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                   ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

  BORDI 

VENDIM 

 

Nr. 25, Datë 25.01.2021 

 

MBI 

 

APLIKIMIN E SHOQËRISË OSSH SH.A. PËR MIRATIMIN E TARIFËS SË 

SHËRBIMIT TË SHPERNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NË NIVEL 

TENSIONI PËR VITIN 2021 

 

Në mbështetje të nenit 16, nenit 19, nenit 20, gërma “c”, nenit 21, të Ligjit nr. 43/2015 “Për 

Sektorin e Energjisë Elektrike”, i ndryshuar; Vendimit të Këshillit të Ministrave (VKM) nr.244 

datë 30.03.2016, “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik, që do të 

zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë aktivitetin e 

prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”, i ndryshuar, dhe 

neneve 15 dhe 19, pika 1, gërma c, dhe pika 3, të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe 

procedurat e ERE-s”, miratuar me vendimin nr. 96, datë 17.06.2016, bordi i Entit Rregullator të 

Energjisë (ERE), në mbledhjen e tij të datës 25.01.2021, mbasi shqyrtoi relacionin me nr. 13/5 

prot., datë 22.01.2021, të përgatitur nga Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve, mbi aplikimin e 

shoqërisë Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH sh.a.) për miratimin e tarifës së shërbimit të 

shpërndarjes së energjisë elektrike në nivel tensioni për vitin 2021, 

Konstatoi se: 

• ERE ndër të tjera, bazuar në përcaktimet e nenit 19 të Ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e 

energjisë elektrike”, i ndryshuar, është institucioni përgjegjës për miratimin në përputhje 

me parimin e transparencës, të kostos së shërbimit të ofruar të tarifave për veprimtaritë e 

licencuara, për të cilat është vendosur detyrimi i shërbimit publik.  

• Shoqëria OSSH sh.a. me shkresën nr. 9811 prot., datë 23.12.2020 (protokolluar në ERE 

me nr.1308 prot., datë 28.12.2020), ka paraqitur aplikimin për tarifat e OSSH sh.a. për 

nivel tensioni për vitin 2021. 

• Shoqëria OSSH sh.a. në aplikimin e saj ka propozuar një tarifë mesatare të shpërndarjes së 

energjisë elektrike prej 5.98 lekë/kWh nga 4.79 leke/kWh të miratuar nga ERE për vitin 

2015 dhe e mbajtur në fuqi edhe për periudhën 2016 – 2020, si dhe tarifat sipas nivelit të 

tensionit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së energjisë elektrike për vitin 2021, si 

më poshtë vijon: 

a) Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike në tension 35 kV – 3.70 Lekë/Kwh 
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b) Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike në tension 6 – 20 kV – 4.00 Lekë/Kwh 

c) Tarifa e shpërndarjes së energjisë elektrike në tension 0.4 kV – 6.30 Lekë/Kwh 

Në zbatim të përcaktimeve të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e 

ERE-s”, rezulton se OSSH sh.a. për qëllime të këtij aplikimi ka paraqitur: 

• Një informacion të përgjithshëm dhe deklarime rreth aktivitetit të shpërndarjes, duke listuar 

përgjegjësitë kryesore të saj të cilat burojnë nga aktet ligjore, nënligjore dhe ato rregullatore 

në fuqi duke cilësuar dhe kostot që tarifat e shpërndarjes synojnë të shlyejnë.  

• Në aplikim u konstatua se janë paraqitur vetëm vlera të komponentëve të të ardhurave të 

kërkuara, të pa shoqëruara me shpjegime, analiza dhe dokumentacion shoqërues për secilin 

zë të këtyre shpenzimeve.  

• OSSH sh.a si vit testimi konsideron vitin 2020, i cili tashmë është i mbyllur dhe shoqëria 

disponon të dhënat mbi realizimin e çdo treguesi teknik, ekonomik dhe financiar por nuk 

pasqyron dhe argumenton të dhëna mbi shpenzimet dhe të ardhurat si dhe tarifat e 

aplikuara/realizuara për çdo nivel tensioni. 

Në zbatim të përcaktimeve të “Metodologjisë së llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit 

të shpërndarjes së energjisë elektrike”, për qëllime të këtij aplikimi nga OSSH sh.a. 

konstatohet se: 

• Shoqëria nuk ka paraqitur në mënyrë analitike secilin grup shpenzimi të OPEX si dhe nuk 

ka argumentuar realizimin faktik të tyre sipas periudhave ushtrimore tashmë të mbyllura 

si dhe parashikimet e këtyre shpenzimeve për periudhat e ardhshme rregullatore. 

• Shoqëria ka paraqitur të dhëna mbi realizimin e treguesve financiarë dhe ekonomik për 

10 mujorin 2020 si dhe parashikimin e tyre për vitin 2020 por nuk ka përcjellë pasqyrat 

financiare operative për këtë periudhë, në mënyrë të veçantë pasqyra e performancës ku 

duhet të evidentohen në formë analitike shpenzimet e realizuara për secilin zë të OPEX.  

• Aplikimi nuk është i shoqëruar me të dhëna analitike në përputhje me “Sistemin e njehsuar 

dhe të standardizuar të llogarive për të licencuarit në sektorin e energjisë elektrike për 

aktivitetet e transmetimit, shpërndarjes dhe furnizuesit të shërbimit universal të energjisë 

elektrike”, miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 244, datë 26.11.2018.  

• Nuk mundësohet kryerja e vlerësimeve dhe analizave nëse është adaptuar shmangia e 

ndërsubvencionimit midis aktiviteteve të shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike 

mbështetur në përcaktimet e Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”, i 

ndryshuar, dhe ndarja efektive e llogarive të aktiviteteve të licencuara. 

• Në aplikim konstatohen vetëm deklarime dhe tabela të pashoqëruara me argumente, 

sqarime apo dokumentacion mbi: (i) shpenzimet operative dhe alokimin e tyre; (ii) koston 

e borxhit; (iii) kostot e tjera të përfshira në tarifë; (iv) kreditë e marra në periudhat e 

mëparshme apo dhe kreditë e parashikuara për vitin 2021; (v) korrigjimin e të ardhurave 

të kërkuara, etj. 
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• OSSH sh.a nuk ka paraqitur të dhëna të mjaftueshme për të gjykuar mbi saktësinë e 

llogaritjes së Kostos Mesatare të Ponderuar të Kapitalit (WACC) si dhe vlerësime mbi 

pranimet lidhur me secilin komponentë të WACC. 

• Të dhënat e paraqitura në aplikim lidhur me AROE janë të ndryshme nga ato të publikuara 

në të njëjtin burim (link) duke krijuar pasiguri mbi kryerjen e vlerësimeve të drejta për 

llogaritjen e Kthimit të lejuar mbi kapitalin e vet të përdorur nga OSSH sh.a, e si rrjedhojë 

dhe në përllogaritjen e WACC në tërësi. 

• Nuk jepet informacion sqarues mbi  kreditë e shoqërisë si pjesë e borxhit të ri dhe të vjetër 

(plan amortizimi, norma interesi etj.) si dhe se çfarë përfshijnë vlerat e paraqitura në 

përllogaritjen e Bazës së Rregulluar të Aseteve.   

• Plani i investimeve nuk është paraqitur si një aplikim më vete dhe i mbështetur në 

përcaktimet e rregullores mbi “Procedurat e paraqitjes dhe miratimit të planit të 

investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, 

miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 135, datë 06.09.2017. 

• Nuk janë paraqitur të dhëna mbi bilancin e pikut koinçidues të fluksit të ngarkesës apo të 

shumës totale të të gjithë ngarkesave jo-koinçiduese për grupet e klientëve sipas nivelit të 

tensionit. 

• Korrigjimi i të ardhurave të kërkuara nuk paraqet efektet e të ardhurave të realizuara nga 

ato të miratuara në periudhën paraardhëse të cilat duhet të reflektohen në të ardhurat e 

kërkuara për vitin 2021 lidhur me aktivitetin e shpërndarjes të cilat duhet të shoqërohen 

me dëshmi dhe prova për arsyet dhe nivelin e çdo korrigjimi/rregullimi, në zbatim të 

përcaktimeve të Metodologjisë së llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të 

shpërndarjes së energjisë elektrike. 

• Aplikimi i shoqërisë OSSH sh.a përgjithësisht nuk përmbush kriteret e formës dhe të 

përmbajtjes, si dhe ka kryesisht mangësi në dhënien e shpjegimeve dhe dokumentave 

justifikues mbi aspekte të veçanta të komponentëve të të ardhurave të kërkuara sipas 

kërkesave të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s” 

miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016 dhe të “Metodologjisë së 

llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike” 

miratuar me vendimin e bordit të ERE nr. 182, datë 10.11.2017, si dhe akteve të tjera 

nënligjore në fuqi. 

 

Vendosi: 

 

1. Mos fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë OSSH sh.a. lidhur me 

miratimin e tarifave të kërkuara për nivel tensioni për vitin 2021.  

2. Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve, të njoftojë aplikuesin për vendimin e bordit të ERE-s. 
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Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim në ERE brenda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të 

bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit 

në Fletoren Zyrtare.  

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

                                                                                      KRYETARI I ERE 

                                                                                         Petrit AHMETI 
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