t-1 (2021) është 

43.30mil€, me një ndryshim prej -26 mijë euro nga vlerësimi fillestar. 

Ndërsa komentet e FSHU në lidhje me devijimet e shkaktuara nuk kanë rezultuar me ndryshimin e 

vlerësimit përfundimtar të ZRRE-së. 

2.14.2 Parashikimi i gjenerimit të KEK Sh.A. 

KESCO vlerëson që operimi nga ana e KEK sipas planifikimit për muajin mars me 3 njësi të TCA dhe 2 

njësi të TCB është vështirë i realizueshëm. ZRRE nuk mund të vlerësojë operimin teknik të KEK 

gjenerimit, megjithatë parashikimi i operimit të njësive gjeneruese vetëm duke u bazuar në vitin 2021, 

nuk është i qëndrueshëm. Kështu ZRRE e merr si të mirëqenë planifikimin e gjenerimit nga ana e KESH 

SH.A. dhe vlerësimin fillestar të saj e mbanë të pandryshuar. 

2.14.3 Parashikimi i çmimit të importit dhe kostove të blerjes së energjisë nga FSHU 

Çmimi i parashikuar për blerjen e energjisë nga importi është bazuar në të dhënat e publikuara nga 

European Energy Exchange (EEX-PXE Hungarian Power Futures) për çmimet mujore që kanë rezultuar 

më 13 janar 2022. Vlerësimi i kostos së importit është bërë në bazë të profilit të konsumit gjatë pikut 

dhe jashtë pikut, duke kalkuluar mesataren e ponderuar të çmimeve të importit sipas kohës së 

konsumit. Kjo rezultoi me një çmim mesatar më të ulët të importit të FSHU, duke neutralizuar kështu 

rritjen e kostos së importit për muajin janar, i cili ishte realizuar përtej parashikimeve.  
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Megjithatë, duke qenë se çmimet e importit janë jashtë kontrollit të FSHU-së, bazuar edhe në rregullën 

për të hyrat e FSHU, ato do përshtaten gjatë shqyrtimit të ardhshëm tarifor. 

2.14.4 Ndikimi i zotimit të subvencioneve në kostot e vlerave hyrëse  

ZRRE gjatë kalkulimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale ka përjashtuar kostot e vlerave hyrëse që 

derivojnë nga zotimi i subvencionit të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Për këtë qëllim, ZRRE ka 

kalkuluar kostot e blerjes së energjisë me shumicë duke përjashtuar fillimisht subvencionet, dhe më 

pastaj janë kalkuluar kostot e kapitalit punues, kostot e marzhës me pakicë dhe kostot e borxhit të keq 

për të reflektuar vlerën e subvencionit të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Pas kalkulimit të kostove, 

ZRRE në kostot e blerjes së energjisë me shumicë ka bartur në tërësi kostot e blerjes së energjisë me 

shumicë. 

2.14.5 Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për MAR të FSHU-së 

Nga shqyrtimi i komenteve të pranuara nga palët e interesit në lidhje me MAR të FSHU-së, ZRRE nuk 

ka gjetur të dhëna apo argumente shtesë të cilat e ndryshojnë ndjeshëm vlerësimin fillestar për të 

Hyrat e Lejuara Maksimale të FSHU-së. MAR përfundimtar i propozuar për FSHU për vitin relevant 

tarifor 2022, është 347 milion euro. Detaje të propozimit përfundimtar të ZRRE-së për të Hyrat e 

Lejuara Maksimale të FSHU-së janë paraqitur në tabelën në vijim. 
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Tabela 5 MAR për furnizuesin e shërbimit universal 

MAR-i i Furnizuesit me Shërbim Universal Njësia 

Propozi
mi 

fillestar  
2022 

Propozimi 
i FSHU-së    

2022 

Propozimi 
përfundim
tar  2022 

Parametrat e indeksimit        

Norma e interesit It (t-1) % 5.53%  5.53% 

Kostot me pakice te furnizuesit        

OPEX - OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 5.29 5.42 5.41 

Korrigjimi për OPEX te vitit 2020 dhe 2021 €m 0.42  0.42 

Zhvlerësimi - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 0.1 0.1 0.1 

Kostot e bartshme        

Kostot e OST €m 18.34 18.34 20.56 

66Kostot e OSSh €m 174.50 174.50 179.56 

Kostot për fondin e BRE €m 3.54 3.54 3.53 

Kapitali punues (WCLCt)        

WCLC = (1 / 12) * It * (RETRt + WHPCt + PSTCt - NTFRt) €m 2.22 2.31 1.35 

Kostot për blerjen e energjisë        

Kostot e blerjes së energjisë me shumicë €m 186.10 203.30 83.28 

Taksa për licencë        

Taksa për licencë €m 0.07 0.07 0.04 

Borxhi i keq (BDTA)        

BDTA % 2.4% 2.4% 2.4% 

BDTA €m 12.52 13.13 9.73 

Përshtatjet e  të hyrave për FSHU        

Përshtatjet e vitit 2021 €m 43.56 47.44 43.30 

Të hyrat e lejuara maksimale €m 446.67 468.60 347.28 

 

 


