ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
Bordi
VENDIM
Nr. 125, Datë 30.07.2020
MBI
FILLIMIN E PROCEDURAVE PËR SHQYRTIMIN E PLANIT TË INVESTIMEVE
PËR VITIN 2020 DHE PËRDITESIMIN E PLANIT 5-VJECAR TË SHOQËRISË
OSSH SH.A.
Në mbështetje të nenit 16, dhe nenit 20 gërma e), të Ligjit nr. 43/2015 “Për Sektorin e
Energjisë Elektrike” i ndryshuar, si dhe në zbatim të neneve 6, 7, 9, 10 dhe 11 të “Rregullores së
procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit
dhe shpërndarjes së energjisë elektrike” miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr 135 dt.
06.09.2017, nenit 19 të “Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e EREs”, miratuar me Vendimin e Bordit të ERE nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i ERE-s në
mbledhjen e tij të datës 30.07.2020, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 92/2 Prot., datë 23.07.2020
të përgatitur nga grupi i punës, lidhur me “Fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të
investimeve për vitin 2020 dhe përditësimin e planit 5-vjecar të shoqërisë OSSH sh.a”, Bordi
i ERE,
Konstatoi se:


“Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” (OSSH sh.a.), me shkresën nr. 2424 Prot., datë
18.02.2020, OSHEE sh.a. ka paraqitur kërkesën për shqyrtimin e “Planit të Investimeve
për vitin 2020” si dhe përditësimin e “Planit të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes për
periudhën pesë vjeçare 2020-2024”.



Operatori i sistemit të shpërndarjes nëpërmjet kësaj kërkese paraqet:

1. Hyrje (Përshkrimi i Rrjetit)
2. Bilanci Energjitik në rrjetin e OSSH per vitin 2019
- Treguesit e humbjeve totale, teknike dhe joteknike
- Humbjet totale të energjisë për 9 mujorin Janar- Shtator 2019
3. Analiza e tregueseve të performancës së rrjetit për periudhën Janar — Tetor 2019
4. SAIFI - (System Average Interruption Frequency Index) koeficienti i ndërprerjes për
klient.
- Kohëzgjatja e përgjithshme e ndërprerjes për klient, në ndërprerjet e planifikuara dhe
ndëprerjet e gjata të paplanifikuara.
- Realizimi i treguesve gjate muajve të vitit 2019
- Analiza e difekteve të shkaktuara në nyje të ndryshme të rrjetit
- Përmirsimi në përqindje i treguesve sipas pajisjeve Janar-Shtator 2016-2019
- Analiza e treguesve të performancës së rrjetit TM sipas zonave urbane, rurale dhe
rurale e thellë për periudhen Janar - Shtator 2019.
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-

Analiza e treguesve të performances së rrjetit shperndares sipas Drejtorive Rajonale
Analiza progresive e treguesve te performances se rrjetit Janar- Shtator 2018-2019
dhe permiresimi per periudhen Janar-Shtator krahesuar me vitin 2018
5. Paraqitja e investimeve të realizuara për periudhën Janar -Shtator 2019
6. Plani investimeve të planifikuara për vitin 2020
7. Mirëmbajtja
Mirëmbajtja në rrjetin e shpërndarjes Janar-Shtator 2019
Planin e Mirëmbajtjes për Vitin 2020
8. Impakti i investimeve për vitin 2020 në performancën e rrjetit
9. Investimet në sisteme matje viti 2020
10. Impakti në humbje i investimeve të reja në proces sipas prokurimeve dhe të tjerave për
vitin 2020.
11. Impakti i investimeve në treguesit e performancës së rrjetit për vitin 2020
12. Parashikimi i kërkesës për energji 2020-2024


Në dokumentacionin e përcjellë nga OSSH sh.a., si pika kritike janë evidentuar:

Humbjet teknike
- Rjeti tejet i amortizuar, përfshirë moshën mesatare të nënstacioneve, mbi 40 vjet;
- Mirëmbajtje jo e plotë e nënstacioneve, amortizim i transformatorëve etj;
- Investime të pamjaftueslune për përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit të shpërndarjes
- Mbingarkesa e elementeve të sistemit, si transfomatorë, fidera, përcjellës etj.;
- Kompesimi i pamjaftueshëm i energjisë reaktive;
- Mos ri-konfigurimi i fiderave dhe linjave dhe transformatorëve të fuqisë, në mënyrë që të
reduktohen gjatësitë e tyre;
- Përdorimi pa efiçencë i transformatorëve me fuqi të vogël.
Humbjet komerciale
- Ndërhyrjet e paligjshme në rrjet nga të cilat përfitohen sasi të mëdha dhe të vogla energjie;
- Efiçencë e ulët e matjes;
- Matësa të palexuar;
- Leximi i matësave të cilët kanë gabim në matje të pa vënë re;
- Faturim jo eficent;
- Nënfaturim;
- Shpërndarje e keqe e faturave të energjisë;
- Çështje ligjore të zvarritura;
- Mbledhje e pamjaftueshme e të ardhurave.

-

Vizioni i OSSH për investimet që u kryen gjatë vitit 2019 ishte:
Të realizonte ulje të humbjeve të energjisë elektrike (teknike dhe joteknike), e matur kjo
me përqindjen e humbjeve.
Të realizonte rritje të normës së arkëtimeve, e matur kjo me përqindjen e arkëtimeve për
të gjithë energjinë e faturuar.

-

Të kishte përmirësim të treguesve të cilësisë së furnizimit përmes futjes së treguesve të
performancës.



Nga shoqëria OSHEE sh.a., me miratim të Këshillit Mbikqyrës gjatë vitit 2019, janë
ndryshuar e rialokuar fondet e investimeve disa herë për t’ju përshtatur gjendjes
financiare të shoqërisë.



OSHEE sh.a. ka kërkuar përditësimin e planit të zhvillimi të rrjetit për periudhën pesë
vjeçare 2020-2024.
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Informacioni i paraqitur nga shoqëria OSHEE sh.a., është analizuar, mbështetur në kërkesat e
Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” i ndryshuar, dhe Vendimit të Bordit të
ERE-s nr. 135 datë 06.09.2017 mbi “Rregulloren e Procedurave të Paraqitjes dhe Miratimit të
Planit të Investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike”.


-

Evidentohet se Plani i investimeve nuk është paraqitur brenda afateve të përcaktuara në
pikën 4 të nenit 75 të Ligjit 43/2015 “Për Sektorin e Energjisë Elektrike” i ndryshuar dhe
nuk janë përciellë të gjitha informacionet sipas kërkesave të rregullores përkatëse, e më
konkretisht:
dokumentimi i konsultimit me palët e interesit,
analiza kosto - përfitim në lidhje me planin e investimeve, ku çdo investim i parashikuar
duhet të shoqërohet me relacione shpjeguese,
shpjegime në lidhje me disa nga zërat e parashikuara në planin e investimeve për vitin
2020 të cilat shoqëria i ka evidentuar edhe në tabelën e parashikimit të planit të
investimeve për vitin 2020 me fondet e vetë shoqërisë si dhe me fondet e huajtura,



Vlerësohet se parashikimet e shoqërisë të paraqitura në kërkesën për shqyrtimin e
aplikimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike për përcaktimin
e tarifave sipas nivelit të tensionit për vitin 2020, për të cilën tashmë me vendimin nr. 2,
datë 10.01.2020 Bordi i ERE ka nisur procedurë, nuk mund të merren për bazë për arsye
se tashmë është mbyllur 6 mujori i parë i vitit 2020. Për aq kohë sa shoqëria nuk ka
dërguar informacion mbi realizimin e treguesve financiar dhe ekonomik për këtë
periudhë, nuk mund të përllogaritet mjaftueshmëria apo jo e të ardhurave të OSSH sh.a.
në lidhje me mundësinë për realizimin e planit të investimeve për vitin 2020.



OSHEE sh.a., do t’i kërkohet plotësimi dhe dërgimi i informacionit dhe të dhënave
konform kërkesave të “Rregullores dhe Procedurave të Paraqitjes dhe Miratimit të Planit
të Investimeve nga Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”
miratuar me Vendimin nr. 135, datë 06.09.2017 të Bordit të ERE-s, për të vijuar më tej
shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2020.

Për gjithë sa më sipër, Bordi i ERE,
Vendosi:
1.

Fillimin e procedurave për shqyrtimin e planit të investimeve për vitin 2020 të shoqërisë
OSSH sh.a.

2. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e përditësimit të Planit të Zhvillimit të Rrjetit të
shpërndarjes për periudhën pesëvjeçare të miratuar me vendimin e Bordit të ERE nr.182,
datë 20.08.2018.
3. Shoqëria OSSH sh.a., të depozitojë në ERE jo më vonë se 30 ditë nga hyrja në fuqi e
këtij vendimi, dokumentacionin e kërkuar sipas kushteve të parashikuara në
“Rregulloren e Procedurave të Paraqitjes dhe Miratimit të Planit të Investimeve nga
Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”, miratuar nga ERE
me vendimin nr. 135, datë 06.09.2017.
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4. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve të njoftojë shoqërinë “OSSH”
sh.a., lidhur me vendimin e Bordit të ERE-s

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim, brënda 7 ditëve nga data e marrjes së vendimit
në ERE dhe të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, brenda 30 ditëve kalendarike
nga botimi në Fletoren Zyrtare.
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare.

KRYETARI I ERE
Petrit AHMETI
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