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1. Hyrje 
 

Aplikimi për të Hyrat e Lejuara Maksimale për Furnizuesin me Shërbim Universal për vitin 2021 është 

përgatitur komform Shtojcës 3 të Rregullës për Vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim 

Universal (Rregulla për të Hyrat e FSHU-së) dhe shkresës së ZRRE-së të lëshuar më 11 dhjetor 2020. 

Më 20 janar 2021 KEK – Gjenerimi njoftoi furnizuesin se plani i prodhimit për vitin 2021 ka ndryshuar, 

respektivisht remonti kapital i njësisë B1 i cili ishte planifikuar të realizohet gjatë vitit 2021, është 

zhvendosur për vitin 2022. Marrë parasysh se ky ndryshim ka efekt në kostot e blerjes me shumicë dhe 

kërkesën për të hyrat e Lejuara Maksimale, KESCO përmes një shkrese drejtuar ZRRE-së kerkoi të shtyhet 

afati i dorëzimit të aplikimit për një kohë me qëllim të reflektimit të saktë të kostove të prishtme për vitin 

2021. 

Konform miratimit të ZRRE-së dhe pas pranimit të të dhënave të përditësuara nga KEK-gjenerimi më 19 

shkurt, KESCO në rolin e Furnizuesit me Shërbim Universal ka përgatitur kërkesën për të Hyrat e Lejuara 

Maksimale për vitin 2021. Kërkesa është pergatitur në përputhje me parimet e vendosura në Rregullën 

për të Hyrat e FSHU-së dhe kërkesën e furnizuesit, e cila vlerësohet si e nevojshme për të operuar dhe 

siguruar furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike gjatë vitit tarifor 2021 (1 Prill 2021 - 31 Mars 2022) 

Gjatë vitit 2020, përhapja e pandemisë Covid-19 në fillm të muajit mars 2020 dhe vazhdimi i saj gjatë 

gjithë vitit, ka ndikuar në operimin e përditshëm të furnizuesit, ndikim ky që duhet të konsiderohet dhe 

pasqyrohet në këtë proces të rishikimit tarifor. Për më tepër, më 14 dhjetor 2020, KOSTT si Operatori i 

Transmetimit filloi operimin si zonë rregulluese e pavarur brenda Bllokut Rregullues Shqipëri-Kosovë, e 

cila ndikoi më tej në shërbimin e furnizimit duke rritur kostot e sigurimit të energjisë elektrike. 

Më 10 shtator 2020, Rregullatori hapi procesin e përcaktimit të parametrave të furnizimit për periudhën 

e ardhshme rregullative, megjithatë, deri më tani nuk është marrë ndonjë vendim. Si rezultat i përfundimit 

të mandatit për dy anëtarët e Bordit të ZRRE-së në fund të vitit 2020, ZRRE ka mbetur pa kuorum andaj 

nuk pritet të merret ndonjë vendim lidhur me parametrat rregullativ deri në datën e dorëzimit të këtij 

aplikacioni. Në këtë kuptim, FSHU në aplikimin për të hyrat e lejuara për vitin 2021 do t'i trajtojë këta 

parametra në përputhje me aplikacionin e dorëzuar në ZRRE më 8 tetor 2020. 

Dokumenti në vijim përmban shtatë pjesë kryesore, respektivisht: 

1. Bilanci i Energjisë Elektrike dhe Blerjet 

2. Parametrat 

3. Kostot me Pakicë  

4. Kostot e Blerjes me Shumicë  

5. Kostot e Bartshme 

6. Përshtatjet dhe faktori korrigjues i të hyrave  

7. Përcaktimi i MAR për vitin relevant t 

 



 

2. Bilanci i Energjisë Elektrike dhe Blerjet 
 

Për parashikimin e shitjeve për vitin e ardhshëm, merren parasysh disa faktorë si: të dhënat historike, 

sjellja e konsumatorëve, kushtet atmosferike, përfshirja e konsumatorëve të rinj, indekset e blerjes së 

energjisë, GDP, etj. 

Sipas vendimit të ZRRE-së për amendamentin e Udhëzuesit për Liberalizimin e Tregut më 28 mars 2019, 

konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 35 kV, të cilët i përmbushin kushtet e përcaktuara në Ligjin 

për Energjinë Elektrike, nga data 1 prill 2020 është paraparë të mos furnizohen nga Furnizuesi me Shërbim 

Universal ndërsa ata të kyçur në nivelin 10 kV, nga 1 prill 2021. 

Në vazhdën e krizës, për shkak të pandemisë COVID-19, Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar disa 

masa parandaluese në përputhje me rekomandimet e ofruara nga Ministria e Shëndetësisë të cilat 

ndikuan drejtpërdrejt në sjelljen e konsumatorëve tanë dhe operimin e ndërmarrjeve në tregun e 

energjisë elektrike. 

Në mesin e kufizimeve e detyrimeve që rrodhën nga situata emergjente, ZRRE-ja më 23 mars 2020, kërkoi 

nga KESCO të vazhdojë ushtrimin e aktivitetit të saj të furnizimit me shërbim universal përfshirë 

konsumatorët e kyçur në nivelin 35 kV, megjithëse të njejtit u përjashtuan nga tarifat fundore. Marrë 

parasysh situatën e pashembullt, KESCO, duke qenë I emëruar si Furnizues me Shërbim Universal, ndoqi 

propozimin e ZRRE-së dhe vazhdoi furnizimin me energji elektrike për të gjithë konsumatorët e saj në 

vazhdimësi. 

Më 9 dhjetor 2020, ZRRE-ja kërkoi nga furnizuesi KESCO që të shpërndajë njoftimin për furnizimin me 

energji elektrike me çmime të parregulluara te të gjithë konsumatorët e saj të kyçur në nivelet 35 kV dhe 

10 kV. Komfor Ligjit për Energjinë Elektrike, neni 37, paragrafi 2, konsumatorët me jo më shumë se 50 të 

punësuar apo jo më shumë se 10 milionë € kanë të drejtën e furnizimit të shërbimit universal. 

Në këtë këndvështrim, sipas informacioneve të njohura deri në dorëzimin e këtij aplikacioni, shitjet e 

parashikuara për FSHU-në për vitin 2021 janë 4,130 GWh, siç janë paraqitur në tabelën vijuese: 

Niveli I 
tensionit 

Jan Shk Mar Prill Maj Qer Korr Gush Shta Tet Nën Dhj Total 

35 kV  4   4   5   3   2   3   3   3   3   3   3   4   39  

10 kV  39   36   39   27   23   25   26   27   26   29   33   40   370  

0.4 kV  39   33   37   29   31   31   35   36   31   32   35   42   411  

0.4 kV / II  67   60   58   47   47   46   51   56   49   49   57   69   657  

Amvisëri  290   241   242   199   200   183   192   197   183   199   223   274   2,623  

Ndriçimi Publik  3   3   3   2   2   2   2   2   2   3   3   3   30  

Total  443   377   385   306   307   289   308   321   293   314   355   432   4,130  

 

Blerjet e energjisë për të mbuluar nevojat e FSHU-së parashikohen çdo orë dhe përbëhen nga gjenerimi i 

KEK-ut, Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë dhe importi, kur prodhimi vendor është I pamjaftueshëm 

për mbulimin e nevojave të konsumit. 



 
Në përputhje me të dhënat nga bilanci i energjisë (aprovuar nga ZRRE në dhjetor 2020), KEK më 30 korrik 

2020, njoftoi se njësia gjeneruese B1 do të jetë jashtë operimit nga 14 shkurt deri më 15 tetor 2021, përveç 

mirëmbajtjes së rregullt vjetore të së njejtës. Kërkesa fillestare e Furnizuesit u përgatit duke marr parasysh 

këtë informatë, megjithatë më 20 janar 2021 KEK dorëzoi një shkresë zyrtare përmes së cilës njoftoi se 

plani i prodhimit për vitin 2021 ka ndryshuar, respektivisht remonti kapital i njësisë B1 i cili ishte planifikuar 

të realizohet gjatë vitit 2021, është zhvendosur për vitin 2022.  

Duke pasur parasysh që KEK-Gjenerimi përbën 95% të prodhimit vendor dhe Kosova nuk ka asnjë 

alternativë tjetër për të mbuluar mjaftueshëm kërkesën e konsumatorëve me energji, çdo ndryshim në 

planin e prodhimit ka efekt në kostot e blerjes me shumicë dhe kërkesën për të hyrat e Lejuara Maksimale. 

Në këtë kuptim, KESCO përmes një shkrese drejtuar ZRRE-së kerkoi të shtyhet afati i dorëzimit të aplikimit 

për një kohë me qëllim të reflektimit të saktë të kostove të prishtme për vitin 2021, e cila u aprovua nga 

ZRRE, andaj në vijim kërkesa e furnizuesit për blerjet me shumicë është përgatitur konform planit të ri të 

prodhimit të pranuar nga KEK-Gjenerimi më 19 shkurt 2021. 

Bazuar në parashikimet e konsumit dhe kapacitetet e disponueshme çdo orë të prodhimit vendor të 

parashikuara në bilancin e energjisë për 2021, FSHU ka vlerësuar blerjet e energjisë sipas burimit të 

prodhimit, të paraqitura në tabelën e mëposhtme: 

Bilanci I Enegjisë 2021                                                                                                        GWh 
Blerjet 4,130 

 KEK Gjenerimi  3,642 

Prodhimi i BRE-ve në marrëveshje kontraktuale me KOSTT 361 

Prodhimi i BRE-ve në marrëveshje kontraktuale me FSHU 44 

 Importi 83 

Konsumi 4,130 

 Teprica/Deficiti - 

 

Për qëllime sqarimi, duhet theksuar që pavarësisht se sipas planit të prodhimit mund të rezultoj se ka 

mjaftueshëm energji në dispozicion për të mbuluar të gjitha nevojat e konsumatorëve, për shkak se 

parashikimi bëhet orë për orë, e njëjta jo domosdoshmërisht i plotëson nevojat e furnizuesit çdo orë, 

prandaj gjatë parashikimeve për orë bazuar në kapacitet, paraqitet nevoja për import, veçanërisht gjatë 

orëve të pikut. 

 

3. Parametrat 
 

Marrë parasysh ndryshimin e legjislacionit në fund të vitit 2016 dhe fillim të vitit 2017 në sektorin e 

energjisë elektrike me qëllim përmbushjen e kërkesave legjislative që dalin nga Pakoja e Tretë e Energjisë 

e BE-së, ZRRE-ja e ka vlerësuar si të nevojshme rivlerësimin e kushteve të furnizimit me shërbim universal, 

përkatësisht rivlerësimin e vlerave hyrëse dhe përcaktimin e të hyrave të lejuara maksimale. 



 
Më 10 shtator 2020, ZRRE përmes letrës zyrtare nr. 295/20 hapi procesin e rishikimit të parametrave hyrës 

për Furnizuesin e Shërbimit Universal. Në përputhje me kërkesat e shkresës, FSHU ka përgatitur 

propozimin dhe të njejtin e ka dërguar në Zyrën e Rregullatorit për miratim më 8 tetor 2020. 

Vlerat hyrëse janë parametrat kyç në njehsimin e të hyrave të rregulluara të Furnizuesit me Shërbim 

Universal, të cilët në përputhje me Rregullën për të Hyrat e FSHU-së, janë vendosur për një periudhë 3 

vjeçare dhe përbëhen nga si vijon: 

 Jetëgjatësia Ekonomike e Aseteve të lidhura me FSHU 

 Marzha me Pakicë 

 Faktori Ndarës Balancues 

 Niveli i lejuar i Borxhit të Keq , dhe 

 Çdo parametër tjetër hyrës që rregullatori mund ta konsiderojë të nevojshëm 

 

3.1. Jetëgjatësia Ekonomike e Aseteve të lidhura me FSHU 
 

Furnizuesi me Shërbim Universal (FSHU) ka të lejuar një numër të vogël të investimeve kapitale të cilat 

janë kryesisht të kufizuara në pajisjet e zyrës dhe teknologjinë informative (IT). Para periudhës së parë 

rregullative, ZRRE nuk ka lëshuar një vendim të veçantë për jetëgjatësinë e aseteve. Në vend të kësaj, 

ZRRE ka aplikuar të njëjtën jetëgjatësi prej 5 vjetësh, bazuar në vlerësimin e jetëgjatësisë teknike për 

asetet e shfrytëzuara nga furnizuesi i energjisë elektrike. Deri më tani, normat e zhvlerësimit janë aplikuar 

në baza historike. 

Sidoqoftë, duke marrë parasysh jetëgjatësinë aktuale të aseteve dhe zhvillimet në sektorin e IT-së, ne i 

kemi propozuar ZRRE-së që jetëgjatësia e pajisjeve të punës të jetë 5 vjet, ngjashëm me operatorët e 

shpërndarjes dhe transmetimit, por pajisjet dhe programet e IT-së, të zhvlerësohen për 3 vjet. Ne besojmë 

se periudha 5 vjeçare e zhvlerësimit për pajisjet dhe programet kompjuterike është shumë gjatë meqë 

këto pajisje nuk do të kenë vlerën ekonomike dhe teknike për t'iu përgjigjur kërkesave bashkëkohore të 

mjedisit që vazhdimisht po ndryshon. 

Siç arsyetohet në kërkesën e dërguar në ZRRE për parametrat 2021-2023, që nga shthurja me operatorin 

e sistemit të shpërndarjes, furnizuesi KESCO është përballur me ndryshime të mëdha në operimin e vet të 

përditshëm, përfshirë hapjen e tregut, derregullimin e konsumatorëve, fillimin e operimit të 

konsumatorëve prodhues, mekanizmat e balancimit, etj. Duke marrë parasysh buxhetin e kufizuar të 

lejuar për investime kapitale dhe rritjen e domosdoshmërisë për përtëritjen e sistemit operues të 

furnizuesit, në vitet e ardhshme është i domosdoshëm aprovimi i një buxheti më të lartë për të mundësuar 

investimet e nevojshme në sistem (faturimi dhe CRM). 

Në këtë aplikim, FSHU ka përdor buxhetin e kërkuar për Shpenzimet Kapitale për vitin 2021, dhe komfor 

tij ka njehsuar kostot e zhvlerësimit. 

3.2. Marzha me Pakicë 
 



 
Furnizuesi i Shërbimit Universal (FSHU) është furnizuesi të cilit Obligimi i Shërbimit Publik iu është dhënë 

nga Rregullatori. Në këmbim të së të drejtës ekskluzive për shitjen e energjisë elektrike në një territor të 

caktuar të shërbimit, Rregullatori përcakton kostot e lejuara të operimit, obligimet sa mund t’i faturoj 

konsumatorët dhe marzhën me pakicë. 

Furnizuesit e Shërbimit Universal në të gjithë botën janë kompani të rregulluara që nuk operojnë në një 

sistem normal të tregut të lirë ku çmimet dhe fitimet përcaktohen nga gatishmëria e konsumatorëve për 

të paguar. Përkundrazi, ato janë "kompani të rregulluara" të cilave rregullatorët përmes përcaktimit të një 

marzhe me pakicë u garantojnë një kthim monetar, përderisa njëkohësisht u përcaktojnë çmimet për 

konsumatorët. 

Marrë parasysh kushtet e tregut para privatizimit, Rregullatori ka vendosur marzhën me pakicë në 3%, e 

cila si e tillë ishte e zbatueshme deri më tani. 

Një studim i kryer nga Bordi Rregullues i Komunitetit të Energjisë (ECRB) në dhjetor 2013 tregoi një qasje 

të ngjashme të zbatuar në të gjitha vendet fqinje në lidhje me aplikimin e marzhës me pakicë. Sidoqoftë, 

meqenëse kushtet e tregut dhe prioritetet e politikave kanë ndryshuar përgjatë viteve, ngjashëm kanë 

ndryshuar edhe metodat për llogaritjen e marzhës me pakicë. Në këtë këndvështrim, edhe marzhat me 

pakicë të aplikuara për furnizuesit e shërbimeve universale në vendet fqinje ndryshojnë, p.sh. Në Shqipëri 

marzha me pakicë është një përqindje fikse e aplikuar në kostot e lejuara të energjisë me shumicë, e cila 

lejohet nga Rregullatori (përcaktuar në 3%), ndërsa në Maqedoni marzha e shitjes me pakicë është 

vendosur përmes një ankandi (ngjashëm me vendet e BE-së) i cili u organizua në 2019 dhe marzha fituese 

ishte 11.5%. 

Kosova është një vend në zhvillim dhe megjithë përparimet në zhvillimin e një ekonomie funksionale të  

tregut, në aspektin e biznesit ende përballet me shumë sfida. Në këtë këndvështrim, marrë parasysh 

zhvillimet në treg dhe derregullimin e konsumatorëve, FSHU propozoi vazhdimin e aplikimit të vlerës prej 

3%  të marzhës me pakicë për tre vitet e ardhshme, dhe si e tillë do të përdoret edhe në këtë aplikacion. 

Kjo marzhë do të shërbej si shtytje për furnizuesin me shërbim universal të vazhdojë furnizimin me energji 

megjithë daljen në treg të hapur të konsumatorëve të rregullt, të cilët njëkohësisht janë edhe paguesit e 

rregullt të obligimeve të tyre ndaj KESCO-s, e njëkohësisht kjo marzhë do të sigurojë hapësirë të 

mjaftueshme për furnizuesit e tjerë të konkurrojnë dhe të rrisin interesin e konsumatorëve për kalimin në 

tregun e parregulluar. 

 

3.3. Faktori Ndarës Balancues 
 

Neni 17 i Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, paragrafi 5 përcakton Faktorin Ndarës si një përqindje fikse që 

aplikohet në kostot neto të imbalancave për të përcaktuar ndarjen e këtyre kostove mes FSHU-së dhe 

konsumatorëve të rregulluar. Neni 17, paragrafi 6 thekson se gjatë përcaktimit të Faktorit Ndarës të 

Imbalancave, Rregullatori duhet të marrë parasysh nivelin në të cilin FSHU është në gjendje të menaxhojë 

imbalancat dhe, në veçanti, balancin në mes të furnizimeve nga prodhimi vendor dhe importet e 

qëndrueshme,  dhe kërkesës që përmbushet nga FSHU-ja. 



 
Gjithmonë ka pasiguri në parashikimin e kërkesës së konsumatorëve dhe si rezultat edhe në blerjen e 

sasisë së saktë të energjisë. Kërkesa për konsum ndryshon gjatë gjithë vitit, muajit dhe gjatë ditës. Në 

mënyrë që të shmanget ekspozimi i furnizuesve ndaj një rreziku më të lartë të pamundësisë së rikuperimit 

të kostove operative, Rregullatorët mbështesin furnizuesin duke prezantuar faktorin ndarës të jobalancit. 

Me krijimin e një trendi historik ndër vite, furnizuesit mund të parashikojnë dhe menaxhojnë më mirë 

këto kosto dhe Rregullatori mund të vendosë të ndryshojë përqindjen fikse që aplikohet në kostot neto 

të jobalancit (faktorin ndarës të jobalancit), pasi supozohet se lejimi i një faktori ndarës ndërmjet 

furnizuesit dhe konsumatorëve do të rrisë stimujt që furnizuesi të menaxhojë më saktë balancimin e tij. 

Që nga funksionalizimi i mekanizmit balancues në Kosovë, në qershor të vitit 2017, faktori ndarës i 

jobalancit u aplikua si 100%, përkatësisht çdo përfitim dhe/apo humbje nga jobalancat iu kthyen 

përkatësisht u rikuperuan plotësisht nga konsumatorët fundor. Edhe pse të dhënat nga vitit 2017 tregojnë 

se ka një përfitim për furnizuesin që të kërkojë aplikimin e faktorit ndarës të jobalancit dhe se një kërkesë 

e tillë është në përputhje me përvojat ndërkombëtare, për shkak të numrit të kufizuar të pjesëmarrësve 

në treg, çështja e balancimit mbetet ende komplekse në Kosovë. Ndryshimet nga kërkesat e vendosura 

nga akterët e tregut, në një sistem jo mirë të avancuar nga perspektiva e infrastrukturës, janë shumë të 

vështira për t'u zbatuar. Qasja e kufizuar në numër dhe llojllojshmëri të burimeve, dhe varësia nga njësitë 

gjeneruese të cilat janë të vjetra dhe jo fleksibile, kufizon aftësinë që sistemi të jetë në balancë dhe të 

ketë kosto minimale. Për më tepër, marrë parasysh edhe zhvillimet e tregut (konsumatorët prodhues, 

hapja e tregut dhe mundësia e ndërrimit të furnizuesve), KESCO kërkoi që faktori i ndarjes së jobalancit të 

vazhdojë të aplikohet si 100% të paktën deri në rishikimin tjetër periodik, dhe si i tillë do të zbatohet edhe 

në këtë aplikacion. 

 

3.4. Niveli i lejuar i Borxhit të Keq  
 

Në periudhën e parë rregullative, ZRRE përmes vendimit nr. V_399_2012 ka përcaktuar lejesën për 

Borxhin e Keq për periudhën 2012-2017. Duke marrë parasysh që deri në këtë vit nuk kishte rishikim të 

parametrave, Rregullatori ka aplikuar përqindjen prej 4%, sipas lejesës së fundit të borxhit të keq të 

aprovuar në 2017. 

FSHU në çdo rishikim tarifor ka kërkuar aprovimin e një përqindje më të lartë të borxhit të keq me 

arsyetimin e qëndrueshëm se vlera e lejuar e borxhit të keq është më e ulët se ajo e realizuar, meqë gjatë 

rishikimit të lejesës së borxhit të keq, merren në konsideratë të gjitha të hyrat që furnizuesi arkëton. Është 

e rëndësishme të theksohet se jo të gjitha pagesat që arkëtohen nga FSHU-ja kanë të bëjnë me energjinë 

e faturuar, bazuar në të cilën jepet lejesa e borxhit të keq. 

Komfor arsyetimeve dhe dokumentacionit mbështetës të ofruar Rregullatorit me dorëzimit e propozimit 

tonë për parametrat hyrës, ne kemi arsyetuar se borxhi i keq aktual mesatar që nga viti 2017 është 5.58%. 

Viti 2020 është vit i jashtëzakonshëm për shkak të përhapjes së pandemisë dhe efekteve të karantinimit. 

Fatkeqësisht, përhapja e pandemisë kishte një efekt të pashembullt në kompani, marrë parasysh ndikimin 

e menjëhershëm negativ në normën e arkëtimit të të hyrave nga faturat e energjisë elektrike, e cila më 

tej ka ndikuar edhe aranzhimet komerciale të kompanisë. Duke marrë parasysh përmasat e pandemisë 



 
dhe ndikimin e saj në të gjithë botën, kjo ngjarje e Forcës Madhore pati efekt edhe në stabilitetin financiar 

dhe social të vendit, andaj megjithë vështirësitë me të cilat është përballur FSHU gjatë tërë këtyre muajve 

dhe pozicionit të dëmtuar financiarisht, e njejta mbështeti konsumatorët e saj përmes sigurimit të 

furnizimit të besueshëm me energji elektrike pandërprerë. 

Fatkeqësisht, i gjithë sektori i biznesit në Kosovë u ndikua gjithashtu, fakt ky që ndikoi më tej në kushtet e 

jetës, meqë krizat dhe rënia ekonomike kanë ndikuar ndër të tjera, në humbje të konsiderueshme të 

vendeve të punës dhe të hyra më të ulëta që do të rrisin shkallën e varfërisë në vend. Madej edhe analizat 

e bëra nga organizata të ndryshme ndërkombëtare nuk tregojnë një rimëkëmbje premtuese së shpejti. 

Në këtë kuptim, efekti i përhapjes së pandemisë në kompani ishte i madh dhe i pa-rikuperueshëm nga 

niveli i lejuar i borxheve të këqija. Meqenëse ky është një efekt i Forcës Madhore dhe jashtë kontrollit të 

furnizuesit, KESCO si Furnizues me Shërbim Universal ka bërë një analizë mbi pritshmërinë e arkëtimit të 

të hyrave (të arkëtueshmet) dhe ka rishikuar fuqinë e tij të arkëtimit për tre vitet e ardhshme (2021-2023), 

e cila është bërë konform pritshmërive të reja dhe duke marrë parasysh informacionin e disponueshëm 

në kohë, si të dhënat historike mbi mundësinë e pagesave nga konsumatorët, numrin e bizneseve të 

mbyllura në baza vjetore dhe numrin e bizneseve të mbyllura si rezultat i efektit të pandemisë. Për më 

tepër, FSHU ka analizuar efektin e hapjes së tregut dhe që nga lejesa e vendosur në vitin 2017 e cila ende 

vazhdon të jetë në zbatim, nuk është konsideruar zvogëlimi i shkallës së arkëtimit nga të gjithë 

konsumatorët (përfshirë ata të cilët tashmë operojnë në tregun e hapur). Me Udhëzimin e ZRRE-së për 

Liberalizimin e Tregut në Sektorin e Energjisë në Kosovë të aprovuar në 2017 dhe të ndryshuar më tej në 

2018 dhe 2019, konsumatorët e kyçur në nivelin 35 kV dhe 10 kV pritet të furnizohen me tarifa të 

parregulluara nga prilli i vitit 20211, kështu që efekti do të jetë edhe më i lartë. 

Këto informacione u shfrytëzuan si bazë për llogaritjen e kërkesës së FSHU-së për borxhin e keq në 

periudhën tjetër rregullative (2021-2023), detajet e të cilave iu ofruan Rregullatorit me dorëzimin e 

Propozimit për Parametrat Hyrës. 

_______ 

Meqenëse ZRRE deri më tani nuk ka lëshuar asnjë vendim dhe / ose mendim lidhur me propozimin e 

FSHU-së, në këtë aplikacion FSHU do të shfrytëzojë parametrat e mëposhtëm: 

Parametri Vlera 

Marzha me Pakicë 3% 

Borxhi i Keq 6.22% 

Faktori Ndarës Balancues 100% 

 

Arsyetimi i hollësishëm për secilin parameter është dhënë në propozimin e FSHU-së për parametrat hyrës 

2021-2023. 

                                                           
1 Letra e ZRRE-së Nr. 640/19 e datës 06.11.2019, Njoftimi për furnizimin e konsumatorëve të energjisë elektrike në 
treg me çmime të parregulluara 



 

4. Kostot me Pakicë 
 

Në përputhje me Rregullën e të Hyrave të Lejuara për FSHU-në, të njejtës i lejohen kosto të arsyeshme, 

siç janë kostot e operimit dhe mirëmbajtjes, të cilat janë të nevojshme dhe mundësojnë operimin e 

furnizuesve. Që nga ndarja funksionale dhe ligjore nga aktivitetet e shpërndarjes në 2015, kostot mesatare 

të operimit dhe mirëmbajtjes të lejuara për Furnizuesin e Shërbimit Universal janë 6 milion €, të cilat janë 

në përputhje me kostot mesatare aktuale të furnizuesit me shërbim universal, siç tregohet në tabelën më 

poshtë: 

(në mil €) 2017 2018 2019 Mesatarja / Totali 

Të aprovuara 5.79 5.96 6.06 5.93 

Aktuale 5.60 6.14 5.62 5.79 

Diferenca 0.18 (0.19) 0.44 0.15 

* Vini re se OPEX-i aktual përjashton kostot për konsumatorët e parregulluar 

ZRRE miraton shpenzimet operative për Furnizuesin e Shërbimit Universal në total dhe të njejtat nuk 

përputhen me kërkesat vjetore të furnizuesit gjatë viteve, meqë kostot e lejuara janë vazhdim i 

parashikimeve të bëra gjatë periudhës së parë rregullative dhe nuk paraqesin pasqyrim të ndryshimeve 

të çmimeve ndër vite. Sidoqoftë, FSHU operon brenda buxhetit të lejuar, duke krijuar efikasitet kur është 

e mundur në linja të caktuara në mënyrë që të jetë në gjendje të mbulojë kostot e rritura në linjat tjera. 

Andaj, zvogëlimi në mënyrë të njëanshme i kostove për shërbimet e përbashkëta nga ana ZRRE-së pa i 

dhënë fillimisht të drejtën FSHU-së për të dhënë shpjegime lidhur me shërbimet e përbashkëta është i 

papranueshëm dhe si i tillë padrejtësisht hoqi të drejtën e FSHU-së për t'u përgjigjur dhe ofruar 

argumentet e veta lidhur me çështjen. 

Duhet të theksohet gjithashtu se të dhënat e paraqitura në pasqyrat financiare në lidhje me kostot 

operative ndryshojnë nga ato të lejuara nga ZRRE, sikurse shpenzimet e qirasë të cilat nga viti 2019 në 

përputhje me parimet e kontabilitetit (IFRS 16) kërkohet të trajtojtohen si qira financiare dhe të njëjtat 

janë paraqitur në bilancin e gjendjes si e drejta e shfrytëzimit të aseteve dhe obligimi për qira, dhe nëse 

plotësohen kushtet që i njejti aset të shfrytëzohet për më shumë se një vit nga i njëjti partner, të njëjtat 

kosto në pasqyrat e të hyrave paraqiten si kosto zhvlerësimi – ‘e drejta për shfrytëzimin e asetit’. Andaj, 

pamundësia e argumentimit rezultoi në mos-marrjen parasysh të kostove të qirasë si pjesë e shërbimeve 

të përbashkëta, ashtu siç palët janë pajtuar përmes marrëveshjes për shërbime të përbashkëta, realizuar 

konform Udhezuesit për Shthurrje të Rregullatorit.  

Ulja e kostove operative për 25% e ka vendosur Furnizuesin e Shërbimit Universal në një pozicion financiar 

shumë të pafavorshëm, veçanërisht për faktin se FSHU mbylli vitin 2019 me humbje dhe në të njëjtën 

kohë u përball me probleme të arkëtimit të të hyrave nga faturat si rezultat i përhapjes së pandemisë 

globale COVID 19, gjë që ndikoi më tej në fuqitë e saj të pagesave për të mbuluar detyrimet ndaj 

operatorëve të tjerë. 

Përkundër faktit se numri i konsumatorëve është në rritje të vazhdueshme, gjë që rezulton edhe me rritjen 

e kostove për ofrimin e shërbimeve për këta konsumatorë, megjithë përmirësimin e shërbimeve dhe 

rritjen e kostove për konsumator, ZRRE nuk miratoi një buxhet të shtuar për kostot operative, megjithëse 



 
FSHU vazhdimisht ka kërkuar dhe justifikuar nevojat e saj. Tabela më poshtë tregon një humbje vjetore 

që FSHU ka krijuar për bazë konsumatori, në tre vitet e fundit. 

 2017 2018 2019 2020 

OPEX-i i  lejuar (në mil €) 5,787,503 5,957,047 6,060,104 4,594,113 

Numri I konsumatorëve aktiv (Nr.) 561,827 579,963 605,694 629,359 

Kostoja mesatare e OPEX-it për konsumator 
(€/konsumator) 

10.30 10.27 10.01 7.30 

Ndryshimi në mes. Kostoja e OPEX-it për 
konsumator % 

 -0.3% -2.6% -27.0% 
 

Siç mund të kuptojmë nga tabela e mësipërme, nga viti 2017 mesatarja e humbjes së FShU-së është afro 

10% dhe FShU-ja ka arritur optimizimin maksimal, të cilat nuk i janë kompensuar përmes OPEX-it të dhënë 

dhe të cilat do të jenë problematike për t'u arritur në të ardhmen nëse ZRRE-ja nuk merr në konsideratë 

kërkesat e FShU-së. 

Në këtë këndvështrim, duke marrë parasysh sa më sipër, ZRRE duke ulur në mënyrë të njëanshme 24% të 

kostove operative të furnizuesit për shërbimet e përbashkëta, pa pasqyruar kostot aktuale, e ka vendosur 

furnizuesin e shërbimit universal në një pozitë të vështirë financiare. Kostot e operimit të nevojshme për 

kryerjen e funksionit të furnizuesit me shërbim universal për vitin 2020, siç tregohet edhe në draft 

pasqyrat financiare, ishin 5.5 milion €. 

Gjatë vitit 2020, përhapja e pandemisë COVID-19 ka ndikuar negativisht në të gjitha aspektet socio-

ekonomike në vendin tonë, si dhe në të gjithë botën. Ngjashëm me personelin shëndetësor, policinë 

kombëtare, personelin e agjencisë së menaxhimit të urgjencave, etj., punonjësit tanë ishin gjithashtu në 

ballë dhe të ekspozuar ndaj rrezikut të infektimit. Përkundër masave të sigurisë të marra dhe zbatuara, 

punonjësit tanë nuk kishin asnjë mundësi tjetër përveç përmbushjes së detyrave të tyre duke qenë të 

vetëdijshëm dhe plotësisht përgjegjës për rëndësinë jetësore të furnizimit të rregullt me energji elektrike 

edhe në kohë krizash. Duke marrë parasysh që institucioni qeveritar si dhe kompanitë e tjera në sektorin 

e energjisë inkurajuan stafin e tyre me pagesa shtesë, ne kërkuam nga ZRRE më 1 prill 2020 mbulimin e 

kostove shtesë të personelit nga mekanizmat tarifor gjatë krizës për shkak të COVID-19. Më 28 maj 2020, 

ZRRE përmes letrës nr. 179/20 iu përgjigj pozitivisht kërkesës sonë, duke aprovuar për KESCO-n kostot në 

vlerë prej 36,351 €, siç konfirmohet përmes letrës zyrtare nr. 23 të datës 19 qershor 2020, dhe të njëjtat 

janë përfshirë si kosto shtesë në këtë aplikacion tarifor. 

Marrë parasysh të lartë-thënat dhe nevojat e analizuara në detaje lidhur me kërkesat për zhvillimet e 

pritshme në tre vitet e ardhshme, OPEX-i i propozuar nga FShU-ja për të siguruar operim të qëndrueshëm 

dhe funksional gjatë viteve 2021 është 7.88 milion €, i cili përfshin gjithashtu kostot shtesë të lejuara për 

sigurimin shëndetësor gjatë vitit 2020. Siç është paraqitur dhe arsyetuar edhe në kërkesën e FSHU-së për 

OPEX me dorëzimin e Parametrave për 2021-2023 në 8 Tetor 2020, rritja e kërkesave të OPEX rezulton 

nga disa faktorë, përmbledhur si më poshtë: 

1. Investimi në sistemin e ri të faturimit nënkupton trajnim shtesë për punëtorët e furnizuesit 

2. Nevoja e furnizuesit për t’u pajisur me vetura, të cilat që nga shthurja ligjore si asete i kanë takuar 

operatorit të shpërndarjes. Përdorimi i veturave nënkupton gjithashtu kosto shtesë për siguri, 

mirëmbajtje dhe karburant  



 
3. Përhapja e pandemisë Covid-19 ka luhatur çmimet e sigurimit dhe ka rritur nevojën për siguri 

shtesë 

4. Me qëllim të përfitimit nga kostot më të ulëta të importit, përfshirë marrëveshjet më afatgjate 

për import rritet nevoja për garanci bankare dhe kostot e financimit të tyre 

5. Ndryshimi i vazhdueshëm i tregut dhe prezantimi i kërkesave të reja komfor zhvillimeve evropiane 

gjithashtu po rritë nevojën për konsulencë të brendshme si dhe informim më të mire te 

qytetarëve lidhur me ndryshimet në shërbimet e ofruara.  

 

5. Kostot e Blerjes me Shumicë 
 

Sipas nenit 17 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, kostot e energjisë me shumicë në lidhje me furnizuesit 

e rregulluar përbëhen nga si vijon: 

 Kostot e blerjes së energjisë nga gjeneratorët vendor (GENCt) 
 Kostot e importit të energjisë (IMPCt) 
 Marzha me pakicë e energjisë së blerë (RETMt), and 
 Kostot neto të imbalancit (IMBCt), të cilat i nënshtrohen faktorit të ndarjes së imbalancit (IMBFt) 

 
Formula e mëposhtme paraqet zbatimin e këtyre kostove, e cila më tej do t’i shërbej FSHU-së në 
përcaktimin e të hyrave të saj për vitin përkatës t: 
 
WHPCt =(GENCt + IMPCt + IMBCt * IMBFt)* (1+RETMt) 
 
Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë dominohet nga dy termocentrale të mëdha, të cilat prodhojnë 

95% të prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike në vend, ndërsa pjesa e mbetur (5%) mbulohet 

nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë. 

Siç u tha më lart, megjithëse në balancën e energjisë për vitin 2021 të aprovuar nga ZRRE-ja parashihet që 

përveç planit të rregullt të mirëmbajtjes të njësive gjeneruese njësia gjeneruese B1 të ishte jashtë operimit 

nga 14 shkurt - 15 tetor 2021, me njoftimin e KEK-ut se plani i prodhimit ka ndryshuar dhe punimet në 

njësinë gjeneruese B1 janë zhvendorus në vitin 2022, KESCO në këtë aplikim ka përdorur planin e ri të 

prodhimit.  

Çmimi aktual i blerjes nga KEK është i aplikueshëm deri në fund të marsit 2021, komfor Shtojcës 5 të 

Marrëveshjes së BSA-së, dhe çmimi i ri i propozuar nga KEK për vitin e ardhshëm tarifor është të reflektoj 

vetëm normën e inflacionit. Konform praktikes të cilën e përdor ZRRE-ja, siç përcaktohet edhe në Rregullat 

për të Hyrat e Lejuara Maksimale, vlera aktuale e inflacionit matet duke përdorur "Indekset e 

Harmonizuara të Çmimeve të konsumatorëve (HICP) të të gjithë njësive për Eurozonën" të publikuara nga 

Eurostati. 

Bazuar në të dhënat zyrtare të publikuara në Eurostat, norma e inflacionit në Evropë gjatë vitit 2020 ishte 

0.3%, prandaj çmimi i KEK-ut,  në përputhje me kërkesën e paraqitur në shkresën e tyre dhe rregullave 

tarifore është 29.59 €/ Wh per furnizuesin KESCO, e cila si e tillë është paraqitur në këtë aplikacion.  



 
Mungesat e energjisë së disponueshme në treg qoftë edhe në orë të caktuara rrisin kërkesën për import. 

Meqenese KESCO ka nevoj për import vetëm në orë të caktuara të ditës, e që janë kryesisht orët e pikut, 

ofertat kontraktuale janë të bazuara kryesisht në konrata të shërbimeve. Fillimi i funksionimit të KOSTT-it 

si zonë e rregulluar si dhe kufizimet kufitare dhe kufiri jofunksional tregtar me Serbinë dhe kufizimet e 

mundshme të rrjetit (bllokimet) gjatë vitit, pritet të ndikojnë në çmimet e importit në vitin e ardhshëm.  

Në këtë këndvështrim, aprovimi i çmimeve më të larta të importit si dhe mjeteve financiare për 

furnizuesin është domosdoshmëri, veçanërisht duke marrë parasysh problemet financiare me të cilat 

furnizuesi është përballur gjatë vitit 2020 për shkak të efektit pandemik dhe largimit të konsumatorëve 

komercial nga aktiviteti i rregulluar gjatë vitit 2021. 

Është e rëndësishme të theksohet se FSHU do të blej energji elektrike nga BRE-të gjithashtu, prej të cilave 

do të konsiderohet me prioritet. Në përputhje me Rregullën për Skemën Mbështetëse, të aprovuar nga 

ZRRE-ja në Prill 2017, Njesitë Gjeneruese të BRE-ve do të shesin energjinë e prodhuar tek Operatori i 

Tregut (MO), dhe MO do të alokojë të gjithë prodhimin e BRE-ve tek furnizuesit proporcionalisht, sipas 

kërkesës për konsum respektiv nga totali i konsumit të energjisë elektrike në Kosovë. Sidoqoftë, disa nga 

BRE-të e vogla do të mbeten në marrëveshje kontraktuale me FSHU-në, për shkak të marrëdhënieve të 

trashëguara kontraktuale gjatë procesit të privatizimit dhe bazuar në udhëzimet e lëshuara nga ZRRE për 

liberalizimin e tregut. 

Për shkak të mungesës së informacionit në lidhje me çmimin referent të BRE-ve deri në fazën e aplikimit, 

në këtë aplikacion është shfrytëzuar çmimi aktual referent për llogaritjen e blerjeve nga BRE-të në 

marrëdhënie kontraktuale me Operatorin e Tregut. Sidoqoftë, duhet të theksohet se çdo ndryshim në 

çmimin referent të aplikuar në BRE gjatë këtij viti tarifor duhet të pasqyrohet nga ZRRE në procesin e 

llogaritjes së të hyrave të lejuara maksimale të FSHU-së. 

Sa i përket BRE-ve që janë në marrëdhënie kontraktuale me KESCO, është e rëndësishme të theksohet se 

KESCO ka pranuar një shkresë për përditësimin e çmimeve të tyre, konform marrëveshjeve në fuqi, por 

meqenëse deri në ditën e aplikimit KESCO nuk ka arritur marrëveshje për çmime, në këtë aplikim kemi 

përdorur çmimet referente aktuale.  

Në përputhje me sa më sipër, dhe komfor formulës për përcaktimin e Kostove të Blerjes me Shumicë të 

dhënë në Rregullën e të Hyrave, kostot totale për mbulimin e parashikimit të konsumit për vitin 2021 janë 

si më poshtë: 

Përshkrimi GWh mil€ 

KEK Gjenerimi 3,642 107.67 

Importi 83 5.64 

Prodhimi i BRE-ve në marredhënie kontraktuale me KOSTT 361 12.79 

Prodhimi i BRE-ve në marredhënie kontraktuale me FSHU 44 2.01 

Marzha me Pakicë  3.84 

Totali i Shpenzimeve të Blerjeve të Energjisë me Shumicë 4,130 131.96 

 



 

6. Kostot e Bartshme 
 

Komfor nenit 18 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, gjatë përcaktimit të MAR-it, FSHU do të mbulojë 

kostot e mëposhtme: 

 Kostot e OT që faturohen nga OT dhe kanë të bëjnë me Konsumatorët e FSHU-së; 

 Kostot e OS të cilat faturohen nga OS dhe ndërlidhen me Konsumatorët e FSHU-së; 

 Kostot e SHST (TUOS) që faturohen nga OST dhe ndërlidhen me Konsumatorët e FSHU-së; 

 Kostot për përdorimin e sistemit të shpërndarjes që faturohen nga OSSh dhe lidhen me 

Konsumatorët e FSHU-së; dhe 

 Pjesa e taksës për Licencës që lidhet me Konsumatorët e FSHU-së Moreover, besides the above-

mentioned USS pays to the TSO also for the Renewables Fund, which will be included as part of 

the pass-through costs. 

Tarifa për Licencë llogaritet si një tarifë e paracaktuar nga Rregullatori, e shumëzuar me energjinë e 

pritshme të importit në MWh. Meqë ZRRE nuk ka iniciuar ndonjë proces për të ndryshuar tarifën për 

licencë, FSHU do të aplikojë të njëjtën tarifë siç ka zbatuar edhe në periudhën e mëparshme rregullative 

(0.22 € / MWh).  

Ndërkohë, meqenëse bazuar në afatet kohore të përcaktuara në Rregullën e të Hyrave të FSHU-së, si dhe 

në letrën zyrtare të ZRRE-së për aplikimin për MAR, nuk ka dallime në afatet kohore kur të licencuarit e 

tjerë paraqesin aplikimet e tyre, FSHU do të përdorë informacionet që janë në dispozicion deri në kohën 

e dorëzimit të këtij aplikimi, respektivisht do të aplikojë çmimet aktuale në konsumin e parashikuar për 

kalkulimin e këtyre kostove gjatë kërkesës për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2020. Çdo ndryshim 

nga ZRRE-ja gjatë përcaktimit të tarifave për OSSH dhe OST duhet të pasqyrohet në MAR-in përfundimtar 

për Furnizuesin me Shërbim Universal. 

 

7. Përshtatjet dhe Faktori Korrigjues i të Hyrave 
 

Gjatë çdo viti tarifor furnizuesi parashikon kostot e tij të cilat aprovohen nga Rregullatori. Megjithatë, 

gjatë vitit aktual ekzistojnë dallime në mes të kostove të lejuara dhe aktuale, prandaj përmes një faktori 

korrigjues këto kosto përshtaten duke reflektuar diferencën ndërmjet kostove të lejuara dhe atyre 

aktuale.  

Në pajtim me Rregullën për të Hyrat e Lejuara Maksimale është bërë korrigjimi i të hyrave të vitit 2020, 

faktori korrigjues ka rezultuar të jetë 9.23 milion €, siç është paraqitur në tabelën më poshtë: 

 

 

 



 
Përshkrimi mil € 

MAR-i i Aprovuar  268.99  

MAR-i Aktual  273.84 

Shitjet aktuale  265.64 

It 6.85% 

Faktori korrigjues i të hyrave (ADJt)*  9.23 

                        *Përfshirë rregullimin për shumën e tarifës balancuese 
 
Duhet theksuar se ndryshimet më të mëdha në MAR përcaktuar gjatë vitit 2020 nga ai aktual është për 

shkak të vlerës më të lartë për 7 milion € në kostot e bartshme si dhe ndryshimit të të hyrave nga shitjet 

e energjisë elektrike tek konsumatori fundor me atë të parashikuar gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 

2020.   

Shitjet për vitin 2020 janë parashikuar në përputhje me sjelljen e konsumatorëve në vitet e fundit dhe 

kyçjet e reja që priteshin të realizohen, megjithatë përhapja e pandemisë COVID-19 që nga mesi i Marsit 

ka ndikuar në sjelljen e konsumatorëve. Megjithëse shitjet në aspektin energjetik kanë shënuar rritje, 

zhvendosja e tyre nga konsumatorët komercial tek konsumatorët shtëpiak ka rezultuar me të hyra më të 

vogla krahasuar me pritjet.  

FSHU në këtë aplikacion ka aplikuar vetëm 20% të faturimit në emër të rikthimit të humbjeve, sepse siç 

është arsyetuar edhe në të kaluarën, jo e gjithë energjia e faturuar në emër të 'rikthimit të humbjeve' 

arrihet të kolektohet, duke krijuar kështu vështirësi financiare për FSHU-në. Nëse ZRRE vazhdon të zbatojë 

të gjithë shumën e faturuar si të hyra nga rikthimi I humbjeve, FSHU do të detyrohet të kërkojë një lejesë 

më të madhe të borxhit të keq për të arkëtueshmet në lidhje me rikthimin e humbjeve. 

 

8. Përcaktimi i MAR për vitin relevant t 
 

Të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për vitin 2021 do të mbulohen nga tarifat e rregulluara të 

shitjes me pakicë dhe përfshijnë vetëm kostot e konsumatorëve që do të furnizohen nga 

Furnizuesi me Shërbim Universal. 

Tabela më poshtë paraqet një përmbledhje të kërkesës për të Hyrat e Lejuara Maksimale për 

FSHU-në për vitin 2021, pasi të dihen të gjitha elementet e kostove, siç është shpjeguar në 

kapitujt e mëparshëm dhe komfor shprehjes për llogaritjen e Të Hyrave të Lejuara Maksimale në 

vitin relevant: 

MARt = (RETRt + WCLCt + WHPCt + PSTCt - NTFRt + KREVt) / (1-BDTAt) 

 



 
MAR-i i FSHU-së për vitin 2020 mil € 

It 6.85% 

Kostot e lejuara me pakicë 8.17 

       OPMCt   7.88 

       DEPCt  0.29 

 Kostot e bartshme (PSTCt) 132.68 

       Kostot e OST 21.08 

      Kostot e OSSH 95.90 

     Fondi BRE  15.70 

 Kostot e kapitalit punues (WCLCt) 1.56 

 Kostot e energjisë me shumicë (WHPC) 131.96 

      WHPC 128.12 

      Marzha me pakicë 3.84 

Taksa për licencë 0.02 

Faktori i përshtatjeve të të hyrave (ADJ) 9.23 

BDTA 4.00% 

BDTA për pandeminë 2.22% 

FSHU MAR 302.42 

 

Përcaktuesit e faturimit për vitin 2021 janë bazuar në vëllimet e shitjeve të parashikuara në 

Bilancin e Energjisë, përmes së cilave pritet të pranohen të hyra në vlerë € 274,41 mil. Duhet të 

sqarohet se as kostot si dhe as të hyrat nuk janë marrë parasysh për konsumatorët që pritet të 

operojnë në treg të hapur, në përputhje me informatat e njohura deri në kohën dorëzimit të 

aplikacionit. 

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, duhet theksuar se gjatë vitit 2020 ka pasur disa diskutime 

në lidhje me furnizimin me energji elektrike në Veri të Kosovës, megjithatë, ky aplikacion tarifor 

nuk konsideron ndonjë kosto në lidhje me furnizimin e Veriut. Prandaj, çdo zhvillim i njohur nga 

rregullatori në kohën e aprovimit të MAR-it, i cili mund të pritet të ngjajë gjatë vitit 2021, do të 

pasqyrohet para përcaktimit të MAR-it përfundimtar. 

FSHU mbetet i angazhuar për bashkëpunim me qëllim të arritjes së konkluzioneve të duhura, të 

cilat janë në interesin e të gjitha palëve të përfshira në sektorin e energjisë. 

 

 


