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Komentet e FSHU-së ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së mbi të 

Hyrat Maksimale të Lejuara për vitin relevant tarifor 2020 

I. Hyrje 
 

Ky raport përmbledh komentet e Furnizuesit me Shërbimit Universal (FSHU) në Raportin Konsultativ të ZRrE-

së mbi të hyrat maksimale të lejuara për vitin relevant tarifor 2020, pranuar më 19 shkurt 2020. 

KESCO i licencuar si Furnizues me Shërbim Universal ka rishikuar propozimin e ZRRE-së për MAR-in e vitit 

2020 dhe pas analizave të hollësishme  ka përmbledhur në këtë dokument të gjitha përshtatjet e nevojshme 

për tu aplikuar drejtësisht nga ZRRE-ja gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 2020, përfshirë këtu edhe 

argumentet dhe tabelat mbështetëse. Propozimi për të Hyrat Maksimale të Lejuara për vitin 2020 në këto 

dokumente paraqet propozimin përfundimtar të Furnizuesit të Shërbimit Universal i nevojshëm për të 

siguruar sigurinë e furnizimit gjatë vitit 2020. 

KESCO është në dispozicion për t'u takuar me ZRRE-në në çdo kohë për të diskutuar çështjet e ngritura në 

këtë dokument. Për më tepër, versionet elektronike të të gjitha tabelave do t’i ofrohen ZRRE-së me qëllim 

që të njëjtat t'i shfrytëzojë në punën e vet. 

II. Blerjet e Energjisë Elektrike gjate vitit2020  
 

Gjatë llogaritjes së blerjeve me shumicë për Furnizuesin e Shërbimit Universal, ZRRE-ja ka përdorur 

çmimin aktual për blerjet e KEK-ut dhe çmimin e importit prej 57 € / MWh. Duke pasur parasysh faktin se 

njësia gjeneruese B1 do të jetë jashtë funksionimit gjatë sezonit të dimrit, do të ekspozojë Furnizuesin e 

Shërbimit Universal drejt luhatjes së çmimeve të importit, prandaj FSHU beson se propozimi i ZRRE-së si i 

tillë po ekspozon financiarisht FSHU-në. Në këtë kuptim, duke marrë parasysh që çmimi mesatari realizuar 

i importit për muajin janar është 64 €/MWh dhe që FSHU-ja do të importoj kryesisht gjatë sezonit të dimrit 

kërkojmë nga ZRRE që të marrë në konsideratë çmimin e importit prej 60 €/MWh gjatë përcaktimit të 

blerjeve me shumicë për vitin 2020. KEK-u rishtazi ofroi planin e tij të prodhimit të rishikuar, sidoqoftë për 

shkak të kohës së limituar për të reflektuar versionin e rishikuar dhe marr në konsideratë se ZRRE-ja, si 

organ përgjegjës, nuk e ka rishikuar dhe përshtatur balancën e aprovuar të energjisë, ky dokument 

konsideron prodhimin nga KEK konform balancës së aprovuar të energjisë në dhjetor të vitit 2019 përmes 

vendimit te ZRRE-se (V_1213_2019). 

Sa i përket çmimit të KEK-ut, dëshirojmë që edhe një herë të theksojmë se gjatë procesit të privatizimit u 

nënshkrua Marrëveshja për furnizim me shumicë (BSA) ndërmjet KEK-ut dhe KEDS / KESCO, qëllimi i së 

cilës ishte sigurimi i furnizimit. Sipas BSA, KEK-u është i detyruar të nominoj të gjithë energjinë e tij tek 

Furnizuesi me Shërbim Universal sipas çmimeve të përcaktuara nga ZRRE-ja në përputhje me rregullat e 

çmimeve, si kosto që FSHU mund të rikuperojë nën tarifat e tij të rregulluara (Klauzola 6.2. e BSA-së). Siç 
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është e informuar ZRRE-ja ne tashmë kemi filluar negociatat për çmimet, por si dy palë negociuese nuk 

arritëm në një marrëveshje përfundimtare. Çmimi i kërkuar nga KEK-u ka ndikim në çmimet fundore, andaj 

me qëllim qe te mos rrezikohet stabiliteti financiar i njërës nga kompanitë, kjo çështje duhet të diskutohet 

me të gjithë palët e interesuara, ashtu siç është kërkuar nga FSHU gjatë vitit 2019, duke ruajtur kështu 

edhe sigurinë e furnizimit në vend. 

Vendosja e një çmimi referent ndryshe nga ai i pajtuar me KEK-un do të ketë ndikim negativ në Furnizuesin 

me Shërbimit Universal, i cili tashmë ka operuar me humbje gjatë vitit 2019. Megjithatë, për shkak të 

pamundësisë së dukshme për të negociuar në mirëbesim me qëllim të arritjes së një konsensusi brenda 

kohës së kufizuar që kemi pasur në dispozicion për të komentuar propozimin për të Hyrave Maksimale të 

Lejuara për vitin 2020, në këtë propozim ne përsëri kemi përdorur çmimet aktuale për blerjet e KEK-ut.  

Kostot e pritura me shumicë për vitin 2019 janë si më poshtë: 

 

Përshkrimi  Blerjet 
Propozimi i 
ZRRE-së 

Propozimi i 
rishikuar nga 
FSHU-ja 

GWh €  ‘000 €  ‘000 

Blerjet nga KEK- Gjenerimi 3,496 103,126 103,126 

Blerjet nga BRE-të e kyçura në nivel të transmisionit  200.5 10,146 10,146 

Blerjet nga BRE-të e kyçura në nivel të shpërndarjes  258.60 9,515 9,515 

Importi 156 8,913 9,382 

Margjina me pakicë  3% 3,951 3,965 

Blerjet totale me shumicë   4,111 135,650 136,134 

 

III. Kostot e Personelit 
 

Duke marrë parasysh që çmimet e sigurimeve shëndetësore janë rritur përgjatë viteve, në propozimin e 

vet FFSHU ka kërkuar të pasqyrojnë çmimet aktuale, të cilat u reflektuan me të drejtë nga ZRRE në 

propozimin e saj. Megjithatë, ZRRE nuk ka konsideruar rritjen e kërkuar të pagave, me qëllim të barazimit 

të tyre me nivelin e pagave të paguara në sektorin publik. 

FSHU ka argumentuar se meqenëse vëllimi i punës është rritur në mënyrë drastike, së bashku me rritjen 

e numrit të konsumatorëve dhe përgjegjësitë e kompanisë, duke përfshirë por duke mos u kufizuar vetëm 

në shthurjen ligjore dhe operative, liberalizimin e tregut, etj. Vëllimi i rritur i punës nuk po reflektohet në 

mënyrë të barabartë me rritjen e pagave, gjë që po krijon pakënaqësi midis punonjësve, veçanërisht kur 

krahasohen me kolegët që punojnë në sektorin publik. FSHU ka arsyetuar që pagat më të larta në sektorin 

publik po e ekspozojnë FSHU-në drejt kërcënimit të vazhdueshëm për të humbur punonjësit e tij 

profesional, si dhe uljen e cilësisë së punës.  
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FSHU beson se punonjësit që punojnë në sektorin privat duhet të kenë të njëjtin nivel pagash si operatorët 

e tjerë në industri të ngjashme, dhe si rezultat FSHU kërkon edhe një herë nga ZRRE të pasqyrojë 

përpjekjet e tyre dhe të motivojë edhe më tutje punonjësit me aprovimin e rritjes së pagave, kostoja e të 

cilave duhet të shtohet ndaj OPEX-it të kërkuar për vitin 2020. 

FSHU gjithashtu kërkon nga ZRrE të pasqyrojnë inflacionin aktual të njohur nga Agjencia e Statistikave të 

Kosovë si organ kompetent për llogaritjen e inflacionit në vend, meqenëse Furnizuesi vepron në Kosovë 

dhe bart kostot e aplikuara në vend.  

 

IV. Kostot e bartshme  
 

FSHU ka vënë re vuri re që ZRRE-ja ka llogaritur më pak kosto për detyrimet e FSHU-së për përdorimin e 

rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes dhe duke marrë parasysh që këto kosto janë jashtë kontrollit të 

FSHU-së, të njëjtat vlera pasqyrohen në këtë dokument ashtu siç janë propozuar nga ZRRE për vitin 2020. 

Çfarëdo ndryshim në këto vlera, gjatë përcaktimit përfundimtar të kostove për vitin 2020, duhet të 

reflektohet drejtësisht nga ZRRE-ja përpara vendosjes së të Hyrave Maksimale të Lejuara për vitin 2020. 

V. Të hyrat e aktuale të rregulluara dhe kalkulimi i faktorit korrigjues –KREV  
 

Gjatë kalkulimit të kostove aktuale për vitin 2019, në përputhje me Rregullën e Çmimeve, ZRRE-ja reflektoi 

kostot aktuale të imbalanceve për vitin 2019 duke konsideruar faturimin e lëshuar nga OST. Megjithatë 

duhet sqaruar se gjatë 3 muajve të parë KOSTT lëshoi një faturë të vetme si për konsumatorët e rregulluar 

ashtu edhe ata të parregulluar. Në këtë vështrim, duke marrë parasysh që konsumatorët e parregulluar 

nuk janë subjekt i tarifave të rregulluara, ne kërkojmë nga rregullatori të rregulloj imbalancat duke marrë 

parasysh vetëm vlerat për konsumatorët e rregulluar. Një korrigjim i tillë zbatohet me të drejtë në 

aplikimin e FSHU-së në këtë kërkesë gjatë llogaritjes së faktorit korrigjues për vitin 2020. 

Një çështje tjetër e ngritur nga Rregullatori është dallimi ndërmjet sasisë së energjisë së blerë me shumicë 

dhe sasisë së energjisë së faturuar tek konsumatorët fundor gjatë vitit 2019. Siç është vërejtur nga 

Rregullatori, gjatë analizave të detajuara të Raportit Konsultativ, edhe FSHU e ka vërejtur këtë dukuri dhe 

ka aplikuar përditësimet e nevojshme.  

VI. Borxhi i keq 
 

Me gjithë arsyetimin se raporti aktual i Borxhit të Keq, i cili konsideron faturimin dhe shitjet për faturimin 

përkatës është pothuajse 6%, ZRRE nuk e ndryshoi raportin e borxhit të keq prej 4% siç kishte përcaktuar 

në vitin 2019. 
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FSHU argumentoi vazhdimisht që raporti aktual është më i lartë,  duke shprehur gjithashtu shqetësimin 

se niveli i borxhit të keq do të rritet edhe më tej kur marrim parasysh daljen e konsumatorëve të kyçur në 

nivelin 35 kV në tregun e parregulluar nga prilli i vitit 2020, meqë FSHU do të mbetet kryesisht me paguesit 

jo të rregullt, të cilët priren të vonojnë dhe/ose të refuzojë pagesat e tyre të faturave të marra. Marr 

parasysh rregulloret e rrepta për ndërprerjen e furnizimit për konsumatorët që parashtrojnë ankesë,  si 

dhe punën burokratike dhe të ngadaltë të gjykatave në Kosovë, operimet do të bëhen të pamundura për 

tu trajtuar brenda vitit përkatës tarifor.  

Duhet të theksohet gjithashtu se për shkak të natyrës së biznesit që operon në Kosovë, përkatësisht që të 

njëjtat kompani në zona të ndryshme mund të kyçen në nivele të ndryshme të tensionit, ne presim që 

edhe shumë konsumatorë të kyçur në nivelin 10 kV të dalin në tregun e hapur gjatë vitit 2020, duke 

afektuar kështu edhe një herë negativisht arkëtimin e FSHU-së. 

Në këtë vështrim, dhe duke marrë parasysh sa më sipër, kërkojmë edhe një herë nga Rregullatori të marrë 

parasysh raportin prej 5% për kompensimin e borxhit të keq gjatë përcaktimit të MAR 2020. 
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VII. Propozimi përfundimtar për të Hyrat Maksimale të Lejuara për vitin 2020  
 

Duke marr parasysh të lartë-thënat, propozimi përfundimtar për të hyrat maksimale të lejuara për vitin 

2020 për FSHU-në, të cilat duhet të konsiderohen nga ZRRE-ja janë 284.6 milion €, detajet e të cilave janë 

paraqitur në tabelën në vijim:  

Propozimi i FSHU-së për vitin 2019  mil € 

It 6.85% 

Kostot e lejuara me pakicë  6.36 

OPMCt 6.25 

DEPCt 0.11 

Kostot e bartshme (PSTCt) 131.47 

Pagesat për OST-në 21.08 

Pagesat për OSSH-në 94.61 

Fondi për BRE  15.78 

Kapitali Punues (WCLCt) 1.56 

Blerjet me shumicë (WHPC) 136.13 

Pagesa për licencë  0.03 

Faktori korrigjues (ADJ) (5.2) 

Borxhi i keq 5.0% 

Të hyrat e Lejuara Maksimale 2020 284.61 

 

Të Hyrat Maksimale të Lejuara të kërkuara për vitin 2020 pasqyrojnë kostot aktuale të pritura për vitin 

2020 duke marrë parasysh edhe daljen në treg të hapur të konsumatorëve të kyçur në nivelin 35 kV. FSHU  

beson se kostot e kërkuara për vitin 2020 janë të arsyeshme dhe si e tilla duhet të konsiderohet nga ZRRE-

ja gjatë procesit përfundimtar të vendimmarrjes.  

 


