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1 Përmbledhje 

Ky dokument paraqet përgjigjet në komentet e dhëna nga palët e interesuara dhe propozimin 

përfundimtar të ZRRE-së lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale të OSSH-së për vitin relevant tarifor 

2021.  

Pas vlerësimit fillestar të Aplikacioneve lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale për të licencuarin e 

Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH, KEDS), i licencuari dhe palët tjera të interesit kanë pasur 

mundësi ti paraqesin komentet e tyre përmes konsultimit publik për periudhë dy javore. 

Procesi i shqyrtimit për vitin relevant tarifor 2021 është dashur të përmbyllet me vendime nga ana e 

Bordit të ZRRE-së deri në fund të marsit 2021, mirëpo kjo nuk ka ndodhur duke qenë se Bordi nuk ishte 

funksional deri më 2 gusht 2021, kur edhe është plotësuar me zgjedhjen e dy anëtarëve dhe kryesuesit 

nga ana e Parlamentit të Republikës së Kosovës. Menjëherë pas plotësimit të bordit, ZRRE ka vazhduar 

me procesin e shqyrtimit tarifor. ZRRE kishte përgatitur raportin konsultativ qysh në muajin mars të 

vitit 2021 i cili është vendosur në konsultim publik më 24 gusht 2021. Raporti konsultativ përmbante 

vlerësimin fillestar të ZRRE-së ndaj aplikacioneve të të licencuarve për kërkesën e të hyrave për vitin 

relevant tarifor 2021. Të gjitha kalkulimet bazoheshin në të dhënat në dispozicion të vitit 2020 dhe 

parashikimet për vitin 2021. 

Gjatë konsultimit publik, ZRRE ka pranuar komente dhe informata të rëndësishme shtesë, të cilat janë 

marrë në konsideratë në vlerësimin përfundimtar të propozimit për të hyrat e të licencuarve. 

Ndryshimet kryesore kanë të bëjnë me ngritjen e çmimeve të energjisë me shumicë si dhe në rritjen e 

konsumit të energjisë elektrike. Kjo është ndikuar kryesisht nga tregjet/bursat ndërkombëtare të 

energjisë dhe aplikimit të taksave të karbonit në vendet e EU-së. Duke qenë se këta faktorë kanë 

ndikuar në kostot e OSSH-së, dhe të cilat ishin jashtë kontrollit të saj, ZRRE në vlerësimin përfundimtar 

ka marrë parasysh këto rrethana dhe ka rivlerësuar kostot e blerjes së energjisë për mbulimin e 

humbjeve nga OSSH, si dhe ka reflektuar edhe ndryshimet në konsumin e energjisë elektrike. Të gjitha 

këto ndryshime në tregjet e energjisë me shumicë dhe pakicë janë pasqyruar në MAR përfundimtar të 

OSSH-së së për vitin relevant tarifor 2021. 
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2 Komentet në Bilancin e Energjisë  

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 ZRRE 

nuk ka konsideruar tejkalimin e humbjeve gjatë kalkulimit të energjisë në shpërndarje. KEDS propozon 

që të përdoret qasje e njëjtë siç është përdorur në Bilancin Vjetor për vitin 2021, i cili do të rikthehet 

duke aplikuar edhe normën e interesit në vitin e ardhshëm.  

KEDS argumenton qe 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). Më tutje KEDS thekson 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. 

Gjithashtu Ministria e Ekonomisë (ME) komentuar lidhur me një gabim teknik në bilancin e energjisë. 

 

Përgjigjja e ZRRE-së  

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. Në vlerësimin fillestar, ZRRE ka marrë në konsideratë aplikacionin e KEDS lidhur 

me parashikimin e shitjeve në nivel të OSSH-së, megjithatë, pas ofrimit të të dhënave aktuale nga 

KEDS, ZRRE konsideron si të arsyeshëm përditësimin  e të dhënave në lidhje me bilancin e energjisë 

elektrike në nivel të OSSH-së. Në lidhje me rritjen e kërkesës, ZRRE ka marrë në konsideratë trendin e 

rritjes, mirëpo në këto kalkulime nuk është përfshirë tejkalimi i humbjeve. 

Sa i përket komentit të ME-së, ZRRE ka korrigjuar bilancin e energjisë e cila në fakt kishte të bënte me 

nivelin e hyrjes së energjisë në OSSH pa energjinë e pa-faturuar në pjesën veriore të Kosovës, ndërsa 

energjia si Hyrje në OSSH, e cila njëkohësisht përdoret për kalkulimin e humbjeve, ishte në rregull. 

Tabela  1 - Bilanci i energjisë elektrike 2021 

Bilanci i energjisë elektrike ne OSSH Njësia 
Realizimi 

2020 

Propozimi 
fillestar 

2021 

Propozimi 
final 
2021 

Hyrja ne OSSh GWh 5,549 5,452 5,809 

Energjia e pa faturuar në Veri GWh 335 327 353 

Hyrja në OSSh pa energjinë e pa faturuar GWh 5,215 5,125 5,456 

Energjia e pa-faturuar  % 6.0% 6.0% 6.1% 

Humbjet teknike dhe komerciale në OSSh GWh 1,075 894 953 

 % 19.4% 16.4% 16.4% 

Gjithsej humbjet  GWh 1,409 1,221 1,306 

 % 25.4% 22.4% 22.5% 

Energjia e mbetur për faturim GWh 4,140 4,231 4,504 
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3 Komentet e KEDS-it në lidhje me kostot 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, KEDS argumenton se gjatë vitit 2021 është vërejtur rritje e madhe e çmimeve 

të importit. 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. 

OSSH pretendon që ZRRE në shqyrtimin e saj 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. 

Lidhur me çështjen e balancimit, KEDS thekson se ka kërkuar edhe më herët nga ZRRE dhe KOSTT që 

OSSH dhe FSHU të jenë në një grup të përbashkët balancues apo që fillimisht të bëhet një studim dhe 

metodologji e hollësishme për të siguruar vlerësim dhe gjykim të arsyeshëm për të mbuluar të gjitha 

kërkesat e raportimit dhe përcaktimit të parametrave, veçanërisht në funksion të mekanizmit 

balancues. 

KEDS pretendon që nominimi i blerjeve të energjisë në fazën fillestare të aplikimit të mekanizmit 

balancues, bazuar në koeficientët mujorë nga bilanci i aprovuar i energjisë, ka rezultuar në dallime të 

mëdha në vlerat balancuese. ZRRE pas kërkesës së parashtruar nga OSSH, përmes vendimit 

V_1276_2020 të dt. 27 gusht 2020 lejoi 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. 

KEDS në komentet lidhur me jobalancet, thekson se për të reflektuar në mënyrë të drejt kostot, palët 

FSHU dhe OSSH aplikojnë korrigjimet e nevojshme mujore, sipas kalkulimeve të pranuara nga KOSTT. 

Korrigjimet teknike sipas kërkesës së datës 7 korrik 2021 - KEDS pretendon që konform kërkesës së 

ZRRE-së dhe shkresës të datës 7 korrik 2021, OSSH ka aplikuar korrigjimet e nevojshme gjatë kalkulimit 

të kërkesës finale për të hyrat e lejuara për vitin 2021. 

   

Përgjigjet e ZRRE-së  

Lidhur me vlerësimin e kostos së humbjeve në OSSH, për qëllime tarifore, ZRRE aplikon qasjen e njëjtë 

duke mos përfshirë nivelin e humbjeve të tejkaluara në energjinë e hyrë në OSSH. 

Sa i përket blerjeve të energjisë për mbulimin e humbjeve, duhet theksuar se ZRRE në vlerësimin 

fillestar kishte marrë për bazë trendin e çmimeve historike të importit, si dhe aplikacionin e KEDS. 

Duke qenë se procesi tarifor nuk është përmbyllur si rezultat i mungesës së Bordit të ZRRE-së, në këtë 

proces, kemi pranuar të dhëna të reja të cilat paraqesin gjendjen faktike të tregut të energjisë me 

shumicë. Si rezultat i ndryshimit të kushteve në tregjet ndërkombëtare të energjisë, edhe operatorët 
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e sektorit të energjisë në Kosovë janë ndikuar nga çmime të larta. Përveç ndryshimit në çmime, sektori 

i energjisë në Kosovë gjatë periudhës janar-korrik të vitit 2021, ka pësuar edhe një rritje të konsumit 

të energjisë elektrike në raport me planifikimin sipas bilancit të energjisë elektrike.  

ZRRE bazuar në kornizën ligjore në fuqi, pas vlerësimit të bërë, propozon që të njihen kostot shtesë 

për blerjen e energjisë elektrike ashtu siç janë realizuar për periudhën janar-korrik 2021, të paraqitura 

nga OSSH. Për pjesën e mbetur të vitit 2021, ZRRE pas vlerësimit të trendit të çmimeve në bursat 

kredibile të energjisë si dhe studimet relevante lidhur me parashikimet e çmimeve të energjisë, ka 

rishikuar kostot e blerjes së energjisë edhe për periudhën e mbetur të vitit 2021. Çmimet e larta të 

energjisë me shumicë parashihen të jenë edhe në vitin 2022, sipas S&P Global parashikimi i çmimeve 

të energjisë në Evropë për vitin 2022 parashihet të jetë në brezin 80-90€/MWh1. Për periudhën e 

mbetur të vitit 2021, ZRRE ka aplikuar çmimin prej 90€/MWh për parashikimin e blerjeve të energjisë 

nga importi. Kjo bëhet më qëllim që të reflektohen kostot reale të furnizimit me energji elektrike dhe 

që mos të bartim kostot të larta për vitin vijues, e cila do të mund të shkaktonte luhatje të mëdha të 

tarifave të energjisë elektrike për konsumatorët fundorë.  

KEDS, në aplikacionin e tij për MAR të vitit 2021, pretendon se, gjatë vitit 2020 kishte vështirësi të 

realizimit të investimeve si pasojë e situatës me pandeminë dhe si rrjedhojë nuk ka realizuar cakun e 

reduktimit të humbjeve në nivelin e planifikuar (për 0.3% më pak), ndikimi financiar i të cilave është 

vlerësuar të jetë 0.74 milion Euro. ZRRE ka analizuar me kujdes këtë kërkesë të KEDS, ku ka vërejtur 

që KEDS kishte devijuar ndjeshëm nga plani investiv, jo si rrjedhojë e pandemisë, mirëpo si ndryshim 

i planifikimit të investimeve, duke bërë zëvendësime të projekteve të shumta, të cilat janë në shqyrtim 

nga rregullatori së bashku me Planin Zhvillimor. Andaj, ZRRE konsideron se arsye për dallimin e tillë 

nuk i atribuohet pandemisë po ndryshimeve në planin investiv, prandaj është e paarsyeshme kërkesa 

e KEDS që një kosto e tillë të bartet tek konsumatorët fundorë. 

ZRRE sqaron për OSSH dhe për publikun, që çmimi i gjenerimit nga KEK Sh.A. nuk është subjekt i 

rregullimit dhe çmimi i përdorur për kalkulimet e kostos së blerjes së energjisë nga KEK Sh.A është 

përdorur i njëjti çmim i paraqitur në Shtojcën 6 të marrëveshjes në mes të KEK dhe KEDS. 

Në lidhje me komentet e KEDS për çështjen e balancimit, ZRRE rithekson që mekanizmi balancues nuk 

ka identifikuar një pjesë të energjisë e cila është përdorur nga palët tregtare, rrjedhimisht nuk janë 

reflektuar kostot e palëve përgjegjëse për jobalancet e shkaktuara.  

Korrigjimet teknike sipas kërkesës së datës 7 korrik 2021 - nga analiza e pretendimeve të paraqitura 

nga KEDS, vërehet që kjo çështje ende nuk është përmbyllur, prandaj ZRRE pret nga KEDS që të 

informojë dhe konsultojë edhe palët tjera tregtare për korrigjimet e tilla dhe me pastaj të evidentohen 

implikimet e këtij korrigjimi për secilën palë tregtare. Në mungesë të këtyre evidentimeve teknike dhe 

financiare, ZRRE nuk do të marrë në konsideratë kërkesën e KEDS në vlerësimin e MAR të vitit 2021. 

                                                           
1 www.spglobal.com; European power forecast to hold near record levels to 2023: Platts Analytics | S&P Global Platts 

(spglobal.com); e vizituar me 28 shtator 2021, ora 16:03 

http://www.spglobal.com/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/080521-european-power-forecast-to-hold-near-record-levels-to-2023-platts-analytics
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/080521-european-power-forecast-to-hold-near-record-levels-to-2023-platts-analytics
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4 Komentet e KEDS-it në Kostot e Operimit (OPEX) 

KEDS pretendon që ZRRE duhet të njeh rritjen e pagave siç kërkohet nga OSSH-ja, me arsyetimin e 

nivelimit të pagave me të licencuarit tjerë të sektorit publik (KEK dhe KOSTT), rritjes së pagave në 

sektorin publik në përgjithësi, rritjes së kostos së jetesës, inflacionit etj, të cilat sipas KEDS rrisin edhe 

presionin e punëtorëve. Ndërsa, kompania, sipas KEDS, 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. Një 

çështje tjetër në të cilën KEDS shpreh shqetësim janë edhe ikja e stafit, ku sipas KEDS bëhet për arsye 

të kushteve më të mira në treg për ta. 

Kostot shtesë që ndërlidhen me pandeminë COVID-19 – KEDS pretendon që 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. 

KEDS thirret në shkresën e ZRRE-së, nr. 179/20 të datës 28 maj 2020, e cila theksoi se të gjitha kostot 

që janë jashtë kontrollit të të licencuarve që mund t’i atribuohen pandemisë do të njihen në shqyrtimin 

e ardhshëm tarifor dhe kërkon që të njihen kostot e tilla konform shkresës së referuar. 

 

Përgjigjja e ZRRE-së  

Në vlerësimin e nivelit të nevojshëm të shpenzimeve operative gjatë shqyrtimit shumëvjeçar, ZRRE 

kishte marr parasysh faktorët e përmendur nga KEDS në komentet e tyre, duke përfshirë edhe 

aspektet e nivelizimit të pagave me sektorin e rregulluar të energjisë. Prandaj, OPEX do të mbetet i 

njëjtë ashtu siç është përcaktuar në periudhën rregullative, përveç ndryshimeve eventuale ligjore dhe 

parametrave të tjerë të indeksimit. 

Ashtu siç është theksuar edhe në shqyrtimet e kaluara tarifore, ZRRE dëshiron të ri-theksojë se 

menaxhimi i resurseve njerëzore është obligim dhe kompetencë e operatorëve, dhe ZRRE nuk trajton 

mikro-menaxhimin e tyre, andaj lusim operatorët që të jenë të kujdesshëm në përmbushjen e 

obligimeve dhe kompetencave të tyre menaxheriale duke mos i bartur  sfidat e brendshme 

menaxheriale tek rregullatori.  

Norma e inflacionit CPI - norma e cila aplikohet për përshtatjet për inflacion është norma referente e 

Eurozonës si normë më e arsyeshme dhe e qëndrueshme dhe jo norma e inflacionit e Kosovës siç 

pretendohet nga KEDS, ngase kostot e përgjithshme kapitale, importi, i nënshtrohen tregut të jashtëm. 

Në shtojcën 1 të Rregullës për të Hyrat e OSSH-së, theksohet: 

CPIt-1 paraqet: “vlerën aktuale të inflacionit në vitin relevant t-1, të matur duke përdorur “Indekset e 

harmonizuara të çmimeve të konsumatorëve (HICP-të) – të gjitha njësitë për Eurozonën” të publikuara 

nga Eurostat-i, apo ndonjë masë tjetër e inflacionit që rregullatori e përcakton të jetë si masa më e 
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mirë e ndryshimit për kostot operative dhe të mirëmbajtjes përgjatë kohës dhe që lejohet gjatë 

shqyrtimit periodik”. 

Kostot shtesë që ndërlidhen me pandeminë COVID-19 - ZRRE rithekson që sheh të arsyeshme në 

parim njohjen e kostove që ndërlidhen me ruajtjen e shëndetit si pasojë e COVID-19, sipas 

Udhëzimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Siç e ka paraqitur në shkresat në të cilat 

thirret OSSH, ZRRE propozon njohjen vetëm të kostove direkte që ndërlidhen me ruajtjen e shëndetit 

si pasojë e COVID-19.  

Në lidhje me pretendimin e KEDS se operatorët tjerë në sektorin e energjisë kanë ofruar shtesa për 

punëtorët gjatë pandemisë, ZRRE sqaron për KEDS dhe për publikun që OSSH do të mund të 

konsideronte një shtesë të tillë ndaj punëtoreve, vetëm përmes fitimit të operatorit, ashtu siç kanë 

vepruar edhe operatorët tjerë, të cilët këto kosto nuk i kanë reflektuar në çmimet e tyre.  

Gjithashtu, ZRRE shpreh shqetësim që KEDS edhe gjatë fazës së konsultimit publik të raporteve 

konsultative, nuk ka paraqitur kostot direkte që ndërlidhen me ruajtjen e shëndetit si pasojë e COVID-

19, mirëpo atë e ka grumbulluar me kërkesën e tyre për shtesa ndaj punëtorëve. Përkundër kësaj, 

ZRRE ka kërkuar edhe njëherë pas mbylljes së konsultimit publik të dhëna të detajuara në lidhje me 

kostot direkte për pandeminë. Nga informatat e pranuara nga KEDS, rezulton që kosto shtesë për 

pandeminë janë 52,864 Euro, ndërsa pjesa prej 437,157 euro ishte në emër të shtesave për punëtorë. 

ZRRE propozon që të njihen vetëm kostot direkte për menaxhimin e situatës me COVID-19, të 

mbështetura edhe me Udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, e të cilat janë 

përllogaritur në vlerën prej 52,864 Euro.   

5 Faktori korrigjues i të hyrave - KREV 

Përkundër që KEDS nuk ka paraqitur në komente ndryshimet në faktorin korrigjues të të hyrave 

(KREV), në tabelën përfundimtare të kalkulimit të MAR, vërehen dallimet në mes të KREV të aplikuar 

nga ZRRE (prej 14.49 mil Euro) në raport me KREV të përllogaritur nga KEDS (prej 12.77 mil Euro). Arsye 

kryesore për këtë dallim janë pretendimet e KEDS se në të hyrat e pritshme duhet të aplikohen vetëm 

20% të shumës së faturuar në emër të rikthimit të humbjeve.   

Propozimi i ZRRE për korrigjimin e të hyrave (KREV) – ZRRE konsideron se kostoja që rezulton nga 

faturimi i energjisë, duke përfshirë edhe energjinë për rikthimin e humbjeve trajtohet si e hyrë e 

tërësishme, sepse kjo trajtohet me parimin e akrualitetit, ku të hyrat njihen në momentin e faturimit 

dhe jo atëherë kur arkëtohen. Për më tepër, duhet theksuar se vlera e energjisë prej 47 GWh, që ka 

të bëjë me rikthimin e humbjeve, është përfshirë në energjinë e hyrë në rrjetin e shpërndarjes, nga e 

cila bazë janë kalkuluar kostot e humbjeve të energjisë, prandaj njohja si kosto e kësaj energjie 

nënkupton edhe njohjen e të hyrave që rezultojnë nga kjo energji. Ky qëndrim është konsistent nga 

ZRRE përgjatë periudhës rregullative. 

Me qëllim të vlerësimit të faktorit korrigjues të të hyrave për vitin 2020 që aplikohet gjatë përcaktimit 

të të hyrave të vitit 2021, së pari duhet të verifikohen kostot e lejuara aktuale për vitin 2020 (AACt-1). 

Detajet e kostove aktuale sipas propozimit fillestar, komenteve të KEDS dhe propozimit përfundimtar, 

janë përshkruar në tabelën më poshtë: 
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Tabela  2 – Vlerësimi i kostove të lejuara aktuale për vitin 2020 

Komponentët e kostove aktuale  Njësia 
Propozimi 

fillestar 
Komentet 

KEDS 
Propozimi 

përfundimtar 

OPEX mil€ 26.09 26.09 26.09 

Kostot shtesë për COVID 19 mil€ - 0.44 0.05 

Kostot e zhvlerësimit mil€ 15.40 15.40 15.40 

Kostot e kthimit mil€ 15.12 15.12 15.12 

Kostot e bartshme mil€ 1.07 1.07 1.07 

Kostot e humbjeve mil€ 41.58 42.32 41.58 

Të hyrat e parregulluara mil€ (8.06) (8.06) (8.06) 

Korrigjimi i të hyrave t-1 (2019) mil€ (4.14) (4.14) (4.14) 

Total AAC mil€ 87.06 88.23 87.11 

Siç mund të shihet në tabelën e mësipërme, dallimi në mes të propozimit fillestar dhe atij përfundimtar 

për kostot e lejuara aktuale ka të bëjë me kostot direkte për Covid-19, të përshkruara edhe në 

seksionin 4 (përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të KEDS për OPEX). 

Dallimi në mes të kostove të lejuara aktuale (AACt-1)  prej 87.11 milion Euro dhe të hyrave të realizuara 

të rregulluara në vitin relevant (ARRt-1) prej 100.55 milion Euro, rezulton të jetë KREV negative prej -

14.44 milion Euro, të cilat barten në vitin vijues, e të cilat reflektohen gjatë kalkulimit të të hyrave të 

OSSH-së për vitin vijues 2021.  

Tabela më poshtë paraqet Faktorin Korrigjues të të Hyrave - KREV.   

 

Tabela  3 - Faktori korrigjues i të hyrave (KREV) 

Komponentët e KREV Njësia 
Propozimi  

fillestar 
Komentet  

KEDS 
Propozimi  

final 

AAC - kostot e lejuara aktuale mil€ 87.06 88.23 87.11 

ARR - të hyrat e realizuara të rregulluara mil€ 100.55 100.12 100.55 
It – norma e interesit % 7.38% 7.38% 7.38% 

KREV=(AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It)  -14.49 -12.77 -14.44 
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6 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OSSH për vitin relevant tarifor 2021  

Në vlerësimin përfundimtar të të Hyrave të Lejuara Maksimale për OSSH-në, ZRRE ka analizuar secilin 

nga komponentët e kostove, dhe ka bërë përshtatjet e tyre në krahasim me vlerësimin fillestar për të 

marrë parasysh rrethanat aktuale të tregut të energjisë elektrike. Ashtu siç është theksuar edhe më 

sipër, një ndër faktorët kryesor që kanë shkaktuar dallimet në krahasim me planifikimet për vitin 2021 

janë ndryshimet në kostot e blerjes së humbjeve dhe rritja e konsumit. Komponentët tjerë të kostove 

kanë mbetur të njëjta, ashtu siç janë vendosur në shqyrtimin shumëvjeçar të përshtatura për 

parametrat e indeksimit.  

Për të pasur një pasqyrë më të qartë të krahasimit ndërmjet propozimit fillestar dhe përfundimtar, në 

figurën e mëposhtme është paraqitur krahasimi i komponentëve të kostove të MAR-it: 

 

Figura 1 – Krahasimi i kostove ndërmjet vlerësimet fillestar dhe atij përfundimtar 

Siç shihet nga figura e mësipërme, dallimi ndërmjet vlerësimit fillestar dhe atij përfundimtar kryesisht 

i atribuohet kostove për blerje të humbjeve.  

Pas analizimit të të gjitha të dhënave dhe komenteve të paraqitura nga palët e interesit, propozimi 

përfundimtar i ZRRE-së për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes 

për vitin 2021 është si më poshtë: 
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Tabela  4 - Propozimi i MAR të OSSH (KEDS) për vitin relevant tarifor 2021 

Të hyrat e lejuara maksimale (mil€) Njësia 
Lejuar 
2020 

Propozimi 
fillestar 

2021 

Propozimi 
KEDS 
2021 

Propozimi 
final 

 2021 
Parametrat e indeksimit      

Faktori i efikasitetit % 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

Inflacioni % 0.26%    

Euribor % -0.3%    

Faktori - S  % 7.6%    

Norma e interesit - It % 7.3%    

Shpenzimet operative dhe te mirëmbajtjes (OPMCt)      

Vlerësimi gjate PRR2 €m 25.53 25.21 25.21 25.21 

Lejuar-OPMCt=OPMCt-1*(1 + CPIt-1)*(1–Et)*(1–Pt) €m 25.84 25.28 25.28 25.28 

Kostot shtesë për sigurim shëndetësor €m 0.24 0.24 0.24 0.24 

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt)      

Vlerësimi gjatë PRR2 €m 15.23 16.17 16.17 16.17 

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 15.40 16.21 16.21 16.21 

Kostot e kthimit (RTNCt)      

Vlerësimi gjatë MYT €m 14.95 15.90 15.90 15.90 

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 15.12 15.94 15.94 15.94 

Obligimet ndaj KOSTT-it      

Obligimet ndaj KOSTT-it -parashikim €m 0.92 2.02 2.02 1.30 

Obligimet ndaj KOSTT-it – aktual €m 1.07    

Kostot e humbjeve  (LSSCt)      

Parashikim      

LSSAt €m 17.60% 16.40% 16.40% 16.40% 

REUEt €m 5,414.3 5,451.6 5,931.7 5,809 

WHEAt €/MWh 49.19 46.05 61.39 53.41 

Kostoja e parashikuar e humbjeve €m 46.88 41.17 59.72 50.88 

Aktual      

LSSAt % 17.60%    

REUEt GWh 5,549.5    

WHEAt €/MWh 42.57    

Kostoja e aktuale e humbjeve €m 41.58    

Përshtatjet      

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

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

Te hyrat aktuale te parregulluara €m (6.61)    

Taksa e licencës:      

Parashikim €m 0.15 0.08 0.1 0.1 

Aktual €m 0.06    

KREV – faktori korrigjues i të hyrave      

Faktori korrigjues i te hyrave t-1 €m (4.14) (14.49) (12.77) (14.44) 

AACt-1 - kostot aktuale për vitin t-1  €m 87.06  88.23  

ARRt-1 -  te hyrat aktuale për vitin t-1 €m 100.55  100.12  

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) €m (14.49)    
      

MAR – të hyrat e lejuara maksimale €m 95.40 81.44 101.74 90.51 
      

Pas aprovimit të të hyrave të lejuara maksimale, OSSH bënë propozimin për tarifa të shfrytëzimit të 

rrjetit të shpërndarjes për vitin 2021 të cilat duhet të reflektojnë MAR-in e propozuar. 


