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1 Hyrje  

Pas vlerësimit fillestar të Aplikacionit lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për Furnizuesin 

me Shërbim Universal (FSHU - KESCO), i licencuari dhe palët tjera të interesit kanë pasur mundësi t’i 

paraqesin komentet e tyre përmes konsultimit publik për periudhë dy javore. 

Me qëllim të vlerësimit sa më të drejtë të MAR për FSHU, ZRRE-së dhe KESCO kanë pasur disa takime 

për të sqaruar kalkulimet në vlerësimin fillestar. Nga ky proces interaktiv i komunikimit ndërmjet ka 

rezultuar në disa plotësime, e të cilat janë reflektuar në propozimin përfundimtar të ZRRE-së.  

Ky dokument paraqet përgjigjet në komentet e bëra nga palët e interesuara, dhe propozimin e ZRRE-

së lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale të FSHU-së për vitin relevant tarifor 2019. 

Lidhur me vlerësimin fillestar të të Hyrave të Lejuara Maksimale të FSHU-së, ZRRE ka pranuar 

komente nga KESCO dhe KEK SH.A. të cilat i ka analizuar me kujdes dhe ka paraqitur përmes këtij 

dokumenti propozimet përfundimtare për të Hyrat e Lejuara Maksimale të FSHU-së për vitin 

relevant tarifor 2019. 
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2 Komentet e KESCO-së në shitjet dhe blerjet e energjisë elektrike 

KESCO në komentet e tyre ka shprehur shqetësim në lidhje me vlerësimin e ZRRE për shitjen dhe 

blerjen e energjisë për vitin relevant tarifor 2019. KESCO ka vërejtur se ZRRE ka përdorur shitje të 

ndryshme nga ato të përdorura nga FSHU në aplikimin e vet, dhe sasi të ndryshme të blerjes nga 

Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë për vitin 2019. Një pikë tjetër shqetësuese mbetet çmimi i 

parashikuar i importit.  

Sipas KESCO-së, gjatë llogaritjes së çmimit të pritur, ZRRE-ja duhet të marrë në konsideratë edhe 

pasigurinë e prodhimit të KEK-ut, si dhe faktin se jo të gjithë gjeneratorët e BRE-ve fillojnë të 

operojnë sipas afateve të paracaktuar në bilancin e energjisë. KESCO kërkon nga ZRRE që të marrë 

në konsideratë çmimin aktual të realizuar në vitin 2018 gjatë parashikimit të blerjeve nga importi për 

vitin 2019. 

Përgjigjet e ZRRE-së 

ZRRE ka shqyrtuar kërkesat e KESCO në lidhje me shit-blerjen e energjisë dhe konfirmon që shitjet e 

përdorura në këtë shqyrtim janë në përputhje me komentet e KESCO-së, vetëm se pastaj i janë 

shtuar edhe konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 35kV.  

Gjatë konsultimit publik për të hyrat e lejuara të FSHU, ZRRE ka mbajtur takime me përfaqësueses të 

bizneseve si dhe me Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe 

Industri, nga të cilat ka pranuar shqetësime në lidhje me mundësitë e rritjes së çmimeve ndaj të 

cilave mund të ekspozohen konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 35kV me rastin e daljes në 

treg për furnizim me energji elektrike. Andaj Bordi i ZRRE ka udhëzuar që edhe për një vit (2019) të i 

mundësohet kësaj kategorie të konsumatorëve që të furnizohen me tarifa të rregulluara nga 

Furnizuesi me Shërbim Universal. 

KESCO ka shprehur shqetësim se çmimi i importit i propozuar nga ZRRE prej 60 €/MWh është i ulët, 

duke kërkuar që ky çmim të jetë 68 €/MWh, aq sa ishte çmimi i realizuar në vitin 2018. ZRRE ka 

analizuar me kujdes trendin e çmimeve për vitin 2019, duke marrë në konsideratë të dhënat aktuale 

për muajt janar dhe shkurt. Duke qenë se në periudhën janar-shkurt 2019, FSHU nuk ka importuar 

sasi të energjisë, periudhë kjo kur çmimet e importit janë dukshëm më të larta, ZRRE konsideron që 

çmimi i propozuar për import prej 60 €/MWh është i arsyeshëm.   

3 Komentet e KESCO-së për shpenzimet e personelit 

KESCO shpreh shqetësimin se përkundër lejimit të një rritje të nivelit të pagave për të reflektuar 

ndryshimet në sektorin e energjisë, diferenca në mes të FSHU dhe operatorëve tjerë si KOSTT dhe 

KEK, është ende e lartë. Prandaj FSHU ekspozohet ndaj kërcënimit të vazhdueshëm për humbjen 

punonjësve profesional, duke ndikuar gjithashtu në rrjedhën dhe cilësinë e punës. KESCO pretendon 

që përkundër kërkesës së tyre për të njohur kostot reale të FSHU, ZRRE vazhdon të të zbatoj kostot e 

aprovuara gjatë vitit 2018. Kështu, në këtë raport, FSHU konsideron një rritje prej 3% në totalin e 

OPEX, e cila rritje reflekton nevojat reale te FSHU-se dhe kërkon nga Rregullatori që të shqyrtojë 
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seriozisht analizën dhe të sigurojë trajtim të drejtë dhe të barabartë për entitetet e tjera që veprojnë 

në të njëjtin sektor. 

Sipas KESCO, vazhdimi i rritjes së numrit të konsumatorëve, rritja e shërbimeve dhe ndryshimet e 

përgjithshme në organizimin e stafit po reflektojnë me rritjen e ngarkesës së punës, e rrjedhimisht 

edhe në rritjen e kostos, e cila kosto për vitit 2018 është rritur për 10% në raport me vitin 2017.  

Shpenzimet operative është kërkuar nga sindikata që të marrin parasysh edhe nivelizimin e pagave, 

respektivisht është kërkuar që të kemi parasysh se në KEDS/KESCO që nga viti 2013 ende ka me 

qindra vende pune të cilat nuk i kanë të nivelizuara pagesat sipas pozitës, po ashtu në komentet e 

sindikatës theksohet edhe dallimi ndërmjet nivelit të pagave të KEDS-it dhe të licencuarve tjerë në 

sektorin e energjisë. 

Përgjigjet e ZRRE-së 

Gjatë shqyrtimit shumëvjeçar ZRRE-ja ka marr parasysh kërkesën e KEDS/KESCO dhe ka lejuar kosto 

shtesë për personelin e KESCO-së në vlerë prej 251 mijë euro që ka të bëjë me rritjen e kostove të 

personelit duke përfshirë edhe kostot për përvojën e punës. Niveli i lejuar i OPEX për KESCO në vlerë 

prej 6.1 milion euro është i arsyeshëm. Argumenti i KESCO se rritja e OPEX prej 10%, në vitin 2018 në 

raport me vitin 2017 nuk arsyeton kërkesën e tyre për rritje prej 3%, duke qenë së niveli i realizuar i 

OPEX është akoma nën nivelin e lejuar të OPEX. 

4 Komentet e KESCO-së në lidhje me kostot e bartshme  

FSHU pretendon se ZRRE ka llogaritur më shumë kostot e bartshme për FSHU-në, si për kostot e 

transmetimit ashtu edhe për kostot të shpërndarjes marrë parasysh se FSHU ka shitje me te vogla, 

prandaj shitjet më të ulëta duhet të merren parasysh gjate kalkulimeve përfundimtarë. Një korrigjim 

i tillë aplikohet saktësisht ne këtë dokument. 

Përgjigjet e ZRRE-së 

Në përcaktimin  e kostove të barthsme të FSHU-së për KEDS dhe KOSTT, ZRRE aplikon përcaktuesit e 

faturimit për të alokuar saktësisht obligimet e pritura të FSHU-së ndaj operatorëve të rrjetit. Pas 

ndryshimeve të bëra në MAR-et e propozuara për KEDS dhe KOSTT, ndryshimet që kanë rezultuar 

janë reflektuar edhe në obligimet e FSHU ndaj tyre.  

5 Komentet e KESCO-së në lidhje me të ardhurat aktuale te rregulluara 

dhe llogaritja KREV 

KESCO pretendon që gjatë llogaritjes së të hyrave të rregulluara aktuale për vitin 2018, ZRRE ka 

konsideruar të gjitha të hyrat e raportuara nga FSHU dhe nuk ka aplikuar zvogëlimin për pjesën që 

FSHU ia ka paguar operatorit të sistemit të shpërndarjes për pjesën që i takon, gjithsej 1.2 milion 

euro. Për më tepër, ZRRE gjithashtu ka përfshirë edhe te hyrat nga jobalance dhe kompensimet, të 

cilat tashmë janë përfshirë në llogaritjen e kostove me shumicë, sipas formulës së përcaktuar në 

Rregullën e Çmimeve të FSHU-se, Shtojca 1 'Llogaritja e të Ardhurave të Rregulluara', neni 2.2 'Kostot 

e Lejuara të Energjisë me Shumicë’.  
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FSHU komenton që në pasqyrat financiare lidhur me jobalancet dhe kompensimin nga operatori i 

tregut nuk i tregojnë bilancet neto, prandaj, sa herë që merren parasysh të hyrat duhet të llogariten 

edhe shpenzimet, një qasje te cilën e ka përdorur FSHU gjatë llogaritjes se kostove aktuale të saj me 

shumicë për vitin 2018.  

Përgjigjet e ZRRE-së 

Në raportin fillestar konsultativ, informatat e dhëna nga KESCO, të prezantuara në draft-pasqyrat 

financiare, kanë pasqyruar vetëm linjën si të hyra nga jobalancet dhe kanë prezantuar shpenzime 

nga jobalancet. Pas komenteve dhe sqarimeve të paraqitura nga KESCO, ZRRE ka rishikuar të hyrat 

nga jobalancet dhe i ka paraqitur ato si vlerë neto në koston e blerjes së energjisë.  

Në lidhje me vlerën prej 1.16 milion euro, të cilat përfaqësojnë kostos për rikthimin e humbjeve për 

pjesën e KEDS, që KESCO pretendon që duhet të zbritet nga të hyrat aktuale të faturuara (ARR), ZRRE 

sikur edhe në vitet e kaluara, energjinë për rikthimin e humbjeve e trajton te KESCO ashtu siç 

faturohet me tarifat me pakicë, ndërsa te KEDS në bazë të tarifave për shfrytëzimin e rrjetit të 

shpërndarjes. Për ta sqaruar edhe më tej, ngjashëm sikur tek faturimi i rregullt, KESCO duhet të 

faturoj të gjithë vlerën e energjisë konsumatorëve fundorë dhe të bartë koston relevante për 

operatorët e sistemit.  

6 Komentet e KESCO-së në lidhje me borxhin e keq 

KESCO pretendon që ZRRE duhet të përcaktoj borxhin e keq si një vlerë hyrëse përmes një procesi 

konsultativ. Aplikimi i borxhit të keq në nivelin paraprak prej 4%. FSHU pretendon që ZRRE nuk po 

shqyrton hapjen e tregut dhe ndikimin e saj tek Furnizuesi me Shërbimit Universal dhe nuk pajtohet 

me këtë qasje. Siç është argumentuar disa herë për shkak të zvogëlimit të numrit të konsumatorëve 

industrialë dhe komercialë - të cilët janë paguesit e rregullt, FSHU do të mbetet kryesisht me 

paguesit e parregullt, të cilët kanë tendencë të vonojnë dhe/ose refuzojnë pagesat e tyre për faturat 

e marra, e meqenëse bazuar në ligjin e ri nuk lejohet të shkyçen konsumatorët që ankohen derisa të 

ketë një vendim nga gjykata dhe duke marrë parasysh punën burokratike dhe të ngadaltë të 

gjykatave në Kosovë, operimet do të bëhen të pamundura për t'u trajtuar brenda vitit përkatës 

tarifor. Sipas FSHU-së edhe dalja në treg e konsumatorëve të kyçur në nivelin 10 kV do të ndikojë në 

arkëtimin e FSHU-së.  

FSHU ka llogaritur efektin e hapjes se tregut dhe prandaj kërkon qe norma për borxhin e keq të jetë 

5%, e cila do të ofrojë siguri për punën e përditshme të furnizuesit me shërbim universal. Çdo 

aplikim më i ulët se 5% do të ekspozojë drejtpërdrejt FSHU-ne uljen e kapitalit punues, prandaj ne 

kërkojmë nga Rregullatori që të konsiderojë rritjen e normës për borxhet e këqija nga 4% -5%.   
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Përgjigjet e ZRRE-së 

Rregullatori në përcaktimin e të Hyrave për KESCO lejon një nivel të arsyeshëm të borxhit të keq, 

duke u bazuar në të dhënat historike dhe pritshmërinë për përmirësim të performancës. Gjithashtu 

një faktor i rëndësishëm gjatë përcaktimit të nivelit të borxhit të keq, është edhe krahasimi me 

operatorët tjerë në vendet e rajonit dhe vende tjera me karakteristika të ngjashme rregullative dhe 

ekonomike. Prandaj, ZRRE inkurajon operatorin që të bëjë përpjekje për të ruajtur nivelin e borxhit 

të keq nën nivelin e lejuar.  

Përkundër shqetësimeve të KESCO për derregullimin e çmimeve dhe ndikimit të tij në rritjen e 

borxhit të keq, ZRRE konsideron që pretendimet e KESCO nuk janë të arsyeshme në këtë kohë. Në 

shqyrtimet e ardhshme të parametrave të FSHU-së, ZRRE ndër tjera do të rishqyrtoj edhe rrethanat e 

reja të krijuara pas derregullimit.  

ZRRE konsideron që niveli i lejuar i borxhit të keq prej 4% është i arsyeshëm dhe propozon që ky 

nivel të vazhdoj edhe për këtë vit relevant tarifor. 

7 Të Hyrat e Lejuara Maksimale për FSHU për vitin 2018  

Pas vlerësimit të të gjitha të dhënave në dispozicion dhe ato të paraqitura nga palët e përfshira në 

proces dhe palët e interesit, si dhe pas komenteve të pranuara nga KESCO dhe palët tjera të interesit 

gjatë konsultimit publik, propozimi përfundimtar i ZRRE-së për të Hyrat e Lejuara Maksimale për 

Furnizuesin me Shërbim universal (FSHU) për vitin 2019 është si më poshtë: 

MAR-i i Furnizuesit me Shërbim Universal Njësia 2019 

Parametrat e indeksimit     

Norma e inflacionit %  1.73 

Norma e interesit It % 7.49 

Kostot me pakicë të furnizuesit     

OPEX - OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €mil 6.06 

Zhvlerësimi - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €mil 0.11 

Kostot e bartshme     

Kostot e OST €mil 30.34 

Kostot e OSSh €mil 101.50 

Fondi BRE €m il 12.06 

Kapitali Punues (WCLCt)     

WCLC= (1 / 12) * It * (RETRt + WHPCt + PSTCt - NTFRt) €mil 1.68 

Kostot për blerjen e energjisë     

Total blerjet e energjisë €mil 119.53 

Taksa për licencës     

Taksa për licence €mil 0.01 

Përshtatjet     

Përshtatjet 2018 €mil -32.42 

Borxhi i keq (BDTA)     

BDTA % 4.0% 

BDTA €mil 9.95 

FINAL MAR €mil 248.82 

 


