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1 Hyrje  

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) është duke kryer Shqyrtimin Periodik për periudhën e dytë 

rregullative (PRR 2) për të përcaktuar të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për Operatorin e Sistemit 

të Transmetimit (OST), Operatorin e Tregut (OT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) 

për periudhën 1 prill 2018 deri 31 mars 2023. KOSTT SH.A. është OST/OT dhe KEDS SH.A. është 

OSSH. Të hyrat e lejuara aktuale u përcaktuan në Shqyrtimin e parë Periodik në vitin 2013 (PRR 1). 

Si pjesë e këtij shqyrtimi, ZRRE-ja do të përcaktojë një numër të variableve kryesore të inputeve për 

llogaritjen e MAR paraprakisht në mënyrë që të sigurojë kohë të mjaftueshme për konsultimin publik 

të tyre. Kjo është praktika e njëjtë që është zbatuar për PRR 1. Vlerat e inputeve në fjalë janë: 

 Niveli fillestar dhe norma e pritur e reduktimeve në humbjet e sistemit të transmetimit dhe 

shpërndarjes, që është subjekt i këtij raporti konsultativ. 

 Norma e pritur e përmirësimeve të efiçiencës në kostot operative të OST dhe OSSH. 

 Mesatarja e Ponderuar e Kostos së Kapitalit (WACC) të OST dhe OSSH. 

 Faktori i ndarjes së humbjeve.  

 Faktori ndarës i kursimeve i cili aplikohet për kursimet të cilat tejkalojnë faktorin e 

efikasitetit, dhe  

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

 Jetëgjatësia e përshtatshme e aseteve që do të përdoret për qëllime të llogaritjes së 

zhvlerësimit rregullativ të investimeve të reja, që është subjekt i këtij raporti konsultativ. 

Ky raport është lëshuar për konsultim publik. Çdo koment mund të dorëzohet me shkrim apo në 

formë elektronike përmes emailit në ero.pricing-tariffs@ero-ks.org ose të dorëzohet në formë të 

shtypur në adresën e mëposhtme: 

Zyra e Rregullatorit për Energji 
Departamenti për Tarifa dhe Çmime 
Rr. Dervish Rozhaja Nr. 12 
Prishtinë, 10000, Kosovë 

 
Komentet eventuale nga palët e interesuara duhet të dorëzohen jo më vonë se 18 korrik 2017. 
 
ZRRE-ja mban të drejtën e publikimit të çdo komenti të pranuar në tërësi ose pjesërisht, përveç nëse 
ai është i identifikuar si konfidencial. 
 
Dokumentet relevante  
 

Ligji për Energjinë 
Elektrike 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12744 

 

Ligji për Rregullatorin e 
Energjisë 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12694 

 

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12744
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12694
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Rregulla për Të Hyrat e 
OST/OT-së 

http://ero-
ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT.pdf 

 

Rregulla për Të Hyrat e 
OSSH-së 

http://ero-
ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.pdf 

 

2 Mekanizmi rregullator 

Vlerat e MAR të përcaktuara për OST, OT dhe OSSH në secilin shqyrtim të çmimeve përgatiten sipas 

metodologjisë ‘ndërtimi i blloqeve’. Sipas saj, secili entitet lejohet që të fitojë nga tarifat një shumë 

të barabartë me shumën e kostove efiçiente operative, zhvlerësimin e Bazës së Rregulluar të Aseteve  

(RAB) kthimin në RAB, koston e humbjeve, Taksën e Licencës, dhe koston e çdo detyrimi të shërbimit 

publik dhe shpenzime tjera të shkaktuara dhe pakthyera. 

Në përputhje me Rregullën për Çmimet, zhvlerësimi i RAB llogaritet në baza lineare, duke përdorur 

Jetëgjatësinë Ekonomike të Aseteve, të përcaktuara për klasa të ndryshme të aseteve. Jetëgjatësia 

ekonomike e asetit për secilën klasë të aseteve konsiderohet se përfaqëson jetëgjatësinë teknike të 

asetit (d.m.th., periudha para se të kërkohet zëvendësimi për shkak të konsumimit) përveç nëse ka 

arsye të mjaftueshme për të konsideruar se aseti është bërë i tepërt para kësaj date. Një shembull 

kur jetëgjatësia e ekonomike dhe teknike është ndryshe do të ishte një nënstacion i dedikuar një 

konsumatori të vetëm, ku ai konsumator synon që të ndërpresë veprimtaritë pas pesë viteve. Në 

këtë rast, jetëgjatësia ekonomike do të ishte pesë vite (periudha e mbetur gjatë së cilës konsumatori 

do të përdorë nënstacionin e dedikuar) edhe nëse ende mbetet teknikisht funksional. 

3 Vendimi PRR 1  

Para PRR 1, ZRRE-ja nuk kishte nxjerrë një vendim të veçantë në lidhje me jetëgjatësinë e aseteve. 

Në vend të saj, ato jetëgjatësi të aplikuara më parë vazhdonin të përdoreshin. Janë përdorur tri 

jetëgjatësi të ndryshme varësisht nga lloji i aseteve në fjalë: 

 Transmetimi: 40 vjet, 10 vjet dhe 5 vjet.  

 Shpërndarja: 35 vjet, 20 vjet dhe 5 vjet. 

Këto jetëgjatësi ishin bazuar në vlerësimin e jetëgjatësisë së arsyeshme teknike për secilin lloj të 

asetit, duke qenë se këto janë pjesë e një sistemi të përbashkët dhe nuk janë specifike për 

përdorues. 

4 Opsionet për PRR 2  

Para PRR 2, të licencuarit përkatës për sistemin e transmetimit (KOSTT) dhe sistemin e shpërndarjes 

(KEDS) kanë propozuar një ndarje më të detajuar të aseteve për qëllime të llogaritjes së zhvlerësimit 

të rregulluar dhe jetëgjatësisë shoqëruese të supozuar. Në secilin rast, këto jetëgjatësi janë të 

bazuara në jetëgjatësinë e pritur teknike si më parë. 

Kategoritë e propozuara të aseteve dhe jetëgjatësia e tyre janë të paraqitura më poshtë. 

http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OST_OT.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.pdf
http://ero-ks.org/2017/Rregullat/Rregulla%20per%20te%20Hyrat%20e%20OSSH.pdf
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Tabela 1: Kategoritë e aseteve të transmisionit dhe jetëgjatësia e tyre të propozuara për KOSTT 

 Asetet  Jetëgjatësia 
e asetit 
(vjet) 

I Ndërtesat, rrugët, rrjetet e kanalizimeve, furnizimi me ujë, puset, ashensorët  50 

II Rrjeti i TL 40 

III Rrjeti i tensionit të ulët, nënstacionet, transformatorët, shtyllat, etj. 30 

IV Kamionet, korpa dhe makineri për punë 10 

V Kontrolli dhe Telekomunikimi, pajisje të ndryshme, mbrojtja nga zjarri  8 

VI Mobilet, pajisjet për zyrë  7 

VII Pajisjet e TI, softuerë, patente, licenca, vetura etj. 5 

 

Tabela 2: Kategoritë e aseteve të shpërndarjes dhe jetëgjatësia e tyre të propozuara për KEDS 

 Asetet Jetëgjatësia 
e asetit 
(vjet) 

I Ndërtesat e administratës  50 

II Rrjetet e TM dhe TU, nënstacionet, transformatorët e energjisë, dhe pajisjet  30 

III Stacionet e transformatorit, transformatorët e shpërndarjes, dhe pajisjet  15 

IV Njehsorët dhe pajisjet matëse, Kamionet, korpa dhe makineri për punë 10 

V Mobilet, pajisjet për zyrë 7 

VI Pajisjet e punës, aparatet e pajisjet lexuese, veturat, Kompjuterët , pajisjet TI 
dhe softuerë 

5 

 

Propozimet e ZRRE-së për kategorizimin dhe jetëgjatësinë e aseteve janë bazuar në standartet dhe 

përvojat rregullatore ndërkombëtare si dhe propozimet e të licencuarve. ZRRE-ja konsideron se 

dallimi i planeve të investimeve, shpenzimeve kapitale dhe baza e rregulluar e aseteve në këtë 

mënyrë do të ofrojë informata shtesë për palët e interesit të cilat mund të shfrytëzohen për të 

vlerësuar arsyeshmërinë e propozimeve të të licencuarve. 

Prandaj, ZRRE-përmes konsultimit publik, ndër të tjera pret kontributin e palëve në çështjet: 

 A janë jetëgjatësitë e propozuara të aseteve për secilën kategori të arsyeshme dhe të 

pranueshme? 

 A duhet të llogaritet zhvlerësimi i rregulluar për asetet ekzistuese duke përdorur kategoritë 

dhe jetëgjatësitë e reja apo duhet të vazhdohet të llogaritet si më parë? 
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5 Qasja e Propozuar për PRR 2  

5.1 Asyeshmëria e jetëgjatësisë së aseteve  

Ekzistojnë informata jo të mjaftueshme krahasuese rreth jetëgjatësisë së aseteve të aplikuara nga 

rregullatorët rajonal për qëllime të llogaritjes së zhvlerësimit të rregulluar. Burimi kryesor që ZRRE-ja 

ka qenë në gjendje të identifikoj është shqyrtimi i vitit 2016 nga Këshilli i Rregullatorëve Evropianë të 

Energjisë (CEER)1. Kjo siguron të dhëna të kufizuara rreth jetëgjatësisë së përdorur për asetet e 

transmetimit dhe shpërndarjes nga rregullatorët e BE-së.  

ZRRE-ja ka kryer një shqyrtim për arsyeshmërinë e jetëgjatësisë së propozuar të aseteve për kabllo 

dhe linja kundrejt atyre të aplikuara nga rregullatorët e BE-së (duke përdorur ose jetëgjatësinë 

specifike ose jetëgjatësinë mesatare për të gjitha asetet e rrjetit aty ku shqyrtimi i CEER nuk ka bërë 

ndarje në mes të llojeve të aseteve). Krahasimi për transmetim dhe shpërndarjen është i shfaqur më 

poshtë. Në të dyja rastet, jetëgjatësitë e propozuara për KOSTT dhe KEDS qëndrojnë nën mesataren 

e BE-së por brenda gamës së aplikuar nga rregullatorët e BE-së.  

Propozimi i ZRRE-së është i bazuar në premisën se jetëgjatësitë e propozuara janë të arsyeshme kur 

të krahasohen me ato të përdorura nga rregullatorët tjerë.  

Figura 1: Vendimet e rregullatorëve të energjisë në BE për jetëgjatësinë e aseteve të kabllove / 

linjave të transmetimit 

 
Burimi: Kushtet e Investimeve në Vendet Evropiane (Ref: C15-IRB-28-03), mars 2016, CEER, analizuar nga ERO. 

                                                           
1
 Kushtet e Investimeve në Vendet Evropiane (Ref: C15-IRB-28-03), mars 2016, CEER 
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Figura 2: Vendimet e rregullatorëve të energjisë në BE për jetëgjatësinë e aseteve të kabllove / 

linjave të shpërndarjes  

 
 Burimi: Ibid 

5.2 Aplikimi në asetet ekzistuese  

Aplikimi i jetëgjatësisë së njëjtë të aseteve për asetet ekzistuese (para-PRR 2) ashtu siç përdoret për 

asetet e reja për qëllime të llogaritjes së zhvlerësimit të rregulluar ka përparësinë e konsistencës. Kjo 

shmang nevojën që të kemi dy RAB llogaritje të ndara, një për asetet ekzistuese e një për ato të reja. 

Kjo gjithashtu do të thotë që koha e pritshme e zëvendësimit të aseteve ekzistuese dhe atyre të reja 

është e njëjtë. 1 

Arsyet për mos ndarjen e Bazës së Aseteve të Rregulluara janë në vijim: 

 Të licencuarit do të duhej të ndanin bazën ekzistuese të aseteve të tyre të rregulluara në 

kategori të ndryshme të reja të aseteve individuale dhe të rillogarisin zhvlerësimin për 

secilën prej tyre bazuar në jetëgjatësinë e rishikuar. Kjo do të ishte një punë mjaft e madhe 

dhe që mund të mos jetë e mundur që të përfundohet para se të fillojë PRR 2. 

 Jetëgjatësia e aseteve të reja ka ndyshime krahasuar me atë të aplikuar për asetet ekzistuese 

në PRR 1, andaj një ndryshim i tillë do të rezultonte në ndryshim të të hyrave të lejuara. 

Ndonëse, ZRRE-ja pranon se të hyrat duhet të reflektojnë kostot efikase, nuk konsideron se 

një ndryshim i tillë arsyetohet duke pasur parasysh paqartësitë rreth jetëgjatësisë së 

“vërtetë” të aseteve ekzistuese të rrjetit.  

Prandaj, ZRRE-ja propozon që të mbahet jetëgjatësia e aseteve e PRR 1 për asetet ekzistuese, të 

përcaktuara si ato të komisionuara para fillimit të PRR 2 (para 1 prillit të vitit 2018). Rrjedhimisht 

kalkulimet për zhvlerësimin dhe kthimin e lejuar për PRR1 do të përshtaten bazuar në asetet e 

komisonuara në PRR 1,  ndërsa kostot e kthimit dhe zhvlerësimit për PRR 2 do të llogariten në pajtim 

me kategoritë e reja të propozuara për jetëgjatësin e aseteve. 
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Duhet të theksohet se dallimi ndërmjet aseteve në këtë mënyrë nuk është unik për Kosovën. Të 

marrim një shembull, rregullatori i energjisë në Britaninë e Madhe, Ofgem, aplikon jetëgjatësi të 

ndara për asetet e para dhe pas privatizimit. Të parat zhvlerësohen gjatë një periudhe që synon të 

sigurojë rrjedhje të mjaftueshme të parave për pronarët e tyre për të financuar zëvendësimet 

përderisa të fundit zhvlerësohen gjatë jetëgjatësisë së tyre ekonomike. 

 


