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Faqe 3 prej 10 

1 Hyrje  

Pas vlerësimit fillestar të aplikacionit të KESCO-së lidhur me të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për 

Furnizuesin me Shërbim Universal (FSHU), 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 dhe KESCO kanë pasur disa takime 

për të sqaruar kalkulimet në vlerësimin fillestar.  

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 2020.  

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

komente nga KESCO dhe Federata e Sindikatave të Pavarura Elektrokosova (FSPE), 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 2020. 

Për të kuptuar në tërësi këtë proces, raportet përfundimtare duhet lexuar sëbashku me raportet 

preliminare për përshtatjet vjetore për të hyrat e lejuara maksimale për KOSTT, KEDS dhe FSHU të 

publikuara në faqen elektronike të ZRRE-së. 

Komenetet e palëve të interesit të paraqituara në këtë raport janë të parafrazuara me qëllim të 

pasqyrimit vetëm të çështjeve kryesore.  

Dokumentet relevante: 

Aplikimi tarifor i FSHU 
për vitin 2020 

http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Aplikimi%20i%20FSHU-se%20per%20MAR-
in%20e%20vitit%202020.pdf  

Aplikimi tarifor i KOSTT 
për vitin 2020 

http://www.ero-
ks.org/2020/Tarifat/200121_KOSTT_Azhurnimet%20Vjetore%20te%20te%20hyrav
e%20maksimale%20te%20lejuara_2019-2020.pdf  

Aplikimi tarifor i KEDS 
për vitin 2020 

http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Aplikimi%20i%20OSSH-se%20per%20MAR-
in%20e%20vitit%202020.pdf  

Raport konsultativ për 
MAR-in e FSHU 

http://www.ero-
ks.org/2020/Tarifat/FSHU_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf  

Raport konsultativ për 
MAR-in e KOSTT 

http://www.ero-
ks.org/2020/Tarifat/KOSTT_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf  

Raport konsultativ për 
MAR-in e KEDS 

http://www.ero-
ks.org/2020/Tarifat/OSSH_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf  

Komentet e FSHU-së http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_e_FSHU_KESCO.pdf  

Komentet e KOSTT http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_e_OST_OT_KOSTT.pdf  

Komentet e KEDS http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_e_OSSH_KEDS.pdf  

Komentet e FSPE 
http://www.ero-
ks.org/2020/Tarifat/Komentet_Federata_e_Sindikatave_te_Pavarura_ElektroKosov
a_FSPE.pdf  

 

http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Aplikimi%20i%20FSHU-se%20per%20MAR-in%20e%20vitit%202020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Aplikimi%20i%20FSHU-se%20per%20MAR-in%20e%20vitit%202020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/200121_KOSTT_Azhurnimet%20Vjetore%20te%20te%20hyrave%20maksimale%20te%20lejuara_2019-2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/200121_KOSTT_Azhurnimet%20Vjetore%20te%20te%20hyrave%20maksimale%20te%20lejuara_2019-2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/200121_KOSTT_Azhurnimet%20Vjetore%20te%20te%20hyrave%20maksimale%20te%20lejuara_2019-2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Aplikimi%20i%20OSSH-se%20per%20MAR-in%20e%20vitit%202020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Aplikimi%20i%20OSSH-se%20per%20MAR-in%20e%20vitit%202020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/FSHU_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/FSHU_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/KOSTT_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/KOSTT_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/OSSH_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/OSSH_Raport_Konsultativ_per_MAR_2020_19_02_2020.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_e_FSHU_KESCO.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_e_OST_OT_KOSTT.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_e_OSSH_KEDS.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_Federata_e_Sindikatave_te_Pavarura_ElektroKosova_FSPE.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_Federata_e_Sindikatave_te_Pavarura_ElektroKosova_FSPE.pdf
http://www.ero-ks.org/2020/Tarifat/Komentet_Federata_e_Sindikatave_te_Pavarura_ElektroKosova_FSPE.pdf
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2 Komentet e KESCO-së për shitblerjet e energjisë elektrike 

KESCO në komentet e tyre ka shprehur shqetësim se 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 funksionit 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 mesatar i 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, FSHU edhe një herë thekson 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-së, 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). 

KESCO sqaron se tashmë ka filluar negociatat për çmimet e energjisë elektrike, por si dy palë 

negociuese nuk kanë arritur 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, KESCO ka përdorur çmimet aktuale për blerjet nga 

KEK-u. 

Përgjigjjet e ZRRE-së  

Në raportin konsultativ ZRRE ka kërkuar nga palët që gjatë procesit të konsultimit publik duhet të 

ofrojnë dëshmi se kanë respektuar parimet e përcaktuara në kornizen ligjore dhe rregullative për 

shitblerje të energjisë për furnizim me energji elektrike për kosnumatorët me furnizim univerzal. 

Në mungesë të marrëveshjeve që do të përcaktonte çmimin e energjisë elektrike me shumicë, ZRRE 

do të mbaj qëndrimin e njëjtë sikurse në vlerësimin fillestar të paraqitur në raportin konsultativ për 

të hyrat e lejuara maksimale të FSHU-së. Si rrjedhojë FSHU duhet të demonstrojë që çmimet e 

energjisë duhet të jenë të arsyeshme dhe blerjet e energjisë të jenë në përputhje me kërkesat e 

nenit 17 të Rregullës për të hyrat e FSHU.  
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Në lidhje me disponueshmërinë e Hidrocentralit Ujmani, në vlerësimin fillestar ZRRE ka përfshirë 

kostot për blerjen e energjisë nga Ujmani, megjithatë, si rrjedhojë e shitjes së energjisë nga Ujmani 

përmes procesit konkurrues, ZRRE nuk ka siguri të mjaftueshme që FSHU do të mund të kontraktoj 

këtë energji nga HC Ujmani. Si rrjedhojë, ZRRE propozon që kjo energji të llogaritet që do të blihet në 

treg, i cili do të azhurnohet varësisht prej realizimit gjatë shqyrtimit të ardhshëm.  

Andaj kosto e parashikuar për blerjet e e energjisë me shumicë për FSHU, për vitin relevant tarifor 

2020 do të jetë 132.7 milion euro. Megjithatë vlen të theksohet se ZRRE, gjatë shqyrtimit të kostove 

aktuale që kanë të bëjnë me furnizmin e konsumatorëve me shërbim universal, respektivisht 

çmimeve të energjisë me shumicë, do të pranojë vetëm kostot, respektivisht çmimet që kanë 

përmbushur parimet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi. 

3 Komentet e KESCO-së për shpenzimet e personelit 

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

propozimin e vet FSHU ka kërkuar të pasqyrohen 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.  

Sipas FSHU, 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. 

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. 

Përgjigjet e ZRRE-së 

Gjatë shqyrtimit shumëvjeçar ZRRE-ja ka marr parasysh kërkesën e FSHU (KESCO) dhe ka lejuar kosto 

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

duke përfshirë edhe kostot për përvojën e punës.  

Norma e inflacionit CPI - Për të bërë kalkulimin e përshtatjeve lidhur me normën e inflacionit si 

referencë është marr norma e inflacionit e publikuar nga Eurostati për vendet e Eurozonës, e cila për 
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vitin 2019 ishte 1.19%1. Norma e cila aplikohet për përshtatjet për inflacion është norma referente e 

Eurozonës si normë më e arsyeshme dhe e qëndrueshme dhe jo nga ASK siç pretendohet nga FSHU, 

ngase kostot përgjithshme kapitale, importi, i nënshtrohen tregut të jashtëm.   

ZRRE gjatë lejimeve të kostove për shpenzimet operative ka përcatuar nivelin e lejuar  të OPEX-it 

ashtu që ti mundosohet FSUH-së mbulimi i të gjitha shpenzimeve të arsyshme. Në vlerësimin 

preliminiar ZRRE ka përdorur nivelin e tillë të OPEX-it ashtu siç ishte lejuar në vitin 2019 e të 

përshtatuar për normën e inflacionit dhe kostove shtesë të personelit për sigurime shëndetësore.  

Në kuadër të shpenzimeve operative për FSHU, ZRRE ka lejuar kostot për shërbimet e përbashkëta, 

duke u bazuar në vlerësimin e tyre në kohen e çthurjes ndërmjet KEDS dhe KESCO-së. Prandaj, gjatë 

rishikimeve të rregullta vjetore, ZRRE ka vazhduar me lejimin e nivelit të tillë të OPEX-it (përfshirë 

kostot për shërbimet e përbashkëta) të përshtuar vetëm për nivelin e inflacionit. Duke pasur dallimet 

ndërmjet lejimeve dhe realizimeve, dhe se kosto janë jashtë kontrollit të FSHU-së, ZRRE ka vlerësuar 

se është e nevojshme  të rishikohen kostot për shërbimet e përbashkëta për FSHU-në. 

Nga analizimi i draft pasqyrave financiare të FSHU-së, vërehet se për vitin 2019 kostot për shërbimet 

e përbashkëta të cilat ofrohen nga KEDS për KESCO janë më të ulëta se ato të lejuara nga ZRRE. 

Në vlerësimin e shpenzimeve për shërbimet e përbashkëta për vitin 2020, ZRRE ka marr  për bazë 

mesataren e realizuar për  periudhën 2016-2019.  

Në krahasim me vlerësimin preliminar të kostove të OPEX-it të FSHU-së, ZRRE në vlerësimin 

përfundimtar ka rishikuar shpenzimet për shërbimet e përbashkëta, ndërsa pjesa e tjetër e OPEX-it 

është përshtatur për të reflektuar dallimin e vetëm të shpenzimet për shërbimet e përbashkëta. 

Kostot për shërbimet e përbashkëta, bazuar në atë që u tha më lartë do të përshtaten gjatë 

përshtatjeve të rregullta për të reflektuar koston reale të shërbimit, dhe do të mundësojnë KESCO-së 

mbulimin e tyre. 

Me qëllim eliminimit të subvencionim e tërthortë, ZRRE do të rishikojë kostot e FSHU-së dhe të hyrat 

e KEDS-it lidhur me shërbimet e përbashkëta, dhe për tejkalimet e këtyre kostove nga niveli i lejuar, 

ZRRE kërkon nga KEDS dhe FSHU të njoftohet paraprakisht. 

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

FSHU pretendon se 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. 

                                                           
1 Burimi: Eurostat, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (vizituar më 

27.01.2020) 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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Përgjigjet e ZRRE-së 

Në përcaktimin  e kostove të bartshme të FSHU-së për KEDS dhe KOSTT, ZRRE përmes përcaktuesve 

të faturimit bënë alokimin e obligimeve të 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 

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, FSHU kërkon 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.  

Përgjigjet e ZRRE-së 

ZRRE ka vlerësuar si të arsyeshme ndarjen e kostos/të hyrave për jobalance për konsumatorët e 

derregulluar dhe ka bërë përshtatjet sipas të dhënave të disponueshme. 

Sic është theksuar edhe në raportin konsultativ për të hyrat e lejuara maksimale të FSHU-së, ZRRE ka 

ngritur shqetësim në lidhje me blerjet e energjisë me shumicë, duke identifikuar një dallim në sasinë 

e energjisë së blerë me shumicë dhe sasisë së energjisë së faturuar për konsumatorët me shërbim 

universal. Në komentet ndaj raportit konsultativ për të hyrat e lejuara maksimale, FSHU nuk ka 

sqaruar dallimet e tilla të kostos së blerjes së energjisë me shumicë. FSHU pa dhënë sqarime shtesë 

në raport, ka paraqitur azhurnimin e këtyre kostove vetëm në formatin e excel-it, të cilat ja ka ofruar 

ZRRE-së. FSHU nuk ka sjellur dëshmi që arsyetojnë një ngjarje të tillë, konkretisht nuk ka prezantuar 

asnjë faturë e cila mbulon koston e pretenduar, madje ato nuk janë prezantuar as në draft-pasqyrat 

financiare. ZRRE tërheqë vërejtjen ndaj KESCO-së që, të dhënat e pretenduara në procesin e 

shqyrtimit të të hyrave të lejuara maksimale, duhe të mbështetën me sqarime të detajuara, të 

arsyetuara mirë  dhe të faktuara.  

Nga ajo që u theksua më lartë, KEDS ka bërë përshtatje të sasisë ë importit prej 99GWh, ndaj të cilës 

janë aplikuar çmimet e realizuara në baza mujore me qëllim të korrigjimit të kostove të humbjeve. 

Duke qenë se pikërisht e njejta sasi e energjisë dhe të njejtat çmime janë aplikuar edhe në 

korrigjimet e bëra nga KESCO, mund të konstatohet se korigjimet e tilla kanë të bëjnë me jobalancet 

që kanë ndodhur nga mekanizimi balancues. 
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6 Komentet e KESCO-së në lidhje me borxhin e keq 

FSHU ka komentuar në lidhje me aplikimin e Borxhit të Keq si më poshtë: 

“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.” 

FSHU pretendon se borxhi i keq do të vazhdoj të rritet si pasojë e daljes së konsumatorëve të kyçur 

në nivelin 35 kV (dhe potencialisht edhe një numër i konsumatorëve të kycur në nivelin e 10kV) 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. Marrë 

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. 

KESCO kërkon nga ZRRE që niveli i lejuar i borxhit të keq për vitin relevant tarifor 2020, të jetë 5%. 

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. 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 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 2020  

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 relevant tarifor 2020 është paraqityr në tabelën e 

mëposhtme.  

ZRRE do ta trajtojë ndryshimin në mes të vlerësimit të saj për të Hyrat e Lejuara të nevojshme për 

FSHU dhe të Hyrave që FSHU pritet t’i mbledhë nga tarifat e tanishme si masë balancuese, që mund 

të përdoret në shqyrtimet e tarifave të energjisë elektrike në të ardhmen.   

ZRRE vlerëson se ndryshimi në mes të të Hyrave të Lejuara të vlerësuara nga ZRRE-ja dhe të Hyrave 

që pritet të mbulohen nga tarifat e rregulluara në fuqi është rreth 6.9 milionë euro. Kjo është vlera 
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që do t’i kreditohej LBT-së.  Ky ndryshim do të alokohet në Llogarinë Balancuese të Tarifave (LBT). 

Bilanci i kësaj llogarie do të përshtatet për të marrë parasysh interesin, në të njëjtën mënyrë si 

përshtatjet e tjera të deritanishme.  Në vitin vijues tarifor, LBT-ja do të jetë në dispozicion dhe, sipas 

vlerësimit të ZRRE-së,  do të përdoret gajtë përcaktimit të tarifave.  Çfardo vlere e papërdorur e LBT-

së apo çdo shtesë e  LBT-së, si pasojë e vendimeve të ZRRE-së, do të bartet në vitet e ardhshme 

tarifore.  

ZRRE do të japë sqarime të mëtutjeshme për propozimin e saj për përcaktimin e vlerës së LBT-së si 

dhe zbatimin e saj, para vendimit të saj për tarifat e vitit që vjen.   

 MAR i propozuar për vitin relevant tarifor 2020 

MAR-i i Furnizuesit me Shërbim Universal Njësia 2020 

Parametrat e indeksimit     

Norma e interesit It % 6.85% 

Kostot me pakice te furnizuesit     

OPEX - OPMCt = OPMCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Et)* (1 – Pt) €m 4.6i 

Zhvlerësimi - DEPCt = DEPCt-1 * (1 + CPIt-1) * (1 – Pt) €m 0.1 

Kostot e bartshme     

Kostot e OST €m 21.2 

Kostot e OSSh €m 94.5 

Kostot për fondin e BRE €m 15.8 

Kapitali punues (WCLCt)     

WCLC= (1 / 12) * It * (RETRt + WHPCt + PSTCt - NTFRt) €m 1.5 

Kostot për blerjen e energjisë     

Kostot e blerjes së energjisë me shumicë €m 132.7 

Taksa për licencë     

Taksa për licencë €m 0.03 

Borxhi i keq (BDTA)     

BDTA % 4% 

BDTA €m 10.8 

Përshtatjet e  të hyrave për FSHU     

Përshtatjet e vitit 2019  €m -12.2 

Të hyrat e lejuara maksimale €m 268.9 

 

                                                           
i Në kostot operative janë të përfshira edhe kostot e sigurimit shëndetësor sipas kërkesës së FSHU-së 


