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Komentet e OSSH-së ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së për të Hyrat 

e Lejuara Maksimale  për vitin 2021  
 

I. Hyrje 

 
Në Raportin Konsultativ për Përshtatjet e Rregullta Vjetore për të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR), të 

pranuar më 24 gusht 2021, Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka paraqitur vlerësimin fillestar për MAR-

in e azhurnuar për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH), bazuar në propozimet e dorëzuara nga 

OSSH dhe vendimet për të Hyrat e Lejuara Maksimale për periudhën rregullative 2018-2022. 

Siç është theksuar në raportin e ZRRE-së, procesi i përshtatjeve për vitin relevant tarifor 2021 përfshin 

periudhën 1 prill 2021 – 31 mars 2022, por duke marrë parasysh mungesën e Bordit, procesi i tillë është 

shtyrë deri tani. Megjithatë, ZRRE-ja tutje thekson se vonesa e marrjes së vendimeve për të Hyrat e Lejuara 

Maksimale dhe të tarifave për këtë vit relevant tarifor, do të përshtatet gjatë vitit të ardhshëm tarifor, me 

të cilin qëndrim OSSH nuk pajtohet. 

Vendosja e të hyrave të lejuara maksimale përgjatë një viti tarifor ka për qëllim mbulimin e kostove të 

arsyeshme operative dhe të mirëmbajtjes së aseteve të tyre, duke lejuar edhe kthimin e arsyeshëm në 

investimet e tyre. Parashikimi i kostove dhe të hyrave për një vit relevant tarifor bëhet bazuar në të dhënat 

historike dhe pritshmërinë e pranuar nga sinjalet e tregjeve botërore. Gjatë vitit 2020 pandemia COVID-19 

u përhap në mbarë botën, ndikoi edhe në ç’rregullimet e tregjeve energjetike. Çmimet e pritshme të 

importit shënuan rënie, sikurse edhe rrija e konsumit të energjisë elektrike. Konform këtij trendi, OSSH bëri 

parashikimin e të hyrave të lejuara maksimale për vitin 2021, të cilin e dorëzoi për shqyrtim dhe aprovim 

në ZRRE. Megjithatë të dhënat aktuale gjatë vitit 2021,veçanërisht pas 3mujorit të parë, pësuan ndryshime 

të konsiderueshme krahasuar me parashikimin, me një theks të veçantë çmimet e importit, të cilat shënuan 

rritjen më të madhe në vitet e fundit.  

Në këtë kuptim, marrë parasysh qëllimin e përcaktimit të MAR-it sipas Rregullës për të Hyrat e OSSH-së, 

përcaktimi i kostove të lejuara në 3 mujorin e fundit të vitit financiar bazuar në të dhëna të parashikuara 

gjatë vitit 2020 jep sinjale të gabuara si për këtë vit ashtu edhe për vitin 2022 kur priten përshtatje të 

mëdha. Andaj, gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 2021, OSSH propozon të merren parasysh të dhënat 

aktuale të realizuara për muajt janar-korrik, ndërsa parashikimi për muajt gusht-dhjetor të bëhet sipas 

volumeve të prezantuara në bilancin e energjisë dhe çmimeve të pritshme. Në këtë kuptim, komentet e 

prezantuara në dokumentin në vazhdim janë dhënë konform kësaj qasjeje. Propozimi përfundimtar për të 

Hyrat e Lejuara Maksimale për vitin 2021, parashikuar në këtë dokument, paraqet kërkesën minimale për 

funksionimin normal të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes.    
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II. Balanca e Energjisë  

 
Gjatë shqyrtimit të vlerësimeve të ZRRE-së të prezantuara në Raportin Konsultativ, kemi vërejtur se ZRRE ka 

përdorur të njëjtën metodologji sikurse edhe viteve të kaluara për llogaritjen e Energjisë që pritet të hyjë në 

shpërndarje (EED), përkatësisht, për qëllime tarifore ZRRE nuk e konsideron nivelin e humbjeve të tejkaluara 

gjatë llogaritjes së energjisë në hyrje të shpërndarjes (EED). Aplikimi i tillë nuk është në përputhje me 

metodologjinë e përdorur në Bilancin e Energjisë së aprovuar, e për më tepër as nuk ka ndonjë metodologji 

të tillë të përcaktuar në rregullën e çmimeve. Ne pajtohemi që ZRRE-ja për qëllime tarifore duhet të përdorë 

nivelin e aprovuar të humbjeve gjatë llogaritjes së kostos së lejuar të humbjeve, megjithatë kjo metodologji 

po jep vlerësime të gabuara, duke krijuar përshtatje më të mëdha gjatë vitit pasues.  

Marrë parasysh se të dhënat e realizuara gjatë muajve janar-korrik tregojnë një trend rritje të konsumit, OSSH 

në këtë aplikim do të përdor të dhënat aktuale për muajt janar-korrik të vitit 2021, të cilat tregojnë një 

pritshmëri me reale të energjisë në hyrje të nivelit të shpërndarjes (EED), siç paraqitet në tabelën më poshtë: 

Balanca e Energjisë në nivelin e OSSH-së Njësia 
Propozimi 
2021 

Komentet e 
OSSH-së 2021 

Shitjet e pritshme GWh 4,231 4,504 

Energjia e pa furnizuar në Veri  GWh               327  353 

       

Humbjet në Veriun e Kosovës % 6.0% 6.0% 

       

Humbjet e Lejuara % 16.4% 16.4% 

Humbjet e Lejuara GWh             894  973 

       

Humbjet e tejkaluara %  1.7% 

Humbjet e tejkaluara GWh  102 

    

Total humbjet përfshirë Veriun  % 22.4% 24.1% 

Total humbjet përfshirë Veriun % 1,221 1,428 

       

EED-ja e pritshme GWh      5,452  5,932 

 

Është e rëndësishme të theksohet se vetëm për 7 muajt e parë të vitit 2021, kemi rritje prej 11% të konsumit 

ndaj atij të parashikuar dhe 14% rritje të energjisë së pa-faturuar në Veri, të cilat ndikojnë në energjinë që hyn 

në nivel të shpërndarjes, andaj përditësimi i të dhënave është i domosdoshëm për të siguruar operim të 

qëndrueshëm të sistemit të shpërndarjes.  
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III. Kostot e lejuara për blerjen e humbjeve të OSSH-së  

 

OSSH në parim pajtohet me mënyrën e llogaritjes së kostos së humbjeve nga ZRRE-ja, megjithatë për shkak 

se të dhënat aktuale tregojnë ndryshim të madh në parashikimin e çmimeve të importit, OSSH kërkon që 

ky dallim të reflektohet gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 2021. 

Gjatë aplikimit për të hyrat e lejuara maksimale, si  rezultat i çmimeve të ulëta të importit gjatë vitit 2020, 

pritshmëria e rritjes se çmimeve të importit në bursat e energjisë elektrike ishte më e ultë për vitin 2021. 

Megjithatë gjatë vitit 2021 kemi vërejtur rritjen më të madhe të çmimeve të importit ndër vitet e fundit. 

Vetëm në 6 mujorin e parë, blerjet nga importi janë rritur në 17 milion euro nga 9 milion sa ishin 

parashikuar, apo nga 8.2 milion euro sa ishin realizuar gjatë vitit 2020. Ndërsa total blerjet e realizuara për 

humbjet gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2021, përfshirë blerjet nga KEK-u, kanë arritur në 28.5 milion € apo 

rreth 70% të kostove që ZRRE-ja ka propozuar gjatë shqyrtimit të MAR-it për vitin 2021. 

Marrë parasysh të lartë thënat një diferencë kaq e madhe e vendos OSSH-në në një pozitë të vështirë 

financiare, duke tejkaluar edhe pragun e materialitetit prej 5% sipas Rregullës për të Hyrat e OSSH-së. 

OSSH ka vërejtur se ZRRE-ja në shqyrtimin e tij ka mbajtur çmimin e KEK-ut të pandryshueshëm, duke mos 

reflektuar kërkesën e KEK-ut për përshtatjen e inflacionit, andaj edhe OSSH do të përdorë të njëjtën qasje 

në kalkulimin final të kërkesës së vet për kostot e humbjeve për vitin 2021. 

 

OSSH MAR Njësia 
E propozuar  

2021 
Komentet e 
OSSH-së 

Parametri i indeksimit    

It %   

Humbjet e lejuara  (LSSCt)    

LSSAt % 16.4 16.4 

REUEt GWh 5,451.6          5,931.7  

WHEAt €/MWh 46.05 61.39 

LSSCat-1 mil€   

LSSCft-1 mil€ 41.17 59.7 

 

Kostoja e parashikuar e humbjeve është në përputhje me Rregullën për të Hyrat e OSSH-së dhe përfaqëson 

vetëm nivelin e humbjeve të lejuara. Këto kosto janë të domosdoshme për të mundësuar funksionimin 

normal të OSSH-së në vitin e caktuar dhe kërkojmë nga ZRRE-ja që të zbatojë  kërkesën e OSSH-së për 

reflektimin e saktë të kostos së humbjeve për vitin 2021. OSSH tashmë mban barrën e kostos së humbjeve 

mbi nivelin e lejuar, andaj financimi i sektorit për një vit është jashtë çdo aftësie financiare. 
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Në raportin konsultativ, ZRRE-ja ngrit çështjen e balancimit, përkatësisht devijimeve të shkaktuara nga 

OSSH-ja. ZRRE thekson se devijmet e shkaktuara nga OSSH-ja janë si rezultat i alokimit ndërmjet OSSH-së 

dhe FSHU-së dhe të njëjtat nuk reflektojnë  kostot reale për palët që i kanë shkaktuar. Është e rëndësishme 

te theksohet se OSSH-ja ka paraqitur shqetësimet e veta lidhur me metodologjinë e devijime gjatë procesit 

të konsultimit për mekanizmat e balancimit. Respektivisht, niveli i humbjeve të aprovuara nga ZRRE-ja 

bëhet në bazë vjetore dhe ato ndryshojnë në muajt dhe orët përkatëse të ditës. Për shkak të pamundësisë 

së matjes së tyre orë për orë, ka kërkuar nga ZRRE dhe KOSTT që OSSH dhe FSHU të jenë në një grup 

balancues apo që fillimisht të bëhet një studim dhe metodologji e hollësishme për të siguruar vlerësimin 

dhe gjykim të arsyeshëm për të mbuluar të gjitha kërkesat e raportimit dhe përcaktimit të parametrave, 

veçanërisht në funksion të mekanizmit balancues.  

Sidoqoftë, duke marrë parasysh kompleksitetin e tij, në fazën fillestare të mekanizmit balancues u sygjerua 

ndërmjet të gjithë pjesëmarrësve të tregut që nominimi i blerjeve të energjisë do të bëhet bazuar në 

koeficientët mujorë nga bilanci i aprovuar i energjisë, në të cilin humbjet llogariten bazuar në konsumin e 

përgjithshëm. Tutje, për shkak të dallimeve të mëdha në vlerat balancuese, ZRRE pas kërkesës së 

parashtruar nga OSSH, përmes vendimit V_1276_2020 të dt. 27 gusht 2020 lejoji OSSH-në të ndryshoj 

koeficientet në baza mujore. Për më tepër,  pagesat në emër të jo-balancave nuk përfshihen në tarifat e 

konsumatorëve fundor, konform Rregullës për të Hyrat e OSSH-së, por OSSH të njëjtat i paguan vet.  

Në këtë kuptim, është e rëndësishme  të theksohet se OSSH që nga fillimi ka vepruar konform rregulloreve 

dhe procedurave të hartuara dhe/ose aprovuara nga ZRRE-ja. Për më tepër, për të reflektuar drejtësisht 

kostot, palët FSHU dhe OSSH aplikojnë korrigjimet e nevojshme mujore, sipas kalkulimeve të pranuara nga 

KOSTT. Është e rëndësishme të theksohet gjithashtu se konform kërkesës së ZRRE-së dhe shkresës të datë 

7 korrik 2021, OSSH ka aplikuar korrigjimet e nevojshme gjatë kalkulimit të kërkesës finale për të hyrat e 

lejuara për vitin 20201.  

IV. Kostot e Operimeve  – OPEX 

 

Në vlerësimin e kostove operative për vitin 2021, ZRRE ka pasqyruar rritjen e kostove për sigurimin 

shëndetësor dhe sigurimin e makinave, të cilat janë jashtë kontrollit të OSSH-së, por ZRRE-ja nuk e 

konsideruar rritjen e pagave siç kërkohet nga OSSH-ja, me arsyeshmërinë se është bërë reflektim i tyre 

gjatë shqyrtimit shumëvjeçar. 

Është e rëndësishme të theksohet se rritja e lejuar gjatë shqyrtimit shumëvjeçar nuk reflekton kërkesat e 

punëtorëve dhe as nuk bënë nivelizimin e pagave të OSSH-së me të licencuarit e tjerë te sektorit publik 

(KEK,KOSTT). Për më tepër, rritjet e pagave në sektorin publik edhe pas shqyrtimit shumëvjeçar, rritja e 

vazhdueshme e çmimeve të konsumit, inflacioni dhe shtrenjtimi i jetës në përgjithësi, e rrit tutje kërkesën 

dhe presionin e punëtoreve. Ndërsa, kompania përveç presionit nga punëtorët, përballet me rritje të 

çmimeve (gaz, materiale, etj.), faktorin e efikasitetit i cili aplikohet në shpenzimet operative (përfshirë edhe 

pagat), si dhe ndryshimin e inflacionit të lejuar evropian me atë aktual të Kosovës.  
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Organizimi i punës aktualisht kërkon shumë më tepër përpjekje krahasuar me gjendjen e mëparshme dhe 

krahasuar me pozitat e ngjashëm në entitetet e tjera të rregulluara të energjisë, andaj lëvizja e punëtoreve 

profesional dhe me përvoja pune drejt kompanive tjetra në treg po i vështirëson proceset operative të 

kompanisë. Në këtë kuptim, gjatë shqyrtimit të shpenzimeve operative, kërkojmë sërish nga ZRRE-ja  të 

shqyrtoj kërkesën për rritje të pagave, marrë parasysh se krahasuar me sektorin e energjisë  (KEK, KOSTT) 

punëtorët marrin 20% paga më të ulëta.  

ZRRE-ja gjatë vlerësimit të shpenzimeve operative nuk i ka marrë parasysh as shpenzimet e shkaktuara nga 

pandemia COVID-19, ndonëse dihet se përhapja e pandemisë COVID-19 konsiderohet si një ngjarje e Forcës 

Madhore, e cila ka ndikuar negativisht në të gjitha aspektet socio-ekonomike në vendin tonë dhe në mbarë 

botën. Përderisa pothuajse të gjitha bizneset tregtare qëndruan të mbyllura dhe shumica e të punësuarve 

u liruan nga përgjegjësitë në punë, punonjësit e OSSH-së vazhdimisht kanë punuar, duke rrezikuar 

shëndetin e tyre, në përmbushjen e detyrave të tyre për të siguruar furnizim të rregullt me energji elektrike 

për çdo qytetar në Kosovë.  

Kur në mars të vitit 2020, Qeveria e Republikës së Kosovës mori një vendim për të stimuluar punonjësit që 

ishin duke punuar me përkushtim për të tejkaluar këtë periudhë të jashtëzakonshme me shumë rreziqe, 

KEDS si Operatori i licencuar i sistemit të shpërndarjes parashtroi kërkesë në ZRRE. Përkatësisht, OSSH 

kërkoi që kostot shtesë të shkaktuara nga përhapja e pandemisë COVID-19, por edhe një pagesë shtesë, të 

njihet në shqyrtimin e ardhshëm tarifor. ZRRE më 28 maj 2020 përmes shkresës nr. 179/20 hapur theksoi 

se te gjitha kostot që janë jashtë kontrollit të licencuarve që mund t’i atribuohen pandemisë do të njihen 

në shqyrtimin e ardhshëm tarifor. Përkundër kësaj, në shqyrtimin preliminar, ZRRE nuk i ka njohur ato,  

andaj kërkojmë nga ZRRE te reflektoj këto kosto të arsyeshme, koherent me shkresën zyrtare të 

sipërpërmendur.  

V. Propozimi për të Hyrat e Lejuara Maksimale për OSSH-në për vitin 2021 

 
Tabela e mëposhtme përmbledh MAR-in e kërkuar nga OSSH për vitin 2021, pas marrjes në konsideratë të 

të gjitha përshtatjeve të nevojshme, ashtu siç janë argumentuar më lartë.  

Te hyrat e lejuara maksimale (mil€) 
Njësia Propozuar 

2021 
Propozimi 
i OSSH-së 

Parametrat e indeksimit    

Faktori i efikasitetit % 1.5%  

Inflacioni %   

Euribor %   

Faktori - S  %   

Norma e interesit - It %   

Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes (OPMCt)    

Vlerësimi gjate PRR2 €m 25.21 25.21 

Lejuar - OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 25.28 25.28 

Kostot shtesë të OPEX-it €m 0.24 0.24 

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt)    
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Vlerësimi gjate PRR2 €m 16.17 16.17 

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 16.21 16.21 

Kostot e kthimit (RTNCt)    

Vlerësimi gjatë MYT €m 15.90 15.90 

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 15.94 15.94 

Obligimet ndaj KOSTT-it    

Obligimet ndaj KOSTT-it -parashikim €m 2.02 2.02 

Obligimet ndaj KOSTT-it – aktual €m   

Kostot e humbjeve  (LSSCt)    

Parashikim    

LSSAt €m 16.40% 16.40% 

REUEt €m 5,451.6 5,931.7 

WHEAt €m 46.05 61.39 

Kostoja e parashikuar e humbjeve €m 41.17 59.72 

Aktual    

LSSAt %   

REUEt GWh   

WHEAt €/MWh   

Kostoja e aktuale e humbjeve €m   

Përshtatjet    

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

Përshtatjet për PRR1 €m (1.50) (1.50) 

Përshtatja për çmimin e humbjeve  €m   

Korrigjimi i jobalanceve  €m   

Te hyrat aktuale te parregulluara €m   

Taksa e licencës:    

Parashikim €m 0.08 0.10 

Aktual €m   

KREV – faktori korrigjues i të hyrave    

Faktori korrigjues i te hyrave t-1 €m (14.49) (12.77) 

AACt-1 - kostot aktuale për vitin t-1  €m   

441.ARRt-1 -  te hyrat aktuale për vitin t-1 €m   

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

MAR – të hyrat e lejuara maksimale €m 81.44 101.74 
    

 

OSSH beson se MAR-i prej 101.74 milion € përfaqëson kostot reale të rrjetit të shpërndarjes për vitin 2021. 

OSSH është në dispozicion për t'u takuar me ZRRE-në në çdo kohë për të diskutuar në detaje të mëtejshme 

çështjet e ngritura në këtë raport. 

 


