








































































































































































9/4/ 3  

Os, 
OperatDd i SistemUOTransmetimit  

OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT 
DEPARTAMENTI I FINANCES 

DREJTORIA EKONOMIKE 

Nr.5,2 (5A,rot. Tiranë, me °. I f .2021 

'3 

Lënda: Përgjigje shkresës Nr.9 14/2, date 11. 10.2021 "Mbi aplikimin e paraqitur nga shoqeria OST 
sh.a. me shkresën Nr.5215 Prot, date 31.08.2021". 

ENTIT RREGULLATOR TE ENERGJISE 
Blvd. "Bajram Curri", Rr. Viktor Eftimiu 1023, Tiranë 

I nderuar Z. Ahmeti, 

Ne pergjigje të shkresës suaj Nr.9 14/2, date 11. 10.2021 "Mbi aplikimin e paraqitur nga shoqeria OST 
sh.a. me shkresën Nr.521 5 Prot, date 31.08.2021", lutem gjeni informacionin e kërkuar si meposhtë 
vijon: 

• Aplikimi tëjetë i shoqëruar me, listat e liogarive të shoqerisë në zbatim të "Sistemit të njehsuar 
dhe te standartizuar te liogarive per të licensuarit në sektorin e energjisë eiektrike per aktivitetet 
e transmetimit, shpërndarjes dhefurnizuesit te shërbimit universal të energjisë eiektrike niiratuar 
nga ERE me vendimin nr. 244/2018. 

Ne lidhje me këtë cështje, listat e liogarive td shoqërise, gjenden Raport me vete, bashkëlidhur dhe 
pjesë e këtij materiali. 

• Pasqyrat financiare te audituara per vitin 2020 si dhe te gjitha te dhënat që disponon mbi 
realizimin e çdo treguesi financiar, teknik dhe ekonomik per vitin 2020 1 ciii eshte konsideruar Si 

nje vit testimi, periudhën Janar - Shtator 2021 dhe parashikimet per periudhën Tetor - D/zjetor 
2021. Duhet të argumentoni dhe sqaronipër çdo shpenzim, te ardhurat dhe tarfat e aplikuara dhe 
realizuara si dhe efektet e tyre të pritshme per vitin 2022 dhe periudhën rregullatore tëpropozuar 
2022-2024 nCfornze  analitike per secilin grup sipas zerave perkatës. 

Ne lidhje me këtë ceshtje: 

- Pasqyrat Financiare të vitit 2020 sëbashku me Raportin e Audituesve Ligjore, gjenden Raport 
me vete, bashkëlidhur dhe pjesë e këtij materiali; 

- Raporti i aktivitetit td Veprimtarisë së OST sh.a. per vitin 2020, gjendet raport me vete, 
bashkëlidhur dhe pjesë e këtij materiali; 

- Raporti i Aktivitetit te Vepimtarisë se OST sh.a. per periudhen Janar-Shtator 2021, si dhe 
parashikimet per periudhen Tetor - Dhjetor 2021, gjendet raport me vete, bashkëlidhur dhe 
pjesë e këtij materiali; 
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Sqanmi i zërave të shpenzimeve per periudhën 2022-2024, si dhe efektet e tyre në aplikimin 
per te ardhurat e kërkuara jane pasqyruar në materialin e kërkesës per aplikim per tarifën e 
transmetiit. NE kete material, per sejcilin zë të shpenzimeve te domosdoshme per ushtrimin e 
aktivitetit te OST sh.a., jane bërë vlerësimet e duhura duke u nisur nga ecuria e treguesve 
historikë si dhe nga angazhimet e deritanishme që burojnë nga kontrata, marrëveshje të cilat 
OST sh.a. ka me palet e tjera. Per zërat e shpenzimeve të cilat jane përditesuar, do te gjeni 
sqarimet e nevojshme në këtë material dhe pjesët perbërese të tij, bashkëlidhur dhe pjesë e 

këtij materiali. 

• Gjithë dokumentacionin dhe informacionin  mbështetes mbi realiziminfaktik te komponenteve te të 
ardhurave të kerkuara per vitin 2020, realizimin eperiudhës .Janar Shtator 2021 si dhe realizimin 
e pritshmin përperiudhën Tetor - Dhjetor 2021 neforme analitike per secilin zë. 

Sic dhe jeni në dijeni, OST sh.a. është një shoqëri që auditohet çdo vit nga audituesit ligjore dhe 
audituesit e pavarur. Raportet e tyre shprehen qarte në lidhje me vërtetësine e të dhënave dhe 
treguesve të shoqërisë në Pasqyrat Financiare duke e specifikuar në paragraf td veçante në 
opinionin e tyre se Pasqyrat Financiare te OST sha paraqesin drejte ne te gjitha aspektet materiale, 
pozicionin financiar te shoqerise, performancen financiare dhe flukset e parase ne pajtim me 
Standartet Nderkombetare te Raportimit Financiar. 

Kërkesat e shprehura nga ana juaj per "Gjithë dokumentacionin dhe informacionin mbështetes  

në gjykimin tone, perfshijne një game te gjërë td elementeve perberes të tyre. Ne këtë 
kendveshtrim, do të kërkonim mirekuptimin tuaj në percaktimin konkret td dokumentacionit të 
kërkuar. 

Ne gjykimin tone, specifikimi me perzgjedhje i dokumentacionit të kërkuar dhe/ose monitorimi 
në vend i tyre nga ana e ERE mund td ishte me efikas në kohë dhe ne eliminimin e kostove shtese. 
Nje gjykim i tille, qendron per të gjithe rastet ku përmëndet termi "Gjithë dokumentacionin dhe 
informacionin mbështetes ". 

• Shpenzimet mbi koston e blerjes së energjisë per mbulimin e humbjeve duke evidentuar cmimet 
perkatëse te realizuara per çdo muaj të vitit 2020, periudhës Janar - Shtator 2021 pritshmërinë 
per periudhën Tetor - Dhjetor 2021 si dhe argumenta e sqarime mbi referencat e përdorura per 
parashikimin e tyre per vitin 2022 e me tej periudhCn rregullatore të propozuar 2022 - 2024. 

Ne lidhje me kete ceshtje, sqarojmë si meposhte: 

Per vitin 2020, eshte prokuruar energji per mbulimin e humbjeve ne rijetin e transmetimit ne sasine 
143,103 MWh. Kjo sasi energjie eshte blere ne treg me çmimin mesatar prej rreth 47.55 €/MWh. 
Vlera e shpenzuar per blerjen e kësaj sasie energjie eshte rreth 6.8 milione Euro. 

PERIUDHA Sasia MWh Viera Euro cmimi (EtJRIMWh) 

Janar 16.740 879,011 52.51 

Shkurt 12,910 682,272 52.85 

Mars 5,820 273,386 46.97 

Prill 12,108 409,123 33.79 

Maj 12,961 468,730 36.16 

Qershor 11,874 444,326 37.42 

Komk 12,936 571,252 44.16 
Gusht 13,362 607,925 45.50 

Shtator 11,150 564,204 50.60 

Tetor 7,979 400,109 50.15 
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50.00 

PERIUDHA Sasia MWh %'lera Euro Cmimi (EUR!MWh) 

Nentur 

Dlij etor 

12,541 611,091 473 

12,722 893,777 70.25 

TOTAL 143,103 6,805,206 47.55 

Per periudhen Janar-Shtator 2021, është prokuruar energji per mbulimin e humbjeve në rrjetin e 
transmetimit në sasinë 152,846 MWh. Kjo sasi energjie është blerë në treg me çmimin mesatar prej 
rreth 59.07 €IMWh. Viera e shpenzuar per blerjen e kësaj sasie energjie është rreth 9 milione Euro. 

PERIUDHA Sasia MWh Viera Euro Cmimi (EURIMWh) 

Janar 19,823 1,341,675 67.68 

Shkurt 20,440 881,882 43.14 

Mars 23,08)) 1,173,926 50.86 

Prill 12,750 606,162 47.54 

Maj 15,965 800,742 50.16 

Qershor 18,395 973,242 52.91 

Korrik 14,485 945,076 65.25 

Gusht 15,190 1,237,148 81.44 

Shtator 12.718 1.068.518 84.02 

TOTAL 

 

152,846 9,028,372 59.07 

  

Sic vihet re dhe nga tabela e mësiperme, çmimi i energjise per blerjen e humbjeve ka fihluar të ketë 
një rritje duke fihluar nga muaji Gusht 2021. 

Stina e verës që lame pas fihloi një trend gjithnje në rritje në cmimet e energjise dhe sic duket nga 
rezultatet e deritanishme, do vijojë ky trend deri në fund të këtij viti. Ky trend në rritje i çmimeve të 
energjise, ka ardhur nga disa faktorë që fihlojnë nga rimëkëmbja ekonomike e Azisë - e cila çoi në 
rnitje të cmimit të qymyrit dhe gazit - den tek vulineti politik per te rnitur lejet evropiane të emetimit 
td karbonit, cmimet me të larta të naflës si dhe prodhim i ulët lokal nga burimet e rinovueshme. 

Ne paqendrueshmeri të çmimeve të energjisë elektrike kane ndikuar dhe luhatjet e mëdha në kostot e 
karburantit. Disa vende evropiane jane bërë gjithnje e me të varura nga eksportet e energjise elektrike 
dhe disa td tjera kane nje bollëk energjie, por bashkimi i tregjeve ka guar drejt nje trendi të unifikuar 
të çmimit. 

Trendi i cmimeve të energjise elektrike gjate vitit 202 1, deri me date 28.10.2021 tregohet në grafikun 
e meposhtëm: 

çrniniet niesatare ditore HUPX (EURJMWh) 

300.00 

25)1.110 

20).) 

150.1)!) 

100.00 

0.00 
1/1/2021 2/1/2021 3i112021 4/1/2021 511/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12I;21121 
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Gjatë muajit Tetor 2021, OST sh.a. ka prokuruar 10,112 MWh energji per humbjet me një çmim 
mesatar prej 164.93 EUR/MWh. 
Ne tabelën e mëposhtme, tregohen cmimet mesatare të Burses dhe Blerjes nga ana e OST sh.a. per 
muajin Tetor 2021. 

çmirni Mesatar Base Load: EUR/MWh 

Cmimi Mesatar Peak Load: EUR/MWh  

Tetor 2021
Dif

Bursa 

lIurIP 
Data OST sh.a.]L 28.10.2021 

200.31 155.45 -22% 218.22 

222.28 201.46 -9% 233.98 

NE grafikun e mëposhtem tregohen çmimet e blerjes së humbjeve të energjise nga ana e OST sh.a. 
gjate viteve 2019, 2020 dhe vitit 2021. Periudha Nentor - Dhjetor 2021, pasqyron parashikimet per 
çmimin e blerjes së humbjeve. 

Cmimi i blerjes Se humbjeve (EUR/MWh) 

.Jaiiar Slikitri Mars Prill Maj Qershor Korrik Gushi Shialor Tetor Senior Dlijetor 

--OST 2019 OST 2020 OST 2021 

Duke u nisur nga trendi i ecurisë së çmimeve në bursën e energjise, per muajin Nentor-Dhjetor 
2021, prokurimi i humbjeve në rrjetin e transmetimit parashikohen si meposhte: 

25(1 

20(1 

50 

100  

5  

         

qii 

  

Nëntor 

Cmimi 
(EUR/MWh) 

   

DhJetor 

Cmimi 
(EUR/MWh) 

  

        

sasia (MWh) 

  

Viera (EUR) sasia (MWh) 

  

Vlera (EUR) 
- 

      

Cmimi Mesatar Base Load: 8,640.00 

('mimi Mesatar Peak Load: 12.510.00 

191.70 1,656,288.00 

254.54 3.184.295.40 

9,672.00 

15,810.00 

94.57 1,881,881.04 

259.81 4.107.596.10 

Cmimi Mesatar: 

 

21,150.00 228.87 4,840,583.40 25,482.00 235.05 5,989,477.14 

  

Nisur nga këto parashikime, kosto totale e blerjes së Humbjeve per Vitin 2021, pritet të jetë rreth 21.9 
milionë Euro. çmimi mesatar i bleijes së humbjeve per vitin 2021, pritet të jetë 101.87 EUR/MWh 
nga 55 Eur/MWh që ishte parashikuar në fihlim td vitit. 
Per vitet 2022,2023 dhe 2024, nga ana e OST sh.a. jane bërë parashikimet per çmimin e blerjes së 
humbjeve në një vlerë 149.44 EUR/MWh gjatë 2022; 105.60 EUR/MWh gjate 2023 dhe 
86.06EUR/MWh gjate 2024. 
Reflektimi i plote i ketyre parashikimeve si dhe efektet e tyre në perllogaritjen e tarifë do ti gjeni 
bashkëlidhur këtij materiali. 
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• Ei'idenca te komunikimeve dhe rakordimeve me përdoruesit e rrjetit mbi paraslzikimet e kërkesës 
per sasinë e energjisë që pritet te lëvrohet në rrjetin e transmetimit per vitin 2022 si dhe per 
periudhën rregullatore 2022-2024. 

Kodi i Transmetimit, miratuar me Vendim të ERE, Nr. 186, dt. 10/11/2017 per operimin e integruar 
dhe funksionimin e qëndrueshem të Sistemit Elektroenergjitik Shqiptar përcakton qartë detyrimet 
per Përdoruesit e rrjetit dhe pjesëmarrësit e tregut të energjise elektrike në lidhje me shkëmbimin 
e informacionit te nevojshëm mbi parashikimin e gjenerimit/kerkeses se sasisë se energjisë që do 
te konsumohet /gjenerohet nga keto perdorues. Informacioni duhet të percillet i detajuar në OST 
per çdo muaj per dy vitet pas-ardhëse si edhe nje parashikim per edo vit mbi plan prodhimin 
/konsumin afatgj ate (10 vjecar). 

Afati kohor per dërgimin e këtyre te dhënave është deri me 30 Shtator td vitit ekzistues, per vitin 
pasardhes. Nëse afati tejkalohet, OST sh.a Ju kërkon perdoruesve me shkresa zyrtare te percjellin 
informacionin e detajuar të perditësuar deri në fund te muajit Tetor. 

Komunikimet gjendën bashkëlidhur këtij materiali. 

• Llogaritë e ndara per të ardhurat dhe shpenzimet e realizuara dhe të pritshnze per periudhat e 
sipërcituara të ndara neformë analitike të Operatorit të Tregut g/ithas/ztu dhe të Shoqërisë Bursa 
Shqiptare e Energiisë Elektrike - ALPEXsh.a. duke dokumentuar realizimin e s/zpenzimvepër këtë 
aktivitetpërperiudhën Janar - Shtator 2021 dheparashikimetperperiudhën Tetor - Dhjetor 2021 
e me tejpër vitin 2022 si dhe per periudhën rregullatore të propozuar 2022-2024. 

Ne lidhje me këtë ceshtje, sqarojmë që: 

Shpenzimet e ALPEX sh.a., nuk jane perfshire ne zërat e shpenzimeve te përllogaritura në 
aplikimin per tarifn e transmetimit. Marrëdhenia e OST sh.a. me ALPEX sh.a., referuar 
krijimit, rregjistrimit dhe aktivitetit te ALPEX sh.a., është pasqyruar si pjesmarrje në kapitalin 
e kesaj te fundit. Ne aplikimin e OST sh.a., kjo marrëdhënie është pasqyruar si investim, në 
perputhje me rregullat e standarteve kombëtare dhe nderkombetare të kontabilitetit; 
Aktualisht Operatori i Tregut është pjesë e strukturës se OST sh.a. dhe në perputhje me detyrat 
e parashikuara në Dokumentin "Detyrat Funksionale dhe kriteret e punesimit per pozicionet e 
punës ne aparatin qendror të OST sh.a."; si dhe në mbështetje te legjislacionit në fuqi dhe 
rregullave, eshte pergjegjes per Regjistrin e Paleve te tregut si edhe ndjek procedurat perkatese 
të regjistrimit te tyre mbështetur ne Rregullat e Tregut ( RrT), Kodin e Transmetimit ( KT) 
Përsa i perket aktivitetit te Operatorit td Tregut, nga raporti analizes 9-mujore mund te 
paraqesim ne menyre te permbledhur disa tregues indikative qe When me aktivitetin e DOT ne 
tregun e energjise elektrike: 

Te dheia të regjistrave te administruara nga OT. 
\'iti Regjistrimi ne Treg nr liceucave nr subjekteve 

F T P SH rcgj
regj 

jprogresivl Iprogresivi 
parej pare] 

2010 I 1 1) U 2 

2011 7 8 1 1 17 1 ) 9 10 

2012 0 I I 0 2 21 2 12 

2013 5 6 5 0 16 37 8 20 

2014 3 6 2 0 II 48 7 27 

2015 8 II 2 0 21 69 12 39 

2016 I 0 0 0 I 70 0 39 

2017 3 6 0 0 9 79 6 45 

2018 3 5 0 0 0 87 5 50 

2019 3 3 0 0 6 93 3 53 

2020 2 2 0 I 5 98 4 57 

Sep21 0 3 4 0 7 lOS 6 63 

Total 36 52 85 2 105 63 
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Kaltiar ne statusin "Perfunduar MET" 

 

Kaluar ne sialusin "Pezulluar' Jane ne statusin "Aktiv" 

     

Viii 

    

T P SII sun, Iprgrsl F
.1. P  

 

Sit sum 

 

Ipn1rsI 

 

FT I' SH sun' IprgrsI 

    

      

II (I I 
2011 U 0 0 6 U Ii U 0 0 0 0 7 8 1 I 17 19 
2012 U II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 2 21 
2013 2 2 2 0 6 6 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0 10 31 
2014 2 1 I 0 4 10 0 0 0 0 0 0 I 5 I 0 7 38 
2015 0 3 0 0 3 13 0 0 0 0 0 0 8 8 2 0 18 56 
2016 I 2 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 54 
2017 3 3 0 0 6 22 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 57 
2018 I 3 0 0 4 26 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 61 
2019 3 3 0 I 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -I 60 
2020 5 6 0 0 II 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I -6 54 

Sep'21 I I 0 0 2 46 I I 0 0 2 2 0 I 4 0 3 57 

Total is 24 3 I 46 I 1 0 0 2 17 27 12 1 57 

Gjate Vitit 2021, nga ana e Operatorit të Tregut (OT), jane paraqitur nga palët e tregut dhe jane 
administruar në regjistriin e OT kontratat e transaksioneve mes paleve: 

  

Eniri Pjesmarresit !%IWh 

 

  

Fuiri Konsumalorft MW II "I 2.]  19 

703,648 

593.449 

504,970 

430628 

426.792 

324.729 

293.324 

113.736 

111,356 

02.452 

72.000 

53.120 

49,832 

26.805 

5.670 

KI 10 '.1 1 I 

ACR ELB 

ACR BURREI. 

FC FUSHE KRUJE 

GSA FE CR ELB 

TITAN ANTEA CEM 

AVEN KK 

COLACEM 

RT MINERALS 

LAJTHIZA 

DEVOLL KK 

ENERGJI ASHTA KK 

KURUM KK 

311,603 

129.006 

114.007 

97.114 

87.600 

72.000 

17.520 

12,800 

12.376 

8,352 

1,662 

200 

50 

MMi 

1)1 1 1 II 

GSA 

ENER TRADE AL 

AES 

AYEN T 

KURUM 

AYEN AS 

GEN I 

DANSKE AL 

NOA 

R EN ERG V 

FEW-AL 

TID 

INFO TELECOM 

EZ-5 ENRG', 

AXPO 

Përsa i përket shpenzimeve të Operatorit të Tregut, në mbështetje të metodologjise aktuale të 
llogaritjes së tarifave të transmetimit, sqarojmë që shpenzimet e këtij subjekti td tregut të 
energjise elektrike, jane të përfshira në zërat e shpenzimeve dhe treguesve të pasqyruara në 
aplikimin per tarifën e transmetimit. Ne pergjigje të kërkesës suaj, shpenzimet e kryera dhe të 
parashikuara per këtë aktivitet të tregut të energjise elektrike, pasqyrohen në tabelën e 
mëposhtme: 

  

 

9 Mujorl 3 Mujorl VItI 2021 
2020 2021 P12021 I 2022 2023 2024 

Fa 

  

Shpenzirne Personeli Min ALL 20.94 8.4 3 11.4 29.00 29.58 30.17 

Sherbime administrative e te tjera I, 8.95 4.6 1.53 6.1 7.55 7.33 7.37 

TOTALI I Kostove Operative Min ALL 29.89 12.0 4.53 17.53 36.55 36.91 37.54 

Duke qenë se metodologjia aktuale e miratuar per llogaritjen e tarifave të transmetimit nuk është 
e bazuar në ndarjen e kostove sipas shërbimeve dhe në këtë mënyrë nuk ka të parashikuar të 
ardhurat e kërkuara per sejcilin shërbim të transmetimit, këto kosto jane trajtuar të perfshira në 
kostot e OST sh.a., sic dhe është trajtuar në perllogaritjet e meparshme. 

Nëse metodologjia e përllogaritjes së tarifave të transmetimit do të pësojë ndryshime, OST sh.a. 
është e gatshme në cdo moment per të bërë pershtatjet përkatëse ne lidhje me kërkesat e 
metodologjise. 
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Gjithsej 600 Punonjës 

Realizimi i kostove të personelit per periudhen e vitit 2021 si dhe parashikimet per vitet 2022-
2024, jane të pasqyruara në materialet e derguara me aplikimin per tarifén e transmetimit si dhe 
në materialet pjesë përbërese dhe bashkëlidhur kësaj shkrese. 

Përsa i perket kërkesës per rritje td fondit të pagave, sqarojmë se deri në këto momente, nuk ka një 
kërkesë td tillë nga ana e OST sh.a.. Vlerësimet dhe parashikimet per kostot e personelit, jane bërë 
në funksion të strukturës aktuale të OST sh.a. dhe ushtrimit normal të aktivitetit të shoqerisë. 
Kostot e personelit jane indeksuar me një normë 2% në parashikimet per vitet 2022-2024. 

• Gjithè dokumentacionin dhe informacionin mbështetes të shoqëruar me analiza dhe Sqarinlet 
përkatëse mbi secilin nga zërat dhe vierat e komponentëve të të ardhurave të kërkuara per vitin 
2022 si dhe per periudhën rregullatore 2022 — 2024. 

Ne këtë material, per sejcilin zë td shpenzimeve të domosdoshme per ushtnimin e aktivitetit të OST 
sh.a., jane bërë vlerësimet e duhura duke u nisur nga ecuria e treguesve hitorikë si dhe nga 
angazhimet e deritanishme që burojnë nga kontrata, marrëveshje td cilat OST sh.a. ka me palët e 
tjera. Per zërat e shpenzimeve të cilat jane perditesuar, do të gjeni sqanmet e nevojshme në këtë 
material dhe pjesët përbërese të tij, bashkëlidhur dhe pjesë e këtij materiali. 

NE lidhje me "Gjithë dokunientacionin dhe informacionin mbëShtetes ", te konsiderohet i njëjti 

sqarim si me lart per këtë ceshtje. 
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• Strukturën e plotë organizative të shoqërisë OST sh.a. vetëm per aktivitetin e transmetimit të 
energjise numrin e punonjësve, pagen mesatare te lyre si dhe të argumentojë kërkesën per rritje 
tëfondit te pagave, në krahasim me realiziminfaktik të vitit 2020 si vit testimit, vitin 2021 e me tej 
të argumentojC rritjen e këtij Shpenzimi per vitin 2022 si dhe per periudhën rregullatore të 
propozuar 2022 — 2024. 

Struktura organizative e Departamentit të rrjetit të Transmetimit, paraqitet si meposhtë: 

Oep.rt.,neflti I Prjetit It Tranimetinit -. 

Oreitor 

(1) 



• Evidenca lidhur me zërin e shpenzimeve "mirëmbajtjeplatforma dhe sisteme software "duke dhënë 
argurnenta dhe sqarime nëse në këtë shpenzim përfshi hen dhe shpenzime që nuk When me kiyeijen 
e aktii'itetit të operatorit të sistemit të transmetimit. 

Ne lidhje me këtë cështje, në tabelën e meposhtme pasqyrohen në mënyrë analitike shpenzimet e 
prashikuara per këtë zë shpenzimi 

Mirembjatje platforma dhe sisteme SOFTWARE 102,375,000 
Alire2m ha/i/a e SOFT-it të klient të OPDE 6,500,000 

Shërbim mirëmbajtjepër soflin PSSE dhe zëvendësimi i dy celësave "Dongle" me të rinj 3,600,000 

Mirëntha/t/a e pajisjel'e ABB 
- 

PLC/SDH/MPLS-TP/ në Nii'elin 2/3 8,325,000 

Mirëmbajtja epajisjeve DWDM Niveli 2/3 3,687,500 

Mirëmbajtja dhe optimizimi i centraleve telefonike në OST 3,625,000 

Suportpërpajisjet hardware dhe software íë sistemit (OPGW) 2,937,500 

Sherbim linje telekom unikacioni, FO me qera ne akin Pirenjas-Elbasan-Lushnje 3,500,000 
Rinovimi i suportit dhe licensave teplatformes elektronikefinanciare, burimeve njerezore,

18500 000 arshive elektronike dhe sistemit të menaxhimit të dokumentave 
Sisteini i administrim it te proceseve dhe puneve ne terren 16,000,000 

Mirembajtja epajisjeve DWDM 12,500,000 

Suport dhe mirëmbajtje përpajisjet hardware. 8,000,000 

Mirembajtje dhe Suporti i Centraleve telefonike dhe Switch-ye ne niveli 2/3 6,300,000 

Mirembajtje DGA 4,500,000 

Mirembajtja e sistemit te monitorimit tefibres optike (OPGW) 1,900,000 

Sherbimi i mirembajtjes se sistemit PSSE 1,300,000 

Mirembajtje Sistemet BMT 1,200,000 

• Argumenta dhe sqarime lidhur me shpenzimet: 
- Studirn, hartim planit të mbrojtjes së sistemit të OST sha, 
- Studim per qarkullimin efuqisë reaktive dhe përmiresimin e nivelit ë tensionit në rrjetin 110 

kV, 
- Kërkin2e dhe studime 

duke evidentuar arsvet sepërse këto shpenzimejanepërfshire në shpenzimet operative dhejo në 
ato kapitale. 

Ne lidhje me këtë cështje, PO japim sqarimet e nevojshme si mw poshtw vijon: 

Studina, hartirn planit të mbrojtfes së sistemit të OST s/ta, 

Ne zbatim të Iigjit t nr. 43/2015 "Per Sektorin e Energjise Elektrike" (i ndryshuar) dhe Kodit të 
Transmetimit Neni 134, Operatori i Sistemit të Transmetimit ka detyrimin të hartoje "Planin e 
Mbrojtjes të Sistemit". Plani i mbrojtjes së Sistemit eshte i lidhur me gjendjet e sistemit referuar 
Kodit te Transmetimit dhe SOGL. 
Planin i mbrojtjes së sistemit duhet td përfshijë td gjitha masat teknike dhe organizative që duhet 
të ndërmerren per te parandaluar ose menaxhuar një incident ne Sistemin e Transmetimit, me 
qellim shmangien, zgjerimin e avarise dhe rënien e Sistemit; 

Plani i Mbrojtjes Sistemit te OST sh.a. duhet te perfshijë: 

1. Skemat e Mbrojtjes Sistemitpërfshjnë sëpaku: 
• skemën e kontrollit automatik nga nën-frekuenca, 
• skemën e kontrollit automatik nga mbi-frekuenca, dhe 
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• skemën e kontrollit automatik nga kolapsi i tensionit. 
2. Procedura e Planit të Mbrojtfes perfshin sëpaku: 

• procedurën e menaxhimit të devijimit të Frekuences; 
• proceduren e menaxhimit të devijimit të Tensionit; 
• proceduren e menaxhimit të flukseve; 
• asistënce per proceduren e Fuqise Aktive; 

Masat e Planit të Mbrojtjes së Sistemit paraqiten si veprime parandaluese/përmiresuese. Masat 
e aplikueshme të Planit të Mbrojtjes së Sistemit paraqiten të permbledhura në vijim: 

Lëshimi ose ndalimi i njësive të prodhimit të energjise; 
- Rritja ose zvogClimi (automatikisht ose me kërkesë) i nivelit të prodhimit të njësive 

gjeneruese; 

Përshtatja e mënyrës së kontrollit të LFC aktive; 
- Përdorimi manual apo automatik i reduktimeve, shkarkimit të ngarkeses; 

Ndryshimet e pikave te punës të rregullatoreve të tensionit td transformatorëve në nivelin 
e shperndarjes. 

Tregtimi në kah të kundërt me zonat fqinje të pergjegjesise; 

Ngrirja e shkëmbimeve te planifikuara; 

Reduktimi i programit të shkëmbimit; 

Reduktimi i kapaciteteve td interkoneksionit; 

Zvogelimi i fuqise aktive në favor td prodhimit shtesë të fuqisë reaktive; 

Ndalimi i mirëmbajtjes, dhe kycja e elementeve që me pare ishin në remont; 
Bliokimi i pozicionit të rregullatoreve të tensionit në transformatorët me rregullim nën 
ngarkese. Etj.. etj 

Te gjitha masat e permendura me sipër duhet të percaktohen dhe futen në vepnm sipas një plani 
të mire studivar sepse në të kundërt do të shoqeroheshin me kosto të Iartë financiare per OST den 

në kolapsin dhe rënien e sistemit. Si rrjedhoje studimi, hartim i planit të mbrojtjes së sistemit të 
OST gjykohet si i domosdoshem per OST sh.a. 

Studim per qarkullimin efuqise reactive dhepërrniresimin e nivelit të tensionit në rrjetin 110 
kV, 

Ne vitet e fundit Operatori i Sistemit te Transmetimit, eshte perballur ne aspektin e operimit me 
sfida te reja, kryesisht nxitur nga ligji Nr.43/2015 "Per Sektorin e Energjise elektrike", Ligji 
Nr.7 "Per nxitjen e perdorimit të energjise nga burimet e rinovueshme". Rrjeti Transmetimit 
dhe politikat lehtësuese te sektorit per akses ne Rrjetin e Transmetimit, ne linje me ligjin 
Nr.43/2015, kane sjelle nje rritje te burimeve hidrogjeneruese te lidhura me Rrjetin e 
Transmetimit dhe te Shperndarjes. Ne disa zona te rnjetit te transmetimit, vihet re nje profil i 
larte i tensionit, prane limit te lejuar nga Kodi i Transmetimit. Ne kete kuader eshte i nevojshem 
nje studim per nivelin e tensionit ne nrjetin 110 kV. Studimi paraqet interes per OST sh.a. por 
edhe per "palet e interesit", pasi do jete nje studim i cili do te kete ne fokus: 

1. Studimin e problematikave ne planin operimit per gjendjen aktuale te Rrjetit te Transmetimit 
dhe vecanerisht per skenare tipike me ngarkese te ulet. 

2. Studimin e nivelit te tensionit ne rrjetin 110kV, dhe identifikimi i mundesive per optimizimin 
dhe kompensimin e fuqise reaktive nepermjet perdorimit te teknologjive "smart" si SVC, 
TCR, STATCOM. 
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3. Rishikimi dhe amendime ne legjislacionin sekondar (Kodi i Rrjetit te Transmetimit etj) per 
sherbimet ndihmese, e harmonizuar me zhvillimet dhe njesite e reja hidrogjeneruese te 
lidhura ne Rrjetin e Transmetimit (te mesme, te vogla). 

Perfitime te OST sh.a. pas finalizimit te studimit do te jene: 
1. Pergatitjen e Rrjetit te Transmetimit per integrimin e burimeve te reja te rinovueshme 

fotovoltaike, me ere, biomase, hidro etj. 
2. Masa konkrete per zgjidhjen e problemeve te operimit te shfaqura ne rrjetin e transmetimit, 

si niveli i larte i tensionit, ne 400 kV ose 110 kV ne zonat me shume burime te nnovueshme 
te vogla hidrogjeneruese dhe me konsum te ulet, si dhe menaxhimi kongjestioneve te 
brendshme tashme te njohura kryesisht ne Rajonin Verilindor. 

3. Reduktimin e humbjeve teknike ne Rrjetin e Transmetimit 
4. Permiresimi nivelit te tensionit pas konkretizimit te propozimeve nga studimi, ne Rrjetin e 

OST, te cilat rrjedhimisht do te ulin ndjeshem avarite ne Rrjetin e Transmetimit, duke 
garantuar ne kete menyre nje cilesi dhe siguri te furnizmit me energji elektrike per te gjithe 
perdoruesit ne Rrjetin e Transmetimit (OSHEE, Konsumator Industrial etj.). 

Duke mane shkas dhe nga kerkesat e perseritura te OSHEE problematikat e nivelit te tensionit, 
ne gjykimin tone mendojme se studimi "Studim per qarkullimin e fuqisë reaktive dhe 
përmirësimin e nivelit td tensionit në rrjetin 110kV" do te adresoje keto problematika duke 

propozuar dhe zgjidhje te mundshme per permiresimin e nivelit te tensionit ne rajonin 
verilindor. 

Qellimet e kërkimeve dhe studimevejanë të lidhura me shërbimet e sistemit të transmetimit, per 
realizimin e investimeve të nevojshme per fuqizimin dhe modernizimin e tij. OST kryen studime 
të vazhdueshme si per zona të veçanta të rrjetit td transmetimit ashtu edhe të lidhjes së sistemit 
elektroenergjetik Shqiptar me sistemet e vendeve fqinje per td realizuar. 

Planifikimin e zhvillimit të rrjetit të transmetimit, 
Rehabilitimin dhe Fuqizimin e rrjetit të transmetimit, 
Krijimin e nyjeve të reja lidhëse, 

Përmirësimin e procesit të menaxhimit, kontrollit, matjes etj., sepse 

OST men në konsideratë dhe ndjek zhvillimin kombëtar dhe rajonal në perputhshmëri të plotë 
me direktivat e ENTSO-E. 

Përsa i takon zërit "kërkime studime", referuar realizimit faktik per periudhën Janar - Dhjetor 
2020 si dhe Janar-Shtator 2021, në tabelën e mëposhtme tregohen detajimet e këtij zen: 

Studirne dhe kerkime 2020 

Pershkrim Viti 2020 

Raporte vleresiini lidhur me ndikimet ne rnjedis para ndertimit te linjave 525,()00.()0 

Studim i te dhenave te gjeneratoreve ne kaskaden e Drinit 98,000.00 

lnstituti Ndertirnit, oponence teknike per ndertirnet e linjave 1,562,689,15 

Perditesimi i moduleve, topologjise dhe analizave per aplikacionet e rrjetit EMS 2,552,000.00 

Raport vleresimi i pergjithshem mbi sigurine kibernetike dhe kryerje e testimeve mbi infrastrukturen dhe 
platformave teknologjike 

19,999,999.51 

Feasibility study on substation modernization measures and SCADA / EMS 3,483,539.15 

Plani mbi investimin dhe zhvillimin e rrjetit te transmetimit-master plan 20,011,464.82 

Hartime projektesh per rehabilitimin ose ndertimin e n/st 15,037,342.00 

TOTALI 63,270,034.63 

I () 

Autostrada Tiranë - Durrës, Km 9, Yrshek, Kashar, Tiranë, Tel +355 4 2225551, Fax +355 4 2225581, info@ost.al. www.ost.al  



Studinie dhe kerkime 2021 

    

   

Janar-Shtator 
2021 

 

 

Pershkrim 

  

    

Instituti Ndertimit, oponence teknike per ndertimet e linjave 

Raporte vieresimi lidhur me ndikimet ne mjedis para ndertimit te linjave 

Raport vleresimi i pergjithshem mbi sigurine kibernetike dhe kryerje e testimeve mbi infrastrukturen dhe 
platformave teknologjike 

Plani mbi investimin dhe zhvillimin e rrjetit te transmetimit-master plan 

1,723,018.34 

1,928,653.33 

78,900,000.00 

28,314,634.06 

TOTALI 110,866,305.73 

Ndërkohë, në lidhje me këkresën tuaj per dy studimet e parashikuara per tu realizuar nga ana e 
OST sh.a., sqarojmë që në perputhje me standartet kombëtare dhe ndërkombëtare te kontabilitetit 
si dhe në përputhje me format dhe rregullat e percaktuara per regjistrimet kontabël, realizimi i 
studimeve td tilla regjistrohet si shpenzim, përveç rasteve kur një studim i tillë është i lidhur 
ngushte dhe është pjesë përberëse e krijimit të një aseti, nga i ciii kompania parashikon të sigurojë 
td ardhura me shfrytezimin e tij. Ne këtë rast, nuk jemi në momentin e perfshirjes se këtyre 
studimeve si pjesë e një krijimi td ndonjë aseti konkret. 

• Argumenta dhe sqarimeve per shpenzimet lidhur me ' 'menaxhimin e kongjestionit me 
ridispecerim" duke dhënë shpjegime nëse këto kosto duhet të mbulohen nga OST sh.a. apo nga 
tregu i balancimit. Të evidentohet në forme analitike realizimi i ket/ shpenzimi per periudhën 
Janar - Shtator 2021 si dheparashikimetpërperiudhCn Tetor - D/zj etor 2021 e me tejparashikimet 
per vitin 2022 si dheperiudhën rregullatore të propozuar 2022 - 2024. 

Ne zbatim td dispozitave të Kodit të Transemtimit, neni 134: 
OST është pergjegjese per sigurine operacionale në zonën e vet té përgjegjsise në aspektin e: 

a) Përdorimit të mjeteve brenda zones së vet të përgjegjësisë, duke perfshire operimin në kohë 
reale, pianifikimin operacional, zhvillimin dhe shperndarjen e aseteve dhe dhënien e 
zgjidhj eve per parandalimin dhe riparimin e defekteve; 

b) Përdorimit të mjeteve të mundësuara përmes bashkëpunimit me paiët e tjera td interesit, duke 
përfshirë këtu ri-dispecimin ose ri-skedulimin dhe menaxhimin e kongjestioneve, rezervave 
operative dhe shërbimeve të tjera ndihmëse; 

Gjithashtu, vendimi Nr 106 /2020 ERE "Mbi Miratimin e Rreguliave td Tregut Shqiptar të 
Balancimit td Energjise Elektrike" pika 6.5.1 citon se : Rezervat Zëvendësuese (RR)janë rezerva 
tëfuqisë aktive te disponueshme per të zëvendësuar njësitë generuese qëpësojnë një nderprerje të 
detyruar ose qëpërdoren per qCllime të menax/urnit të kongjestionu. 
Pika 6.5.2 e ketij vendimi citon : Shkaku per aktivizimin e RR nga OST duhet në kete mënyrë të 

kufizohet në situatat e kongjestionit që kërkojnë menaxhim efikas dhe pro-aktiv, në cdo kohë duke 
fihluar nga mbvllja fihlestare e portës së ofertave në D-1 deri në mbvlljen finale të portës së 
ofertave. 
Si rrjedhoje per sa cituar me siper keto kosto nuk jane kosto qe mbuiohen nga mekanizmi 
balancues, por kosto qe jane perfshire ne tarifen e kerkuar nga OST. 

Ne iidhje me kërkesën e ERE per evidentimin analitik, ju bejme me dije se OST nuk e ka aplikuar 
deri me tani "menaxhimin e kongjestionit me ridispecerim ". Hyrja në fuqi e Rregullave të Tregut 
Shqiptar te Balancimit te Energjise Elektrike e kthen ne detyrim per OST kete lloj sherbimi. 

Parashikimet e shpenzimeve ne lidhje me këtë zë, jane pasqyruar ne materialin e dérguar në 
kerkesen per tarifën e transmetimit. 
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aFRR+ 

aFRR- 

rnFRR+ 

mFRR- 
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164.15 1.08 

2,786.00 

450.00 

244.59560 

238.67 1.08 

143,546.00 

450.00 
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2,324.3 17.05 

1.356. 190.63 
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6,825,872.48 

L829.852.02 
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1.17 1,326.63 
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0.42 
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6.37 

17.83 
10.16 

9.39 
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3.70 
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9.90 

6.90 
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I€JMWI 

Referenca per 
OST .sh.a. 
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Bosnia 
Herzegovina 

2018 2019 
RAJONI Niesatare 

2018 2019 2018 2019 

Kroacia Serbia 

• Argumenta dhe sqarime per vlerën e të ardhurave te kërkuara per mbulimin e kostove të 

parashikuara per mbulimin e shërbimeve ndihmëse, kapacitetin e parashikuar per realizimin e 
tyre bashke me referencat e përdorura te çmimeve sipas secilit zëpër vitin 2022 si dhe periudhën 
rregullatore 2022 - 2024 si dhe realizimin sipas zërave analitik dhe kapacitetin ,faktik,  çminiet e 
realizuara per secilin zë té vitit 2020 si dhe realizimi i kCtij s/zpenzimi per periudhën Janar - 

Shtator 2021 dhe parashikimetperperiudhën Tetor - Dhjetor 2021. 

Gjate procesit vieresimit të mjaftueshmërisë në zonën e pergjegjesise, OST vlerëson mundësinë e 
plotësimit të kërkesës totale të vendit, duke konsideruar gjenerimin disponibel ne kombinim me 
aftësinë e linjave te interkoneksionit, me skenarë të ndryshem operacionale duke marre parasysh 
nivelin e kërkuar të rezervave td fuqise aktive. 

Vieresimi i rezervave per sherbimet ndihmese kryhet ne perputhje me metoden deterministike dhe 
duke observuar vierat e devijimeve historike. 

Gjatë vitit 2020, këto shërbime jane siguruar nga KESH sh.a., me çmim të rregulluar, i ciii ka qenë 
270 lekë/MW 

Kështu përsa i përket vitit 2021, në tabelën e meposhtme tregohen realizirni dhe pritshrnëria e 
realizimit të këtij zen: 

Viti 2021 Sasia Totale Janar-Shtator Trent IV TOTAL 
VUI 2021 MW/h çmlmi Vlera Vlera Viera 

.,,,. UWA-- MW/li 1€/MW/hi (€1 i€I i€l 

Ne total per vitin 2021, shpenzimet per shërbimet ndihmëse parashikohen td jenë rreth 6.8 mm 
Euro. 

Përsa i perket referencave per crnirnet e shërhimeve ndihmëse, ju sqarojme Si mëposhte: 

çmimet aktuale nga TSHB: 
Vitl 2021 Prill Maj Qershor Korrik Mesatare 

Ndërkohë referuar https://www. sciencedirect.comlscience/article/pii/S23  52484721003796 

aFRR 0.7 10.55 11.69 13.99 10.34 12.56 13.51 12.57 14.03 
aFRR- 10.7 10.55 11.69 13.99 10.34 12.56 12.4 12.02 10.97 
rnFRR+ 2.18 1.8 6.34 7.34 6.03 7.48 3.5 4.35 7.00 
inFRR- 0.25 0.18 6.34 7.34 0 0 2 2.18 4.29 

Analizat dhe detajimet në lidhje me këtë ceshtje, jane pasqyruar në aplikim e bërë per tarifen si 
dhe në materialet bashkelidhur këtij materiali. 
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• Argumenta dhe sqarimepër mospëifshirjen në zbritje të të ardhurave të realizuara, atvre qëpriten 
të realizohen per vitin 2021 dhe periudhCn pasardhëse rregullatore 2022 -2024 nga marrëveshja 
midis OST dhe KOSTTpër prokurimin e shërbimeve ndihmese, ku vetem per 6 mujorin e pare si 
dekiarohet në dokumentacionin e përcj ellë pref jush me anë të aplikimit në flale të ardhuratjanë 
realizuar në vlerën 186,7 mil lekë. Sa me sipër vlersojmë të nevojshme që tëpërcillen në ERE dhe 
të ardhura të tjera të zbritshme të realizuara apo qëpriten të realizohen nga OST sh.a. me qCllim 
korrigjimin e të ardhurave të kërkuara/lejuara per vitin 2022 dhe periudhën rregullatore të 
propozuar. 

Ne lidhje me këtë ceshtje, ju sqarojmë që në raportet periodike td OST sh.a., është mbajtur e 
evidentuar të ardhurat nga KOSTT per shërbimet ndihmëse që siguron OST sh.a. per flogari td 
tyre, ndërsa në anahizën dhe parashikimet e bëra per periudhen 2022-2024, në zërin "shërbime 
ndihmëse" per sejcilin nga vitet e marra në shqyrtim, jane perllogaritur dhe evidentuar (netuar) 
vetëm kostot e këtij shërbimi që kane të bëjnë me aktivitetin e OST sh.a.. Ne këtë mënyrë, per 
periudhën 2022-2024, nuk paraqiten elementë per "korrigjimin e td ardhurave të kërkuarallejuara 
per vitin 2022 dhe periudhën rregullatore të propozuar". 

Të gjitha td ardhurat e tjera td cilat nuk jane nga aktiviteti i transmetimit (alokimi i kapaciteteve, 
te ardhurat nga transmetimi i te dhenave, të ardhura nga grantet, td ardhurat e tjera) jane zbritur në 
perllogaritjen e td ardhurave td këruara dhe në perllogaritjet e tarifës së kërkuar td transmetimit. 

• Argumenta dhe analiza mbi mos ndi shimin e kapaciteteve totale per periudhën neJjale ne kohën 
kur kerkohen të realizohen investime né viera të konsiderueshme. Ne aplikim parashikimijuajpër 
periudhen 2022-2024 mbi shumen e kapaciteteve totale të Konsumatorëve tëKualifIkuar +OSHEE 
eshte 1,450,000 kW, evidentohet I pandryshuar duke afektuar si rrjedhoje tariten e kapacitetit te 
kerkuar per periudhën rregullatore. 

Ne lidhje me këtë cështje, vlerësimi është bërë mbi bazën e ecurisë së kërkesës dhe parashikimin 
e saj per peniudhen e dhënë, duke qene se metodologjia aktuale i referohet kapaciteteve në funksion 
te konsumatorëvë në tregun shqiptar td energjisë, dhe jo kapaciteteve td plota te sistemit të 
transmetimit. 

• Paraqisni per shqyrtim ne EKE, veçmas aplikimit per tarifé, planin e investimeve në rrjetin e 
transmetimitperperiudhen rregullatore tepropozuar 2022 - 2024 si dhepërditësirnin eplanit 10 
vje car të zhvillimit te rrjetit te transmetimit, ne perputhje me përcaktimet e "Rregullores per 
procedurar e paraqitjes dhe miratimit të planit te investimeve nga operatoret e transmetimit dhe 
shperndarjes si energiisë elektrike ", miratuar me vendinzin e Bordit te EKE nr. 135, date 
06.09.2017. 

Ne lidhje me kete ceshtje, Plani i investimeve në rijetin e transmetimit per periudhën rregullatore 
te propozuar 2022 - 2024, gjendet raport me vete, bashkëhidhur dhe pjese e këtij materiahi. 

Përditësimi i Planit 10-vjecar 2015-2025 konsiston ne vitin e komisionimit per objektet te cilat 
jane ne proces apo parashikohen te perfshihen ne investime nga dokumenti i miratuar në ERE me 
Vendim Nn. 186, date io.i 1.2017. Per rrjedhoje, ne kushtet aktuahe tregues i ndryshuar është viti i 
komisionimit. Kjo lidhur me situaten e shpalljes se gjendjes se emergjences ne furnizimin me 
energji elektnike dhe si pasojë e faktorëve të ndryshem ku mund te histojmë procedunat e 
prokurimit, shpronesimet etj. 
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Gjithashtu ju bëjmë me dije se OST 6s t6 në procedurat e miratimit te "Masterplanit të Zhvillimit 
të Rrjetit të Transmetimit 2018-2033", perfshire edhe procesin prane Entit Rregullator te Energjise 
ne funksion te bazes rregullatore ne fuqi. 

Tabela që reflekton perditesimin e Planit 10-vjecar 2015-2025 te zhvillimit te rrjetit te transmetimit 
gjendet raport me vete, bashkëlidhur dhe pjesë e këtij materiali.. 

• Sjellim ne vemendjen tuaj në zbatim pikes 5, nenit 60, tè' light nr. 43/2015 "Per sektorin e energjisë 
elektrike" i ndrvshuar dhe nenit 8, pika 2 due pika 4 të Rregullores së Procedurave të Paraqitfes 
dhe Miratimit të Planit të Investimeve e miratuar me vendimin nr. 135/2017 të Bordit të ERE-s, 
Operatori i Sistemit të Transmetimit duhet tëparaqesëpranC ERE-s, së bashku me aplikimin per 
miratimin e tarifes, planin e përditësuar të investimeve per vitin pasardhës. Ne rast se Operatori 
i Sistemit të Transmetimit aplikon per një tarfè per një periudhë rregullatore me të madhe se 1 
vit, programi I investimeve do tëpërmbajë një analizë të investimeve tëplanifikuarapërperiudhën 
rregullatore përkatëse. 

Ne lidhje me këtë ceshtje, parashikimet per planin e Investimeve të vitit 2022, gjendet në raportin 
e cituar në piken e mësipërme. Paraqitja formale e kërkesës per miratimin e Planit të Investimeve 
per vitin 2022, do të bëhet pasi të jetë miratuar Programi i Zhvillimit Ekonomik të OST sh.a. per 
vitin 2022, hartimi dhe miratimi i të cilit është i lidhur me ecurinë e procesit të miratimit të tarifës 
së transmetimit per vitin 2022. 

• Raport mbi investimet e realizuara dhe tëfutura në operim sipas grupeve të asetevepër vitin 2020, 
investimet e futura në operim per periudhën Janar - Shtator 2021 si dhe parashikimet per 
periudhën Tetor - Dhjetor 2021 mbështetur planin e investimeve të miratuar nga ERE per vitin 
2020 si dhe planin e investimeve paraqiturpër shqyrtirn në EREpër vitin 2021 per të cilin tashnië 
Bordi i ERE ka fihluarprocedurat me vendimin nr. 148/2021. 

Informacioni per realizimin e investimeve gjate vitit 2021 si dhe kapitalizimet e investimeve per 
vitin 2021 gjendet pjese me vete bashkëlidhur këtij materiali. 

• Shpenzimet per penalitete, të cilat pavaresisht mosperfshirjes ne llogaritjen e tarfés se 
transmetimit duhet te dekiarohen nga shoqëria në men yre analitike sipas objektit. 

Ne lidhje me kete ceshtje, në tabelën e mëposhtrne pasqyrohen ne menyre analitike shpenzimet 
per penalitete: 

Gjoha dhe dCrnshperhlirne 2020 
Pershkrim Viti 2020 

Demshperblime ceshtjct gjyqesorc 3,090,742.00 

Penalitet per pagese me vonese te huave te marra nga KESH sha 1,783,738.67 

Penalitet per pagese me vonese te huave te marra nga MFE 148,284,250.03 

TOTALI 153,164,730.70 

Gjoba dhe demshpërblirne 2021 
Pershkrim 

 

Janar - Shtator 2021 

  

Dernshperblime ceshtjet gjyqesore 6,827,483. 10 

Penalitete per mosdorezim te pasqyrave financiare ne tatime dhe 0KB 35,000.00 

TOTALI 6,862,483.10 
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• Informacion të detajuar mbi treguesit e kredive të marra nga OSTsh.a dhe kreditë eparashikuara 
per të aplikuar gjatë vitit 2022. sip. sh, qfati,  financuesi, detyrimi aktuai ose pjesa e iikujduar etj, 
informacion i ciii duhet tëjetë i shoqëruar me argumenta dhe dokumenta sqarues per të bëre te 
mundur vlerêsimin dhe analizimin e drejtë lidhur me koston e borxhit si dhe destinacionin e 
përdorimit të këtvrefondeve. 

Informacion të detajuar mbi treguesit e kredive të marra nga OST sh.a dhe kreditë e parashikuara, 
gjenden bashkëlidhur dhe pjesë e këtij materiali. 

• Përllogaritjet e kostos së borxhit sipas përcaktimeve të Metodologjiës përkatëse per vitin 2021, 
vitin 2022 si dhe perperiudhen rreguliatore 2022 - 2024. 

Informacioni i detajuar mbi këtë ceshtje, gjendet bashkëlidhur dhe pjese e këtij materiali. 

• Argumenta dhe sqarimet përkatese iidhur me ndryshimin e komponentëve të ARoE të paraqitur 
dhe të marrë në konsideratëpër vitin 2020, vitin aktual dhe vitin 2022 e me tejpërperiudhën 2022 
- 2024. Gjithashtu duhet të dërgohet një anaiizë duke evidentuar periiogaritjet e WACC të 
krahasuar me metodologiitë qëpërdoren nga vendet e tjera në rajon apo BE lidhur me kthimin e 
kërkuar mbi asetet, apo krahasimet me praktikat me te niira të kompanive të rreguiivara tC rajonit 
të ciiatjanë të krahasueshme me OSTsh.a. (benchmark). 

Duke ju referuar Metodologjise se Llogaritjes së tarifave të transmetimit të energjisë elektrike, 
përsa i përket komponentit AroE, në nenin 7, pika 4.4, thuhet se "Norma e lejueshme e kthimit mbi 
kapitaiin duhet të vendoset nga rregullatori mbi bazën e nevojës së OST-sëpër të marrëfluksin  e 
parave per shpenzime kapitale dhe shërbimin e borxhit afatgjate duke gjvkuar nga pasqyra e 
burinieve dhe perdorimit të fondeve në vitin bazë Gjithë fitimet duhen përdorur per të 
mbështetur programin e shpenzimeve kapitale të OST-së dhe per te rritur vierën e 
kontabilizuar të pjesës së kapitalit ". Duke mos patur një normë të tillë td vendosur nga 
rregullatori per vitin 2022 dhe periudhen 2022-2024, nga ana e OST sh.a., është vlerësuar një 
normë minimale per komponentin ARoE i ciii është marrë per haze në aplikimin e OST sh.a. per 
tarifén e transmetimit. 

Gjithashtu, në Metodologjinë e Llogaritjes së tarifave te transmetimit të energjisë elektrike, në 
nenin 7, pika 4.5, thuhet se "Nëse OST-ja mund të demonstrojë se ka një nevojë urgjente per 
shpenzime kapitale specfike dhe se financimi i borxhit afatgjate per këto asete apo fluksi 
i parasë nuk është i mjaftueshëm  per ti shërbyer borxheve të arsyeshme/të justifikuara,  ERE-ja 
mund të vendosë te caktojë një normë të lartë tv lejueshme të kthimit të kapitaiit dhe ta 
mundesoje në kete menyre OST-në që te gjenerojë fluksin shtesë teparave që nevojiten ". Ne 
vlerësimin tone, nevoja emergjente per shpenzime kapitale si dhe fluksi i parasë i pamjaftueshëm 
per ti shërbyer borxheve mund td jenë elementë td mjaftueshëm per te caktuar një norme me te 
lartë të kthimit te kapitalit. 
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WACC 
per OST 

 

Shteti 

  

  

Norma c \VACC per k.onipanite e Transiiietiiiiii it, Energjise (%) 

   

Angh 7.00% 

Austri 8.16% 

Belgjike 5.76% 

ceki 10.28% 

Estoni 5.65% 

Finlande 7.06% 

France 9.70% 

Gjermani 6.91% 

Greqi 8.30% 

Hollande 6.70% 8.00011 

Hungari 6.20% 

Handle 9.51%

Kroaci 4.03% 

Rumani 6.90% 

Sllovaki 10.71% 

Slloveni 5.26% 

Spanje 6.40% 

4.01)0  

. c 200° 

Itali 5.30% 

J _) 
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-

% 
- 
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EL  
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Per me tepër, nga një vështrim i treguesit të WACC në vëndet e tjera, vihet re që viera e WACC 
të OST sh.a., per efekt të llogaritjes së tarifave është mjaft e ulët në krahasim me vendet tjera. 
Dukeju referuar Raportit të CEER (Council of European Energy Regulators), të publikuarme date 
11 Mars 2021, në mënyrë të permbledhur kjo normë per vëndet e tjera paraqitet si mëposhtë: 

Suedi 5.44% 
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Kosto historike e 
aseteve 
(Leke) 

,- 

4 

Amortizimi vjetor 
(Leke) 

• Të plotësohet informacioni i paraqitur mbi bazën e rregulluar të aseteve dhe amortizinzin e 
akumuluar per cdo grup asetesh, shtesat e aseteve të kapitalizuara nëformë analitike të cl/at I 
përkasin aktivitetit te transmetimit, Jiogaritfet e amortizimit te akumuluar sipas vlerës historike të 
aseteve si dhe 1/era e aseteve që pritet tëfutet në operim per vitin 2022 e me tej per periudhën 
rregullatore 2022-2024. Gjithashtu, në të dhënat që duhet të dërgohen bëhet e nevojshme dhe 
paraqitfa e analizave apo raporteve per jetën operuese të aseteve apo një analizë të vlerës së 
amortizimit të akumuluar të ilogaritur per tè gjitha asetet që perfshihen në bazën e rregulluar të 
aseteve përgjatë vitit të fundit të periudhës koherente dhe vlerësiniin e saj per periudhën e 
ardhshme rregullatore. 

Ne tabelat e meposhtme pasqyrohet informacioni mbi bazën e rregulluar të aseteve dhe 
amortizimin per çdo grup asetesh, shtesat e aseteve të kapitalizuara të cilat i përkasin aktivitetit të 
transmetimit. 

Viti 2020 

Nr Pershkrlml  
Liogaria 
kontabile 

Amortizimi i Vlera neto e 
akumuluar aseteve 

(Leke) (Leke) 

5 6=3-5 I 2 

I Software dhe Iiccnsa 205 205 713.702,640 158.445.446 301.885.039 402.817.601 

2 Toka 211 2.937.091.946 10,610.083 21,220.167 2.915,871,780 

3 Nderlesa 212 2.542,932,367 67623,020 136,673.568 2.406.258,799 

4 Instalime, makjnerj dhe Paisje te tjera 213 45,537,156,831 1,983,616,139 4,124,593,666 41.412.563.166 

S i1jete transporti 215 402.386.380 43.788.466 95,304.647 307.081.733 

6 tlohileri, pajisje zyre,pajisje informatike 218 770.739.028 103.656.742 199.555.483 571.183,545 

TOTAL 52,904,009,193 2,367,739,896 4,888,232,570 48,015.776,623 

VU! 2021 

Kosto historike e Amortizimi i Viera neto e 
Nr Pershkrlmi

Liogaria Amortizimi vjetor
akumuluar a.seteve aseteve 

koritabile (Leke) 
(Leke) (Leke) (Leke) 

1 2 3 4 5 6=3-5 

I Software dhe licensa 205 208 713.702.640 162.272.150 473.157.159 240.545.450 

2 Toka 211 2.937,091,946 10.610.083 31.830.250 2.905,261,696 

3 Ndvrtesa 212 2,579,436,017 68,459,562 205.133.130 2.374.302,887 

4 Instalime, makineri dhe Paisje te tjera 213 47.742,318,362 2.008.490.283 6,133,083.949 41.609,234,413 

S \ljete transport! 215 402.386,380 43,788,466 139.093.113 263,293,267 

6 Nlohileri, pajisje zyre,pajisje informatike 218 867.837.841 111.365.867 310.921.350 556.916.491 

TOTAL 55,242,773,186 2,404,986,411 7,293,218,981 47,949,554,205 

VU! 2022 

Kosto historike e Amortizimi i Viera neto e 
Nr Pershkrlml

Liogarla Amortizimi vJetor
akumuluar aseteve kontabile

aseteve 
(Leke) 

(Leke) (Leke) (Leke) 

1 2 3 4 5 6=3-5 

I Software dhe licensa 205208 861,702,640 127.412,576 600,569,765 261,132,875 

2 Toka 211 2,937,091,946 10,610.083 42,440,334 2.894.651.613 

3 Ndertesa 212 2,579,436,017 68.459.562 273.592.692 2,305,843.325 

4 Instalime, makineri dhe Paisje te tjera 213 54.372.432,878 2,319,124.087 8.452,208,036 45,920.224,842 

S Mjete transporti 215 542.578,130 43,788,466 182.881,578 359.696.552 

6 Mobileri. pajisje zyre.pajisje informatike 218 867,837,841 116.834,135 427.755.484 440,082.356 

TOTAL 62,161,079,452 2,686,228,908 9,979,447.889 52,181,631,563 
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Nr 

Er 
Pershkrimi 

Viti 2023 

Kosto historil(e e . . , , Amortizimi I Ie'ra neto C liogaria Amortizimi vjetor Nr Pershknm. aseteve aLumuluar aseteve kontahile (Leke) . , - 
(I.eke) . ,, lLLI.C) 

I 2 3 4 5 6=3-5 

I Software dhe licensa 205 208 861,702,640 88,209.431 (I.677,4! 180,025.223 

2 Toka 211 2.937,091,946 10,610.083 53,050,417 2.884,041,530 

3 Ndertesa 212 2,579,436.017 68,459,562 342.052.254 2.237.383.763 

4 Instalime, niakineri dhe Paisje te tjera 213 59,586,001,470 2,498,975,609 10.951,183,645 48,634,817.825 

5 Nijete transporh 215 542,578,130 43.788.466 226.670,044 315,908,086 

6 Mohileri, pajisje z)'re.pajisje informatike 218 955.337,841 119.852606 547,608,090 407,729,750 

TOTAL 67,462,148,044 2.829,895,758 12,802,241,867 54,659,906,178 

'hi 2024 

Ll ia Amortizimi vjetor 
Kosto historike e Amortizimi I Viera neto e ogar  

kontabile 
aseteve

(Leke) 
akumuluar aseteve 

(Leke) (Leke) (Leke) 

2 3 4 5 6=3-5 

: :u 

211 

212 

213 

215 

I Software dhe Iict'nsa 

2 Toka 

3 Ndcrtesa 

4 Instalime, makineri dhe I'aisje te tjera 

5 Mjete transporti 

6 Moblleri, pajisje zyre,pajisje informatike  

fl -'01640  

2.937.091.946 

2.579,436,017 

63.84 1.775,2 14 

542.578.130  

24981.379 

10,610,083 

68.459.562 

2,652.650,046 

43.788.466  

699.557.016 

63.660,500 

410,511.815 

13,603.833,691 

270.45 8.5 10  

162. 145.624 

2,873,431.446 

2.168.924.201 

50.237,941,523 

272,119.620 

218 1,042,837.841 I 23.012,199 670,620,290 372,217,551 

TOTAL 

 

71,805.421,788 2,923,501.735 

 

15.718,641,822 56,086,779,967 

   

• Nisur ngafakti se shoqeriapropozon nje tarfé të ndrvshme nga ajo në fuqi, duhet tepërshkruajë 
dhe analizojë arsyet per këto ndrvshirne, efekter që do të kenë ndryshinzet e propozuara, si do të 
afektohen grupet e klientëve te lidhur në secilin nivel tensioni dhe metodotat e aplikuara per të 
korrigjuar efektet e realizimit të lyre ndaj taritès nCfuqi. 

Ne lidhje me këtë cështje, sqarojmë se nga ana e shoqerise nuk është propozuar një tarifë e 
ndryshme nga ajo në fuqi. NZ aplikimin e saj, shoqëria është mbështetur në metodologjine e 
llogaritjes së tarifave të transmetimit, e vila në përmbajtjen e saj parashikon Ndarjen e kostove per 
kapacitet dhe energji (neni 8) si dhe Llogaritjen e tarifés mesatare të transmetimit Neni 9). 

Duhet theksuar fakti që mbështetur në metodologjine aktuale, mbulimi i të ardhurave të kërkuara, 
është fokusuar tek konsumi dhe konsumatorët. Si e tillë, ndarja ose jo e tarifés per kapacitet dhe 
energji, ngarkon në të njejtën mënyrë furnizuesit dhe konsumin. 

Nga ana e OST sh.a., do të rekomandohej rishikimi i metodologjise duke vënë në fokus perdoruesit 
e rrjetit të transmetimit si dhe kostove të shërbimeve të transmetimit, duke bërë kështu td mundur 
alokimin e të ardhurave të kërkuara sipas tipit të përdoruesve, dhe shperndarjen me të drejtë të td 
ardhurave të kërkuara sipas shfrytezimit rëspëktiv td rrjetit të transmetimit. 

• Informacion inbi huatë e marra per secilën periudhë rregullatore, qëllimin e lyre si dhe të 
evidentoni investimet e kryera apo që priten të kryhen të shoqëruara me marrveshjet e huave 
përkatëse si dhe planin e shlyerjes së kCtyre huave per vitin 2020, pritshmërinë e vitit 2021 si dhe 
per periudhën rregullatore të propozuar 2022-2024 të ndara nga huatë tè' cilatjanë detyrim per 
tu shlyer nga OSHEE në zbatim të vendimeve respektive të ERE-s. 

Informacioni i detajuar mbi këtë cështje, gjendet bashkëlidhur dhe pjesë e këtij materiali. 
Vendimet e ERE, per shlyerjen e detyrimeve të huave nga OSHEE, i referohen listës së plotë të 
detyrimeve per huatë, informacionin per te cilat eshte bashkelidhur dhe pjese e ketij materiali. 
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3.954 4.497 1,543 4,455 

1.550 2,101 .562 2.053 

49.952 49,002 48,015 45,015 

(II 

• Gjithë kostot me saktësi deri nè' 100,000 lekë, në perputhje me percaktimet e 'Metodologjisë së 
Ilogaritfes sè' tarjfave të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike ", miratuar nga ERE me 
vendirnin 180/2017. 

Ne lidhje me këtë ceshtje, gjykojme që në materialet e dërguara me aplikimin si dhe me 
informacionin që permban ky material, jane pasqyruar td gjitha kostot që kane të bëjnë me 
aktivitetin e OST sh.a. 

• Të paraqesë nëformatin excel cdo hogan per të gjithe evidencat e paraqitura në aplikinzin per 
tarifat e transmetimit të energiisë elektnike per vitin 2022 dhe peniudhën rregullatore 2022 2024 
meformulat përkatëse. 

Ne lidhje me këtë cështje, te gjitha file të përllogaritjeve dhe evidencave të paraqitura në aplikimin 
per tarifat e transmetimit, gjenden bashkëlidhur dhe pjese e këtij materiali; 

Nëperfundins, 

Duke u bazuar në sqarimet dhe materialet e derguara me pare per aplikim per tarifén e transmetimit 
si dhe në vijim të sqarimeve, përditesimeve dhe dokumentacionit shoqerues dhe pjesë e këtij 
materiali, si dhe në mbështetje të metodologjise aktuale të llogaritjes së tarifs së transmetimit, nga 
ana e OST sh.a., jane pasqyruar efektet në llogaritjen e tarifés së transmetimit. 
Kështu përsa i takon vitit 2021, vlerësimet tregohen si me poshte: 

2021 Tt ardhurat e munguara 

   

 

2020 

  

    

P5rahkrlinl Njesio 

            

   

Tarifa 
ilpas 

Metod. 

   

Tarifa 

sip,,,  
Mood. 

    

 

Tarifa  
Akiusle 

  

Tarifa 
Aktuak 

     

         

      

2020 

 

2021 2520-2021 

         

           

1 1' k.ipil.il 1cptlnlr.e- Ii ,,r,IIIi,r.tl i,(ui .,kI,,iI,i, 4 lI,va Olin. 1,1.0 

I. C kapilal" 0+1) OlIn. Ink, 

I Kihirni rni,i k..1,il,,Iin (Ii = B',.,,,,( Olin. Ink, 

a. B (Baja, roegulluar n 21,16.-n) 

b. WACC-IESARoE1(l-T)I+(DS * CoD) 

ES - Oboknvi pii roponl,n u kopoohi 1+ vii ye RAB 

T - Nornia v ink.n. sëkorpornIe 

ARnE - Nonna e iciuor i kiNnol oh koplialai t-  vii pv iaknc 

DS - Ohicklin, per r.Iponil,l c horninl nrc 0,48 

CoD - K,,sloe borxhil  

5,2711 5.013 v.1-1 541 2.114 

.1.79% 4.201,16 

63.44% 63.4436 

15.50% 15.116% 

-2.77% 4(006 

36.56% 3636% 

3.53% 3.53% 1.11 

3.17% 

61.26% 

15.101% 

2.416% 

15.74'. 

3.61% 

4.20% 

61.26% 

(5(51% 

4.101% 

311.74% 

3.61% 

2 Amoflialmlivltfl(D) 

I P,rv,,ncln 

2 Shnrhnnr ,ni,.un,nlr;nlnvc-v (ii ii- 

3 M,,tvnnolc lv paro 

4 BI.,;, C' 41tt1i111cvc i(lIllllllt'.l, 

5 Binria c Inanihieve 

C, Pacn,u Ill' (liii,, TS() ( 'ull,I,t,l.. p,-al1+1, liii II. 11111) 

III. T, ,rdl*,n'al 150 .66,8,1, 1, IJora 

Tarifa mesa(are e (ransmelirnit  

SOlo. Ida, 2,396 2.396 2,405 2,405 

1,165 1,160 1,305 1,306 

542 642 6(06 606 

79 79 118 110 

152 152 032 032 

043 843 2,672 2,672 

(1111 1011 2116 2116 

(1,745) (1,748) (1,7(81) (1,700) 

71127 7,1127 7,1,1,11 7.1,1,11 7.1127 

Lek/kWh 0.75 0.83 0.75 1.13 0.08 0.38 0.24 

Nga përllogaritjet e bëra, të ardhurat e munguara per vitet 2021-2022, jane në masën 3,457 milionë 
lekë ose 0.24 IekefkWh, e cila duhet të merret në konsideratë nga ERE per tu përfshire në rishikimin 
e tarifave. 
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1.54 1.45 •  Tarifa mesatare e transmetimit 

     

Lek/kWh 

 

          

         

           

VITI 2022 

MoIodolojia o Moadxhn,e 

TRANS%iETIM OPERIM TRECU 

TO Tarifa To 
ardhurat 0 Transmeti ardhural o 
Kerkuara mit Kerknara 
1.11. eke Lake/kWh Ml, eke 

Motodolonjia Aktoalo 

Total 

I" mar 
6556 

Tarifa 
LokeIk 
'jrs 

Tarifa 

LekolkWh 

To 
ardhurat o 
Korkuara 
Mm loko 

Tarifa To ardhnrat 
Trogot t Korkuara 
eke kWh Ml, Icke 

Tarifa  
Oponmil 
Leko!k55 6 

To 
artlhueal e 
Kerkmira 
Ml, eke 

Niotodologjia ,Sktualo 

Tarila
10 

Lekek 
M s

K orkuara 
Silo 16, 

VITI 2023 

Metodulonjia o Mundukoto 

blat TRANSMETIM OPERIM 

Ta ri Ia
ardhurat o Tranemeti ardhunt o 10

To,lrO To 

Kerknara mit Kerkuara 
I,oke/kWh

Min loLa Leke/kWh Sun Irk, 

TRI/CI 

Tarifa To ardbural 
Trogut o Korkeara 

Leko/k5Vh Ml,, 101.0 

Sasia e 

(IV, S Tnf 
Openmit 
Loke/kWh 

To 
ardhurat c 
Korkuara 
MIn 1,1.0 

Slnlodologjia .4k1ua10 

TO 
ardhunl 0 
Korkuara 
MIn lrl.r 

VITI 2024 

Metodulogjio e Mundnhmr 

TRANSMETIM OPEItlto1 

To Tarifa To 
ardhurat c Tranometi ardhurat o 
Korkoara It Kerkuora 
Ml, oh, LoLa/kWh Sit,, I,kO 

TRE6I 

Tarifa To ardleurat 
Trogul o Kerkuara 

Loke 1.556 SIlo eke 

Tarifa 

loLa/kWh 

Total 

TarE, 
Lokol. 
'VI, 

Tarifa 
Opoointit 
LokrkWh 

To 
arditurat r 
K orkuar a 
Silo Irke 

Përsa i takon viteve 2022 - 2024, vlerësimet e rishikuara tregohen si me poshte: 

Me(odologjia e IIogaritjcs së tariIave të transmetimit ti cnergjisë 

2022 2023 2024 

Pershkrimi Njesia 

Laptial f U oporuoso - Ic atdhnrat flu akii Ide Ic Ijera 11,876 11.326 11.242 

C kapIta R+D 4.760 5.032 5.251 

I Kthimi mbl kapitalin (R = B°wacc) \lilion Leke 2,073 2,203 2,327 

a. B (Baea e rregulluar e asetere) I'll
— 47,950 52,182 54.653 

b. WACC=)KSARoE/(i-T)J+ (DS CoD) % Mi 4.32% 4.22%. 4.26% 

I S - ( )hjcklisi per raporlin ekapilalil levet ne RAB "" 62.14° 60.35% 61.12% 

- Norma e Iakses se Lorporales " 15.00% 15.00% 15.00% 
ARoE - Norma e lejuar e kthimit mbi kapitatin e et pasIakse 4.00% 4.00% 4.00% 
DS.Objcklivi per raportineborshilnëRAB "" 37.860/a 39.65% 38.88% 
CoD - Kostoeborxhil " 3.70% 3.48% 3.55% 

2 %ninrii7hini I vilit (I)) Millon Leke 2,686 2,830 2,924 
C operue.se  

I Personch " 1,416 1,444 1,473 

2 Sherbime tdntinistraIie c tO Ijera " 733 711 715.00 
3 Menaxhimi I kongjeslionil metidispecim 521 558 595 
4 MaterialetOpant " 132 134 136 

5 Blerja e shOrbimeve ndihmOse " 1,708 1.924 2.050 
6 Blerjaehumbjeve "" 3,741 2.705 2,257 
7 PagesO ITC (Inter TSO Compensation mechanism) "" 250 250 250 

Te ardhurat nga aktivitetete Ijera "" (1,385) (1,433) (1,485) 
E - Em'rgjh, ovmirrs-mtr (OS/SEE to I/irS) GWIt 7.720 7.795 7.870 

1. 

II. 

M. 

Tarifa mesatare 3 vie care e transmetimit përllogaritet tëjetë 1.47 leke/kWh 

Sic dhe është cituar me lart, nga ana e OST sh.a., do të rekomandohej rishikimi i metodologjise duke 
vënë në fokus perdoruesit e rrjetit të transmetimit si dhe kostove të shërbimeve të transmetimit, duke 
bërë kështu të mundur alokimin e të ardhurave të kërkuara sipas tipit të perdoruesve, dhe shperndarjen 
me të drejtë të të ardhurave të kërkuara sipas shfrytëzimit rëspektiv të rrjetit të transmetimit. 

Duke marrë në konsideratë këtë metodologji të mundëshme, nga ana e OST sh.a., është bërë dhe një 
vlerësim, ku qasje dhe ndryshimet nga rnetodologjia aktuale, pasqyrohen si meposhte: 

OSHEE+Furai,oesitekoalitikeoar 7,720 1.54 11,876 13.4 1(1,3/I 015 ".31(1 

Prodhootit eksport eTroglarettranail 1,625 (I (I 5,95 1.537 0,95 I,53 

TOTALI 9,345 11,876 ' ________ 8,838 

((.311 3,1(1(1 ((((((5 37 

3,1)01 37 

OSIIEE*Purni,,etiI okualitikoar 7,795 1.45 11,326 1.111 9953 ((.85 (.651 1.42 326/ uoi 

I'ren1l,ori11rkr1,orl* Irecluteltraroil 1.610 II (I (I 5/ I.Il 5 1. 11-4 

TOTALI 9.405 - 11,326 1.20 11,326 8,025 3,265 37 

OSHEE+Furni,ne,it rknutilikear 7.870 1,43 11,242 1.25 9,837 0.81 635 ((44 3,442 1111115 31 

Pruothursiloksport * Trrgtarrt trauoil L-4() ) (I II (I SI 1,406 (),S1 1.4111. 

TOTALI 9,610 11,242 1.17 11,242 7,763 3,442 38 
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PERIUDHA 2022 -  2024 

S1CTodolojia -SkissaiC S1todolojjia o Stsrnthhmo 

Sasia C Total TRANSMETIM OPERIM TRtA;l 

OSHEE+Furnlsnrsll e knuilfikuar 23,385 1,  111 2 30.20 O's-  

Prodhosril rknporl * TreslarsI transit H - - I) S - 4.3 

TOTAL1 28,360 34,444 1.21 34,444 0.87 24,625 

*42 9.700 ((1)03 III 

0 

  

9.700 

 

III 

 

      

Metodologjia aktuale, parashikon nje tarifë mesatare të fokusuar vetëm tek furnizuesit e energjise 
elektrike per konsumin vëndas. Ne këtë rast, të ardhurat e kërkuara dhe tarifa mesatare e transmetimit 
per vitet 2022-2024 do të duhej të ishte respektivisht 34.4 miliardë lekë si të ardhura të kërkuara dhe 
1.47 lekelkWh si tarifë transmetimi. 

Ne vlerësimet e metodologjise së propozuar, të ardhurat e kërkuara do të mund të ndaheshin sipas 
perdoruesve të rrjetit. Kështu, të ardhurat e kërkuara prej 34.4 miliardë lekë per vitet 2022-2024, do 
të mund të ndaheshin në 30.1 miliardë lekë per furnizuesit dhe 4.3 miliardë lekë per prodhuesit 
dhe/ose tregtarët të cilët perdorin rrjetin e transmetimti per transaksione të energjise elektrike jashtë 
kufijve td vendit. 

Sipas metodologjise së propozuar, tarifa e transmetimit do të kishte 3 komponentë, të cilët i takojnë 
shërbimeve të transmetimit (Transmetim; Operim dhe Treg). Per perdoruesit e rrjetit të transmetimit 
në funksion të tregut të brendshem të energjise, do të mund të aplikoheshin 3 komponentet e tarifés. 

Per përdoruesit e rrjetit të transmetimit në funksion të tregut të jashtëm td energjise, do të mund td 
aplikohej vetëm tarifa e përdorimit të rrjetit të transmetimit. 

Sipas perllogaritjeve, tarifa mesatare e Furnizuesve do të mund të ishte 1.29 lekë/kWh (0.87 lekë/kWh 
- Transmetimi; 0.42 lekë/kWh - Operimi; 0.005 lekë/kWh - Tregu), ndërsa per Prodhuesit dhe 
tregtaret që japin energji jashtë vëndit tarifa do të mund të ishte 0.87 lekëlkWh. 

Ne mënyrë td permbledhur, ndryshimet dhe ndikimet që ka metodologjia e mundëshme e propozuar 
nga ajo aktuale persa i perket furnizuesve të energjisë elektrike në vend, paraqitet në grafikun e 
mëposhtëm: 

  

ardhiirat v 
Korkuara 
Mi. Irks 

          

Tarifa 
Loko/Is 

           

    

T, T.W. To 
ardhurat e lransnwll ardharal r 
Krrkuara mit Kerkuara 
Mm Irks I Iso/IWhN I !.!. 

   

Is 
irsiharal It 
Kerkuara 
Mm kiss 

  

  

larlfa 

LskfkWh 

  

TaIf.  
Opelintil 
tokrfkWh 

  

Tarlit To ardhssrut 
Iregol It Kerkuars 

I eleikSth Sit,. 101.5 

       

        

          

            

Sic shihet dhe në graft, per periudhen 
2022-2024, të ardhurat e kërkuara per 
furnizuesit do të mund të jenë rreth 4.3 
miliardë lekë me pak sipas 
metodologjise së re të propozuar. 
Cmimi mesatar per furnizuesit do të 
mund të jetë rreth 13% me i ulet sipas 
metodologjisë së re td propozuar. 

Viera prej 4.3 miliardë lekë, do td 
mund të ngarkohej ndaj perdoruesve te 
rrjetit të transmetimit, per 
transaksionet e energjisë elektrike që 
keta te fundit kryejnë duke përdorur 
rrjetin shqiptar të transmetimit td cilat 
mund td jene ne formen e eksportit td 
energjise elektrike, tranzitimin dhe/ose 
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ORI I OST sh.a. 

depozitimin e energjise elektrike jashtë kufijve td rrjetit shqiptar të transmetimit. Përdoruesit e rrjetit 
td transmetimit td transmetimit duhet të paguajnë një tarifë transmetimi. 

Bashkëlidhur këtij materiali do të gjeni: 

Listat e Ilogarive të shoqerisë në zbatim të "Sistemit të njehsuar dhe te standartizilar Ic liogarive 
per te licensuarit "; 
Pasqyrat Financiare të vitit 2020 sëbashku me Raportin e Audituesve Ligjorë, 
Raporti i aktivitetit të Veprimtarisë së OST sh.a. per vitin 2020; 
Raporti i Aktivitetit te Vepimtarisë së OST sh.a. per periudhën Janar-Shtator 2021, si dhe 
parashikimerpërperiudhën Tetor - Dhjetor 2021; 
Evidenca te komunikimeve dhe rakordimeve mepërdoruesit e rijetit mbi parashikimet e kërkesës; 
Plani i investimeve në rijetin e transrnetimitpërperiudhCn rregullatore të propozuar 2022 - 2024; 
Përditësimi i Planit 10-ijeçar 2015-2025, 
Realizimi i investimeve gjatë vitit 2021 si dhe kapitalizimet e investimeve per vitin 2021; 
Informacion mbi treguesit e kredive te marra nga OST sh.a. dhe gjëndja e detyrimeve; 
Përllogaritjet e kostos së borxhitpër vitet 2022-2024; 
Të gjitha file  të perllogaritjeve dhe evidencave të paraqitura nC aplikimin per tarfat e 
transmetimit. 

Mbetemi në dispozicion per cdo sqarim të mëtejshèm 

Duke ju Falenderuar, 

Me respekt, 
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