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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 në Periudhën e parë Rregullative. 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. 

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

zhvlerësimit rregullativ të investimeve të reja. 

 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. 

Ky raport është lëshuar për konsultim publik. Çdo koment mund të dorëzohet 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 

 

mailto:ero.pricing-tariffs@ero-ks.org
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12744
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Ligji për Rregullatorin e 
Energjisë 

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

 

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. 

Kostoja e humbjeve ka të bëjë me koston e energjisë së blerë nga OST dhe OSSH, respektivisht 

mbulimin e humbjeve në rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes. Humbjet në rrjet definohen si 

diferenca në mes të energjisë që hyn në rrjet dhe energjisë së del nga rrjeti. Humbjet për secilin rrjet 

janë të shprehura si përqindje e energjisë që hyn në rrjetin përkatës. Humbjet përfshijnë humbjet 

teknike dhe konsumin e paautorizuar të energjisë elektrike (humbjet komerciale), dhe caku për 

reduktimin e tyre përfshinë të dyja bashkë.  

Duke qenë së rrjetet e transmetimit dhe të shpërndarjes janë të rregulluara, është nën kompetencën 

e rregullatorit të vendos mekanizma incentiv për reduktimin e humbjeve. Mekanizmi i përshtatshëm 

është vendosja e caqeve për periudha afatmesme apo afatgjata. Qëllim i caqeve për reduktimin e 

humbjeve bazohet në parimin bazik rregullativ që konsumatorëve t’iu ofrohet shërbim efikas me 

kosto minimale dhe kompanitë të kenë përfitime si rezultat i përmirësimit të përformancës. 

3 Vendimi për vlerat hyrëse të periudhës së parë rregullative (PRR 1) 

Në (PRR 1), ZRRE-ja vendosi si në vijim, në lidhje me humbjet e lejuara: 

 Niveli i lejuar i humbjeve në rrjetin e transmetimit është vendosur në 1.8% për secilin vit të 

periudhës së parë rregullative1.  

 Një lakore e lejimit të reduktimit të humbjeve është aplikuar gjatë periudhës së parë 

rregullative, bazuar në vlerën e humbjeve të regjistruara në rrjetin e shpërndarjes në vitin 

20112. Sipas atij vendimi, humbjet në periudhën tranzitore njëvjeçare dhe në çdo vit të 

periudhës rregullative duhet të reduktohen me një numër të caktuar pikë përqindjeje, 

krahasuar me humbjet e vitit të kaluar, përkatësisht: 3 pikë përqindje në vitin tranzitor, 3 

                                                           
1
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_KOSTT_Shq_22_Mars_2013.pdf 

2
 http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_399_2012.pdf 

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=12694
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
http://ero-ks.org/Tarifat/2013/Proceset%20e%20Shqyrtimit/Vlersimi_perfundimtar_KOSTT_Shq_22_Mars_2013.pdf
http://ero-ks.org/Vendimet/Shqip/2012/V_399_2012.pdf
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pikë përqindje në secilin nga dy vitet e para të periudhës rregullative, dhe 2.5 pikë përqindje 

në secilin nga tri vitet pasuese të periudhës së parë rregullative (PRR 1).  

4 Vlerësimi i Rezultateve të PRR 1 

Në Tabelën 1janë paraqitur humbjet e lejuara dhe të realizuara në rrjetin e transmetimit. Siç shihet 

në secilin vit të PRR 1 humbjet e realizuara janë nën nivelin e humbjeve të lejuara prej 1.8%. 

Tabela 1: Humbjet e lejuara dhe të realizuara në rrjetin e transmetimit 

 2013 2014 2015 2016 2017* 

Humbjet e lejuara  1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 1.80% 

Humbjet e realizuara  1.70 %  1.84%  1.77%  1.86%  1.75%  

Diferenca  - 0.1%  0.04%  -0.03%  0.04%  -0.05%  

 (*) Parashikimi 
Burimi: KOSTT 

Në Tabela 2 janë paraqitur humbjet e lejuara dhe të realizuara në rrjetin e shpërndarjes, duke 

përfshirë humbjet teknike dhe komerciale, dhe diferencën me humbjet përkatëse të lejuara nga 

ZRRE. 

Tabela 2: Humbjet e e lejuara dhe të realizuara në rrjetin e shpërndarjes  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Humbjet teknike  16.8% 16.3% 16.1% 15.6% 15.4% 13.04% 

Humbjet komerciale  16.7% 15.9% 15.0% 12.9% 11.1% 11.41% 

Totali i humbjeve të realizuara  33.50% 32.26% 31.03% 28.46% 26.55% 24.45% 

Humbjet e lejuara nga ZRRE -- 30.4% 27.40% 24.40% 21.90% 19.40% 

Diferenca  33.50% 1.86% 3.63% 4.06% 4.65% 5.05% 

Burimi: Llogaritja e ZRRE-së nga të dhënat e KEDS-it  

Siç shihet në tabelë, humbjet e realizuara tejkalojnë humbjet e lejuara, në secilin vit të PRR 1. 

Kuptohet nga përbërja e humbjeve totale se përmirësimi kryesor në reduktimin e humbjeve në mes 

të viteve 2011 dhe 2016 ishte për shkak të rënies së humbjeve komerciale, me 5.33 pikë përqindjeje, 

krahasuar me një rënie prej 3.72 pikë përqindjeje në humbjet teknike.  

5 Opsionet për PRR 2 

Në mënyrë që të përcaktohet lejimi i humbjeve për rrjetet e transmetimit dhe shpërndarjes, duhet 

të caktohet vlera fillestare dhe caku i reduktimit të humbjeve. 
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5.1 Caktimi i vlerës fillestare  

Ekzistojnë dy opsione për specifikimin e vlerës fillestare, përkatësisht: 

 Të vazhdohet tutje duke përdorur caqet e miratuara për reduktimin e humbjeve për PRR 1, 

pavarësisht nëse ato janë arritur ose jo. Në praktikë, sipas këtij opsioni, vlera fillestare për 

KEDS do të ishte 16.9%. Ky opsion nuk do të shpërblen dështimin e KEDS-it për të arritur 

caqet në reduktimin e humbjeve në PRR 1. Në anën tjetër, kjo rrit rrezikun financiar, 

veçanërisht për KEDS-in, pasi që kërkon që të përshpejtojë reduktimet e humbjeve në PRR 2, 

në mënyrë që të arrijë caqet e humbura nga periudha e kaluar. Pasi që për KOSTT-in nuk 

kishte caqe të caktuara për reduktimin e humbjeve në PRR 1, caku i nënkuptuar për të 

vazhduar tutje do të ishte i njëjti si vlera fillestare e PRR 1, e cila tejkalon humbjet aktuale. 

 Rivendosja e caqeve ndaj vlerave të realizuara për vitin 2017. Në shprehje praktike, kjo do 

nënkuptonte vlerësimin e një vlere për vitin 2017, bazuar në humbjet e realizuara për vitin 

2016, dhe korrigjimin e diferencës në mes këtij vlerësimi dhe vlerës së realizuar të vitit 2017 

atëherë kur të jetë në dispozicion në një fazë të mëvonshme. Përparësia e këtij opsioni është 

se përafron pikën fillestare për PRR 2 me humbjet e realizuara në periudhën e tanishme 

tarifore, pavarësisht nëse janë arritur caqet e përcaktuara (siç është rasti i KOSTT-it) ose jo 

(siç është rasti i KEDS-it). Në anën tjetër, kufizohen ekspozimin e KEDS-it (si i licencuari që 

dështoi në arritjen e caqeve për reduktimin e humbjeve në PRR 1) ndaj pasojës së atij 

dështimi, dhe zvogëlon nxitjen e tij për të arritur synimet. 

5.2 Vendosja e caqeve vjetore për reduktimin e humbjeve  

Për specifikimin e caqeve për reduktimin e humbjeve ekzistojnë tri opsione: 

 Vazhdimi tutje me caqet e PRR 1. Për KOSTT-in kjo do nuk do rezultonte me ndonjë 

ndryshim në humbje nga vlera fillestare e miratuar për PRR 2, meqenëse asnjë cak për 

reduktime vit pas viti nuk ishte caktuar për PRR 1. Për KEDS, kjo do të nënkuptonte një cak 

për reduktim të humbjeve prej 2.5 pikë përqindjeje, për secilin vit, mbi ato të kaluarat. Kjo 

qasje do ishte në përputhje me vlerësimet e kaluara të ZRRE-së për reduktimet efikase. Në 

anën tjetër, reduktimet e mëtejshme të humbjeve (në rrjetin e shpërndarjes) në këtë shkallë 

mund të mos jenë të arritshme dhe mund të rrisin presionin financiar në KEDS.  

 Vendosja e një caku vjetor bazuar në normën e realizuar për reduktimin e humbjeve të 

arritur nën PRR 1. Për KOSTT, kjo do nënkuptonte një cak negativ, duke pas parasysh se 

humbjet e raportuara u rritën në mes të viteve 2013 dhe 2016. Për KEDS, kjo do të 

nënkuptonte një cak vjetor në reduktim të humbjeve në rrjetin e shpërndarjes prej 

përafërsisht 1.9 pikë përqindjeje, që korrespondon me mesataren e arritur të reduktimit të 

humbjeve të realizuara. Përparësia e kësaj qasje është se duket të jetë më realiste, pasi që të 

licencuarit kanë demonstruar se një reduktim i tillë i humbjeve është i arritshëm. Në anën 

tjetër, kjo praktikisht shpërblen jo efikasitetin në arritjen e caqeve në reduktimin e humbjeve 

ose, në rastin e KOSTT-it, rritjen e humbjeve gjatë periudhës së PRR 1. Përveç kësaj, 

fizibiliteti teknik i mbajtjes së normave të reduktimit të humbjeve të periudhës së 

mëparshme nuk është shqyrtuar. 
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 Vendosja e një caku të fundit për PRR 2 bazuar në krahasimet e jashtme dhe llogaritja e 

një shkalle të përshtatshme të reduktimit për të arritur këtë. Në praktikë, kjo do të ishte e 

aplikueshme vetëm për KEDS-in dhe humbjet e raportuara të KOSTT-it veç janë nën 

mesataren rajonale3. Përparësia e kësaj qasje është se përdorë krahasim të jashtëm të 

verifikueshëm, pavarësisht nga performanca aktuale e të licencuarve. Në anën tjetër, 

pjesërisht injoron dallimet strukturore dhe dallimet tjera të sistemeve fqinje me ato të 

Kosovës, dhe nuk shqyrton potencialin aktual për reduktimin e humbjeve.  

Sa për ilustrim, humbjet rajonale në shpërndarje në vitin 2012 janë të paraqitura më poshtë. 

Mesatarja rajonale ishte 13.24% (mesatarja e pamatur). Kjo krahasohet me humbjet e realizuara të 

KEDS në vitin 2016 prej 24.5% dhe humbjet e lejuara prej 19.4%  

Figura 1: Humbjet në shpërndarje në Evropën Juglindore (2012) 

 
Burimi: Analiza e ZRRE-së e të dhënave të paraqitura në Studimin Krahasimorë të Operatorëve të Sistemit të 

Shpërndarjes në Evropën Juglindore, prill 2015, USAID. 

6 Qasja e propozuar për PRR 2 

6.1 Humbjet e lejuara për KOSTT 

ZRRE-ja propozon që vendoset niveli i lejuar i humbjeve në transmetim për PRR 2 në 1.47%, vlera 

aktuale e arritur në fillim të PRR 1. Ky është një nivel që KOSTT-i ka demonstruar se mund ta arrijë. 

                                                           
3
 Rishikimi i statusit të Kritereve Kryesore për Përcaktimin e të Hyrave të Lejuara për transmision, shpërndarje 

dhe furnizim të rregulluar me energji elektrike dhe gaz, dhjetor 2013, ECRB. 
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Kjo gjithashtu nuk e shpërblen KOSTT-in për rritjen e humbjeve nga ky nivel ashtu siç është parë 

gjatë periudhës së PRR 1. 

6.2 Humbjet e lejuara për KEDS 

ZRRE-ja e konsideron të arsyeshme që të pritet që KEDS-i do të jetë në gjendje të arrijë humbjet 

mesatare që janë parë vitin 2012 në të gjithë OSSH-të e Evropës Juglindore deri në fund të PRR 2, në 

vitin 2022. Deri në atë datë, KEDS do të ketë përfitimin prej 10 vitesh duke përfshirë shpenzimet e 

konsiderueshme kapitale të cilat janë financuar nga konsumatorët për të arritur nivelin e pjesës 

tjetër të rajonit.  

Megjithatë, ZRRE-ja është gjithashtu e vetëdijshme për nevojën e arritjes së një bilanci në mes të 

lejimit të të licencuarve që të kthejnë kostot efikase të shërbimeve dhe shmangies së paarsyeshme 

të stresit financiar për të licencuarit. Duke pasur parasysh që KEDS aktualisht është duke dështuar që 

të arrijë humbjet e lejuara, ekziston risku i dukshëm financiar nëse këto caqe do të bëhen menjëherë 

më sfiduese. 

Duke pasur parasysh këtë, ZRRE-ja propozon vendosjen e humbjeve të lejuara për shpërndarjen për 

PRR 2 si në vijim: 

 Në vitin 2018 dhe 2019, dy vitet e para të PRR 2, humbjet e lejuara do të mbahen të 

barabarta me vlerën e lejuar për vitin 2017 (fundi i PRR 1) ose 16.9%. Ky ‘qëndrim në vend’ 

do të lejojë KEDS-in që të arrijë reduktimet pritura të humbjeve sipas PRR 1. 

 Në mes të vitit 2020 dhe 2022, nga KEDS-i do të pritet që të reduktoj humbjet e lejuara në 

shpërndarje në nivelin e mesatares rajonale të vitit 2012 (me përjashtim të Shqipërisë). Kjo 

do të thotë që KEDS-i do të arrijë humbje të krahasueshme në fund të kësaj periudhe me ato 

të siguruara në vende tjera në rajon para 10 viteve. Pasi që OSSH-të tjera pritet që të 

vazhdojnë të përmirësojnë performancën e tyre gjatë periudhës së njëjtë, kjo do e lë KEDS-in 

me humbje të lejuara që tejkalojnë mesataren rajonale në vitin 2022.  

Për shkak të rrethanave politike dhe gjendjes së sigurisë, humbjet në pjesën veriore të Republikës së 

Kosovës nuk janë të trajtuara në këtë dokument.  

Humbjet e lejuara rezultuese për KEDS janë të paraqitura më poshtë. Ndonëse janë të 

konsiderueshme, duhet të theksohet se reduktimi vjetor në humbjet e lejuara që priten nga ZRRE-ja 

janë më pak se ato që në të vërtetë janë siguruar nga KEDS në PRR 1. 

Tabela 3: Humbjet e lejuara të propozuara për KEDS për PRR 2 

 PRR 1 PRR 2 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Humbjet e lejuara  16.9% 16.9% 16.9% 15.7% 14.5% 13.2% 

Caku vjetor i reduktimit të humbjeve  -- 0.0% 0.0% -1.2% -1.2% -1.3% 

 

  


