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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 për Operatorin e Sistemit të 

Transmetimit dhe Tregut (OST/OT) për vitin relevant tarifor 2021.  

Pas vlerësimit fillestar të Aplikacioneve lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale për (OST/OT, KOSTT), 

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 shkurt 

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 OST/OT-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 KOSTT, si dhe ka reflektuar edhe ndryshimet në konsumin e energjisë 

elektrike. Të gjitha këto ndikime financiare janë pasqyruar në MAR përfundimtar të OST/OT-së për 

vitin relevant tarifor 2021. 
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2 Komentet e KOSTT-it në lidhje me shërbimet ndihmëse 

KOSTT sqaron që në bazë të kornizës ligjore në fuqi dhe Procedurës për Tregtimin e Energjisë Elektrike, 

KOSTT obligohet që të bëj prokurimin e shërbimeve ndihmëse bazuar në treg dhe nga ofruesit e 

shërbimeve të cilët i plotësojnë kushtet ligjore dhe administrative të caktuara në këtë procedurë. Ndër 

të tjera, KOSTT sqaron edhe aspektin teknik të marrëveshjeve dhe aspekte tjera të kalkulimit të 

shërbimeve ndihmëse.  

KOSTT shpjegon që ka nënshkruar kontratë për shërbimet e Rezervës Manuale të Restaurimit të 

Frekuencës (mFRR) me KESH Sh.A. më datë 24.12.2020 e cila është aktivizuar nga data 01.01.2021 dhe 

përfundon me datë 31.12.2021. Sasia e nevojshme e shërbimeve balancuese për vitin 2022 duhet të 

llogaritet nga KOSTT dhe gjithashtu duhet të parashihet kosto e këtyre shërbimeve dhe të propozohet 

gjatë shqyrtimeve periodike dhe gjatë përshtatjeve të rregullta duke përdorur parashikimin për blerjet 

e nevojshme të shërbimeve për OST për vitin relevant tarifor. Në parashikimin e çmimeve për 

shërbimet balancuese për vitin 2022 duhet marrë parasysh rritjen çmimit të energjisë elektrike në 

tregun Evropian të energjisë elektrike dhe në rajon si dhe mungesën e kapaciteteve balancuese brenda 

bllokut AK. 

Përgjigjja e ZRRE-së  

ZRRE pas sqarimeve të pranuara nga KOSTT, ka njohur nivelin e kostove të shërbimeve ndihmëse sipas 

kontratës së realizuar nga KOSTT. ZRRE, pas komenteve të pranuara nga KOSTT, ka kërkuar 

informacione lidhur me të dhënat aktuale dhe parashikimet për kostot e shërbimeve ndihmëse. Duke 

qenë se mund të ketë dallime ndërmjet kostove të lejuara dhe atyre të realizuar të cilat rezultojnë nga 

nevoja për aktivizimin e këtyre shërbimeve, ZRRE dallimet e tilla do ti merr parasysh në shqyrtimin e 

ardhshëm tarifor. 

3 Furnizimi i Komunave në Veri të Kosovës 

KOSTT shpjegon që sipas obligimit të vendosur nga Zyra e Rregullatorit për Energji, në Licencën për 

Operatorin e Sistemit të Transmisionit të Energjisë Elektrike, është duke i furnizuar komunat në pjesën 

veriore të Kosovës. Ky obligim nuk është përcjellë me përfshirjen e këtyre kostove në të hyrat e lejuara 

për KOSTT dhe si rezultat gjendja financiare e kompanisë do të vështirësohet çdo ditë e më shumë. 

Këto kosto, KOSTT është duke i mbuluar pa burim të të hyrave, andaj kërkojmë nga ZRrE mbulimin e 

këtyre kostove apo largimin e obligimit për furnizim të komunave përkatëse. 

Përgjigjja e ZRRE-së  

ZRRE rikujton KOSTT-in se 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 dhe ende nuk kemi një Aktgjykim meritor për rastin. Andaj, deri në shpalljen e Aktgjykimit 

meritor dhe të plotfuqishëm sipas Ligjit mbi Konfliket Administrative, kostot e furnizimit me energji 

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

mbulohen përmes tarifave të konsumatorëve fundor. Si rrjedhojë, as ZRRE nuk do të ndërmarr ndonjë 

veprim rregullator në lidhje me këtë çështje. 
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4 Arsyeshmëria e kërkesave për ndryshime në Planin Investiv 2018-2022 

KOSTT ka paraqitur komente në lidhje me ndryshimin e planit investiv 2018-2022. Komentet kanë të 

bëjnë me kërkesat për projekte të cilat janë obligime kontraktuale nga Marrëveshja e Kyçjes KOSTT-

ENTSO-E, dhe projekte emergjente për shkak të sigurisë së furnizimit, sigurisë kibernetike, përshtatje 

ndaj zhvillimeve në rrjetin e OSSH etj. 

ZRRE udhëzon KOSTT-in që të azhurnojë Planin Zhvillimor të Transmetimit, duke inkorporuar projektet 

të cilat janë kërkuar gjatë këtij procesi tarifor, sipas vendimit final të Bordit të ZRRE-së. Për projektet 

të cilat nuk do të njihen gjatë këtij procesi, KOSTT duhet të paraqes një arsyeshmëri për projektet e 

tilla duke i rivendosur ato në një periudhë më të largët brenda PZH.  

KOSTT në vazhdimësi, gjatë proceseve të azhurnimeve të rregullta tarifore, kërkon projekte shtesë 

apo rishikim të planit investiv i cili aprovohet për periudha 5 vjeçare. Bazuar edhe në rregullat për të 

hyrat e lejuara si dhe me Rregullën për vlerësimin e projekteve kapitale në rrjetin e transmetimit dhe 

shpërndarjes në sektorin e energjisë elektrike, ZRRE lejon rishikim të projekteve përgjatë periudhës 

rregullative brenda kushteve të përcaktuara. Megjithatë, ZRRE inkurajon KOSTT, që të përkushtohet 

për realizimin e domosdoshëm të projekteve jetike për siguri të furnizimit, në veçanti në disa prej 

rajoneve kritike, si Fushë Kosovë, Ferizaj, Malishevë etj. Këto projekte janë lejuar nga ZRRE gjatë 

shqyrtimit të planit investiv 5 vjeçar për KOSTT dhe që atëherë kishin prioritet të lartë, por ende nuk 

kanë arritur të realizohen për arsye të ndryshme. Ndër arsyet kryesore, sipas KOSTT janë aranzhimet 

me institucionet financiare (KfW dhe EBRD) për financimin e këtyre projekteve, mungesa e bordit të 

KOSTT, vonesat në OSHP, etj. Megjithatë, ZRRE vlerëson që KOSTT do të duhej të trajtonte me kohë 

pengesat eventuale, në mënyrë që të mos ketë vonesa në realizimin e investimeve të cilësuara me 

prioritet për sigurinë e furnizimit.  

Gjendja e krijuar me (pa)sigurinë e furnizimit, sidomos gjatë periudhave të dimrit në disa rajone të 

Kosovës, është e pa tolerueshme dhe duhet të evitohet sa më parë. ZRRE kishte lejuar disa projekte 

emergjente në nivel të OSSH, pikërisht si pasojë e mos-realizimit të projekteve nga ana e KOSTT.  

ZRRE ka analizuar edhe gjendjen financiar të KOSTT nga e cila mund të shihet që KOSTT do të mund të 

kryente investimet e përmendura me vetëfinancim. Andaj, ZRRE kërkon nga KOSTT, që të filloj 

investimet e lartpërmendura sa më parë që është e mundur, pa asnjë vonesë të mëtejmë, ngase këto 

projekte janë të domosdoshme për siguri të furnizimit me energji elektrike.   

Projektet shtesë të cilat KOSTT ka kërkuar që të njihen gjatë këtij procesi tarifor janë të përshkruara 

më poshtë: 

4.1 Realizimi i infrastrukturës se transmisionit për kalim nga 10kV ne 20kV sipas 

kërkesave te KEDS  

KOSTT ka paraqitur kërkesë për investime shtesë në Prishtinë të cilat vijnë si rrjedhojë e punimeve të 

cilat janë duke u realizuara nga KEDS, me qëllim te konvertimit të nivelit të tensionit në qytetin e 

Prishtinës nga niveli 10kV në nivelin 20kV. Në kuadër të kësaj KOSTT për të përshtatur kalimin nga 
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niveli 10kV në nivelin 20kV është e domosdoshme të behet furnizimi me kthina të reja 20 kV modulare, 

shkarkues, izolator, elemente lidhëse etj. 

KOSTT në komentet ndaj raportit konsultativ shpejgon: Pasi që KEDS është në fazën e realizimit të këtij 

projekti dhe i cili lidhet ngushtë me asetet e KOSTT pasi kanë ndër-lidhshmëri, punimet duhet patjetër 

ti përfundojmë në mënyrë që ky proces të mos mbetet në gjysmë të rrugës dhe mos realizimi do të 

reflektonte në cenimin e furnizimit të konsumatorëve me energji elektrike. 

 

Përgjigja e ZRRE-së  

KOSTT kërkesën për projektet që mbështesin investimet e OSSH-së për kalimin nga niveli i tensionit 

10kV në 20kV e ka paraqitur edhe në aplikacionin tarifor të datës 27 janar 2021. ZRRE në parim e ka 

parasysh se investimet e tilla të KOSTT rezultojnë nga investimet e KEDS-it. ZRRE është në fazën e 

trajtimit të investimeve dhe Planit Zhvillimor të KEDS dhe pa një epilog të këtij procesi nuk mund të 

vendosë për trajtimin e kërkesës së KOSTT-it.  

Duhet theksuar që OSSH dhe OST janë të obliguara që paraprakisht të harmonizojnë planet e tyre 

zhvillimore dhe pastaj të dërgohen për shqyrtim në ZRRE. 

  

4.2 Furnizimi me Makinë për adaptim të zbarrave për Ekipin e MRNS  

Sipas KOSTT, ky projekt është i nevojshëm për projektet qe janë duke u zhvilluar "Konvertimi i tensionit 

nga niveli 10kV ne 20kV nga ana e KEDS" për NS Prishtina 2, NS Prishtina 3 dhe NS Prishtina 6 etj. 

Gjithashtu është i nevojshëm për intervenimet  eventuale në nënstacione të KOSTT. Makina përdoret 

për lakim, shpim dhe prerje të zbarrave të bakrit të nivelit 10kV(20kV). 

Përgjigja e ZRRE-së  

ZRRE ka parasysh që një makinë e tillë mund të përdoret për një kohë më të gjatë dhe se procesi i 

marrjes me qira mund të rezultojë jo i favorshëm në aspektin ekonomik. ZRRE sheh të arsyeshme 

kërkesën e KOSTT dhe propozon që të njihet investimi i tillë në vlerë prej 40 mijë euro. Blerja e makinës 

pritet të bëhet në kuartalin e katërt të vitit 2021, dhe kostot e kthimit dhe zhvlerësimit që ndërlidhen 

me të, do të trajtohen sipas rregullës për të hyrat e OST-së, kështu që kjo nuk do të ketë ndikim 

financiar këtë vit relevant tarifor. 

4.3 Projekti” Integrimi në platformën ENTSO-e-VP platform(RGCE function)-Qasja VP 

Platforma-Qasja MVC, STA/OPC”  

KOSTT sqaron që pas implementimit të Marrëveshjes së kyçjes KOSTT_ENTSO-e, KOSTT që nga data 

14 Dhjetor 2020 ka filluar operimin si Zonë rregulluese në kuadër të bllokut Shqipëri-Kosovë, i njohur 

si blloku rregullues AK. 

ENTSO-E ka krijuar grupin prej ekspertëve (PG TSO KOSTT) për monitorimin e KOSTT-it në plotësimin 

e kërkesave të cilat dalin nga SOGL (System Operation Guideline) dhe SAFA (The Synchronous Area 

Framework Agreement).  
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Kërkesat janë kryesisht teknike të cilat ndërlidhen me: 

o sigurinë e operimit të sistemit,  
o shkëmbimet tregtare ndërkufitare dhe plotësimi i kritereve nga paketi i tretë i energjisë të 

Komisionit Evropian. 
o Sigurimi i shërbimeve ndihmëse, etj. 

Sipas KOSTT, të gjitha TSO-të në Evropë janë të integruara në këto platforma, dhe përdorin këto vegla, 

prandaj nuk është vetëm obligimi i KOSTT, por i të gjitha TSO-ve. 

Përgjigja e ZRRE-së  

ZRRE në vazhdimësi ka mbështetur KOSTT-in në procesin e pavarësimit, duke lejuar investimet e 

nevojshme në infrastrukturë dhe teknologji, ashtu që të jetë në gjendje të operojë sipas kërkesave 

ligjore dhe teknike që kërkohen nga legjislacioni vendor dhe ndërkombëtar. Bazuar në arsyetimin e 

detajuar të ofruar nga KOSTT, kuptohet se integrimi në platformën ENSTO-E – vp (MVC, STA/OPC) 

është obligim i të gjitha TSO-ve në Evropë.  

ZRRE pas shqyrtimit të projektit në fjalë, e konsideron si të arsyeshme kërkesën e KOSTT dhe propozon 

që të njihet investimi i tillë në vlerë prej 500 mijë euro.  

Realizimi i investimit të tillë është paraparë të bëhet në kuartalin e katërt të vitit 2021, dhe kostot e 

kthimit dhe zhvlerësimit që ndërlidhen me të do të trajtohen sipas rregullës për të hyrat e OST-së, 

kështu që kjo nuk do të ketë ndikim financiar në këtë vit relevant tarifor. 

 

4.4 Projekti “Softuer për detektimin e sulmeve kibernetike”  

KOSTT sqaron që operatori që nga viti 2014 ka në shfrytëzim antivirusin F-Secure, të cilin e cilëson si 

mjaft efikas në mbrojtjen ndaj sulmeve kibernetike. 

Përveç mbrojtjes nga viruset, F-Secure ka zhvilluar edhe softuer tjerë për mbrojtjen nga sulmet 

kibernetike. Një prej tyre është softueri  ‘F-Secure Rapid Detection & Response’. Me implementimin e 

‘F-Secure Rapid Detection & Response’, sipas KOSTT mund të fitohet dukshmëri kontekstuale në 

sigurinë e sistemit të TIK, mund të identifikojmë kërcënimet dhe mund të ndalojmë sulmet para se ato 

të ndodhin në dëmtimin e të dhënave të ndjeshme, konfidenciale ose mbrojtjen e tyre nga ekspozimi 

ndaj palëve të paautorizuara si një krim kibernetik. 

Sipas KOSTT, detektimi i sulmeve kibernetike është e pamundur që të bëhet përmes monitorimit nga 

stafit i TIK por ato bëhen përmes softuerëve profesional siç është softueri ‘F-Secure Rapid Detection 

& Response’, prandaj është e domosdoshme që ne të kemi informata për sigurinë e sistemit tonë 

përmes këtyre softuerëve. 

Kostoja e këtij softueri duke u bazuar në infrastrukturën aktuale të KOSTT është 35,000 EUR. 

Përgjigja e ZRRE-së  

ZRRE ka trajtuar kërkesën e KOSTT lidhur me Softuerin për detektimin e sulmeve kibernetike. Pas 

sqarimeve shtesë të ofruara nga KOSTT lidhur me projektin në fjalë, investimi në softuerin e detektimit 
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të sulmeve kibernetike, ZRRE kupton që ky investim nuk ndërlidhet me mbrojtjen e aseteve kritike të 

operimit, andaj ZRRE nuk propozon që ky investim të lejohet për këtë fazë. 

4.5 Projekti ID/10/1 - Reaktori Shunt-variabil 100 MVAr, 400 kV ne NS Ferizaj 2 

KOSTT në komentet ndaj raportit konsultativ për të hyrat e OST/OT, ka paraqitur kërkesë për 

investimin e Shunt Reaktorit si stabiliment i nevojshëm për të mundësuar sigurimin e operimit dhe 

furnizimit me energji elektrike. Ndër të tjera KOSTT ka argumentuar se nevoja për stabilimenin e tillë 

bazohet në studimin regjional me titull “Regional Feasibility Study for voltage profiles improvement in 

the Western Balkans”, ku është identifikuar që rrjeti regjional nga gjashtë shtetet e Ballkanit 

Perëndimorë (WB6)  ka tepricë të fuqisë reaktive rreth 800 MVAr.  Shpërndarja, apo kontributi i secilës 

OST në këtë tepricë të fuqisë reaktive është paraqitur në tabelën në vijim: 

Tabela 1  Tepricat e fuqisë reaktive për gjashtë OST-të e rajonit 

OST CGES KOSTT NOS/EL.PRENOS MEPSO EMS Total 

0 207 75 327 143 42 794 

 

KOSTT argumenton se sipas studimit deri ne 2030, KOSTT duhet të instaloj reaktor të fuqisë reaktive 

në brezin nga 120MVAr deri 150MVAr bazuar në të dhënat e modeleve regjionale afatgjata. Duke 

konsideruar pasiguritë e realizimit të këtyre planeve dhe duke pas në konsideratë që gjeneratorët e 

rijnë duhet të plotësojnë kushtet teknike për përkrahje të sistemit me fuqi reaktive atëherë fillimisht 

KOSTT thekson se duhet të instaloj reaktorin variabil me fuqi 100 MVAr në lokacionin e rekomanduar 

nga studimi. KOSTT thekson se Shqipëria ka të instaluar një reaktor 120 MVAr ne rrjetin 220 kV dhe se 

shpejti pritet të instalohet reaktori i dytë 120MVAr ne NS Elbasan. Gjithashtu në dy vitet e ardhshme 

pritet që CGES operatori i Malit të Zi do të instaloj në NS Lastva reaktorin 250MVAr. Në kërkesën e saj 

për projektin e tillë, KOSTT ka paraqitur edhe analizën teknike dhe atë financiare (CBA) konform 

Rregullës së ZRRE-së për vlerësimin e investimeve kapitale në rrjetin e transmetimit. 

Përgjigja e ZRRE-së  

KOSTT kishte kërkuar në aplikimin për Azhurnimet vjetore aprovimin e projektit “ID/10/1 - Reaktori 

Shunt-variabil 100 MVAr, 400 kV ne NS Ferizaj 2”. ZRRE gjatë fazës së konsultimit publik kishte kërkuar 

nga KOSTT që të paraqiste vlerësimin e projektit në përputhje me Rregullën për Vlerësimin e 

Investimeve Kapitale, sipas së cilës duhet të analizohen parametrat teknik dhe ekonomik si CBA, NPV, 

kostot për njësi, aspektet e sigurisë së operimit, kërkesa ligjore, alternativat si dhe përshkrimin e 

punëve që ndërlidhen me projektin. 

Bashkë me komentet ndaj raportit konsultativ, KOSTT ka ofruar analiza të detajuara për projektin në 

fjalë, duke plotësuar kërkesat ligjore që ndërlidhen me investime kapitale.  

ZRRE ka analizuar projektin “ID/10/1 - Reaktori Shunt-variabil 100 MVAr, 400 kV ne NS Ferizaj 2” dhe  

e konsideron si të arsyeshme kërkesën e KOSTT dhe propozon që të njihet investimi i tillë në vlerë prej 

3.14 milion Euro. Sipas konsultimeve dhe sqarimeve te KOSTT, ky projekt pritet që të realizohet në 

fund të vitit 2024, dhe kostot e kthimit dhe zhvlerësimit që ndërlidhen me të do të trajtohen sipas 
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rregullës për të hyrat e OST-së, kështu që kjo nuk do të ketë ndikim financiar këtë vit relevant tarifor 

dhe as për vitin 2022. 

5 Azhurnimi i kostove për mbulimin e humbjeve të OST/OT 

Lidhur me blerjet e 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 KOSTT. Megjithatë, 

duke qenë se procesi tarifor nuk është përmbyllur si rezultat i mungesës së Bordit të ZRRE, tani kemi 

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 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 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, konsideron të arsyeshëm azhurnimin 

e parashikimit të kostos për mbulimin e humbjeve në rrejtin e transmetimit. ZRRE propozon që të 

njihen kostot shtesë për blerjen e energjisë elektrike ashtu siç janë të realizuara për periudhën janar-

korrik 2021, të paraqitura nga OST/OT përmes raportimeve të rregullta. 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 me qëllim që të 

reflektohen kostot reale të furnizimit me energji elektrike dhe që mos të bartim kosto të larta për vitin 

vijues, të cilat do të mund të shkaktonin luhatje të mëdha të tarifave të energjisë elektrike për 

konsumatorët fundorë dhe do të rrezikonin likuiditetin e sektorit të energjisë elektrike në përgjithësi. 

  

                                                           
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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6 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për OST/OT për vitin relevant tarifor  

2021 

Në vlerësimin përfundimtar të të Hyrave të Lejuara Maksimale për OST/OT-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 rritjen 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 atij përfundimtar, 

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

 

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 e Transmetimit dhe 

Tregut për vitin relevant tarifor 2021 është si më poshtë: 

Tabela - Propozimi i MAR të OST/OT (KOSTT) për vitin relevant tarifor 2021 

Te hyrat e lejuara maksimale 

Lejuar/Akt
ual 2020 

Propozim 
fillestar 

2021 

Propozim 
përfundimtar 

2021 

Parametrat e indeksimit    

Faktori i efikasitetit 1.5% 1.5% 1.5% 

HICP 0.26%   

Euribor -0.3%   

Faktori S 7.60%   
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Norma e interesit - It 7.30%   

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes (OPMCt)    

Vlerësimi gjate PRR2 €m 7.19 7.09 7.09 

Lejuar -OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 7.28 7.11 7.11 

Përshtatjet e kostove të mirëmbajtjes: €m 1.04   

        Aktuali €m 0.75   

        Dallimi duke aplikuar faktorin ndarës 50/50  €m (0.15)   

Përshtatjet për OPEX për Vallaq €m (0.08)   

Kostot  e zhvlerësimit (DEPCt)    

Vlerësimi gjate PRR2  €m 11.23 11.71 11.71 

Lejuar - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt)  €m 11.36 11.74 11.74 

Kostot e kthimit (RTNCt)    

Vlerësimi gjate PRR2 €m 10.22 10.85 10.85 

Lejuar - RTNCt = RTNCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt)  €m 10.34 10.88 10.88 

Kostot e humbjeve  (LSSCt)    

Parashikim    

LSSAt 1.78% 1.78% 1.78% 

REUEt GWh 6,238 6,645 6,944 

WHEAt €/MWh 46.46 46.16 55.78 

Kosotja e parashikuar e humbjeve €m 5.16 5.19 6.54 

Aktual    

LSSAt 1.78% 1.78% 1.78% 

REUEt GWh 6,205   

WHEAt  €/MWh 41.54   

Kostoja aktuale e humbjeve2  €m 4.34   

Fondi    

Parashikim  €m 17.78 16.67 16.98 

Aktual  €m (vlersimi fillestar) (6.71)   

Aktual  €m (vlersimi perfundimtar) (6.41)   

Shërbimet e ndihmëse    

Parashikim  €m 2.73 9.53 9.53 

Aktual  €m 0.23   

Përshtatjet    

Të hyrat e parregulluara    

Parashikim €m (0.06) (0.06) (0.06) 

Aktual  €m (0.43)   

Të hyrat nga mekanizmi ITC     

Parashikim  €m (0.40) (3.60) (3.60) 

Aktual  €m (0.22)   

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

Te hyrat nga KEK:    

Parashikim  €m (3.33) (3.33) (3.33) 

                                                           
2 Përshtatur për ngarkesën e veriut 
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Aktual  €m (3.05)   

KREV – faktori korrigjues i të hyrave    

Faktori korrigjues i te hyrave t-1  €m (3.72) (15.91) (15.59) 

AACt-1 - kostot aktuale për vitin t-1  €m 17.94   

ARRt-1 -  te hyrat aktuale për vitin t-1  €m 32.77   

KREVt = (AACat-1 – ARRt-1) * (1+ It) €m (15.91)   

Te hyrat maksiale pa kostot e Fondit (Neto KOSTT)   28.84 

Kostot e Fondit BRE3 (neto = 16.98t – 6.88t-1)   10.10 

MAR – te hyrat e lejuara maksimale te pergjithshme €m 45.84 36.95 38.94 

 

                                                           
3 Vlera prej 6.88 është kalkuluar si = 6.41*(1+7.3%); ku 6.41 është korrigjimi për vitin 2020, kurse 7.3% është 

norma e interesit 


