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1. Hyrje 

 

Rritja e çmimeve te importit gjatë vitit 2021 në nivele të pashënuara më parë i hapi rrugë hapjes 

së shqyrtimit të jashtëzakonshëm në fund të vitit 2021. Ky proces u përmbyll në shkurt të vitit 

2022 me vendimin për të Hyrat e Lejuara Maksimale për FSHU-në, Vendimi nr. V_1486_2022 të 

dt. 7 shkurt 2022.  Sipas këtij vendimi kostot e blerjes së energjisë për FSHU u zvogëluan në të 

gjitha përllogaritjet në vlerë prej 100 milion eurove, meqenëse ZRRE-ja kishte marrë për bazë 

vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për alokimin e subvencionit të energjisë elektrike 

për konsumatorët e rregulluar në vlerë prej 100 milion euro.  

Ndonëse vendimi ishte marrë në shkurt të 2022, ndarja e mjeteve të subvencionit u bë në fund të 

gushtit të vitit 2022.  Në këto rrethana furnizuesi u vu në pozitë të vështirë financiare, duke e lënë 

të njëjtin të operoj nën kosto që nga viti 2021.  Si shkak i vonesave në ndarjen e mjeteve të 

subvencionit, FSHU në korrik të 2022, kishte parashtruar në ZRRE ‘Kërkesën për shqyrtim të 

jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale’, në përputhje me Rregullën për të Hyrat e 

FSHU-së. ZRRE-ja pas vlerësimit të situatës hapi procesin e shqyrtimit të jashtëzakonshëm në 

gusht të 2022, mirëpo pas ndarjes së subvencionit për muajt shkurt-korrik, ZRRE zyrtarisht mbylli 

procesin e shqyrtimit të jashtëzakonshëm nën arsyetimin se kanë pushuar rrethanat për shqyrtim 

të jashtëzakonshëm si shkak i ndarjes buxhetore prej 41 milion euro për subvencionimin e 

energjisë elektrike për konsumatorët e rregulluar nga ana e Qeverisë. 

Si rezultat i kostove më të larta aktuale sesa ato të njohura në tarifa dhe mungesës së ndarjes së 

subvencionit të plot brenda vitit financiar, FSHU-ja në fillim të dhjetorit të vitit 2022, përsëri 

parashtroi kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm të të Hyrave të lejuara maksimale. Pas 

kërkesës së FSHU-së, ZRRE me datë 11 janar 2023 ka iniciuar procesin e shqyrtimit të 

jashtëzakonshëm përmes së cilës  ka konfirmuar se FSHU ka kaluar pragun e materialitetit, siç  

përcaktohet  me Rregullën për të hyrat e FSHU-së.   

E gjithë kjo situatë ishte ndikuar nga kriza energjetike e përhapur në gjithë botën fillimisht si pasoje 

e rritjes enorme të çmimeve të importit gjatë vitit 2021 e cila pastaj morri hov gjatë vitit 2022 si 

rezultat i luftës së Ukrainës me Rusinë. Kjo ka ndikuar që të gjitha kostot të rriten në mënyrë të 

vazhdueshme duke vështirësuar qëndrueshmërinë financiare të FSHU-së për plot dy vite.   

Në përputhje me Shtojcën 3 të Rregullës për Vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim 

Universal (Rregulla për të Hyrat e FSHU), KESCO si subjekt i licencuar nga Rregullatori për të 

kryer Furnizimin me Shërbim Universal ka përgatitur Aplikimin për të hyrat e lejuara maksimale 

(MAR) për vitin 2023. Përmes kërkesës për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 2023, FSHU do 

të  siguroj operim të qëndrueshëm dhe shërbime sa më cilësore për të gjithë konsumatorët. 

Në këtë Aplikim janë prezantuar të dhënave energjetike dhe financiare për blerjet e energjisë nga 

prodhimi vendor dhe importi, përkatësisht kostot e blerjes me shumicë, kostot me pakicë, kostot e 
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bartshme dhe përshtatjet për vitet e mëparshme, ndërsa gjatë përcaktimit të të hyrave të lejuara 

maksimale, janë përdorur vlerat e parametrave sipas vendimit të ZRRE –së V_1476_2022 të datës 

14 janar 2022. 

 

2. Kostot e blerjes së energjisë me shumicë 

 

Furnizuesi me Shërbim Universal çdo vit parashikon shitjet për konsumatorët e tij për vitin e 

ardhshëm, duke përdorur informatat historike dhe komponentët e tjerë që ndikojnë në shitjet, siç 

janë kushtet atmosferike dhe rritja ekonomike (përfshirja e konsumatorëve të rinj, indekset e 

blerjes së energjisë, GDP, etj.). 

Sipas Draft Bilancit të energjisë elektrike të dërguar në ZRRE, shitjet e parashikuara për FSHU-

në për vitin 2023 janë 5,145 GWh, siç janë paraqitur në tabelën e më poshtme:  

Niveli i tensionit Total 

Konsumatorë e kyçur në nivel të tensionit 35 kV  59 

Konsumatorë e kyçur në nivel të tensionit 10 kV 434 

Konsumatorët komercial 0.4 kV 453 

Konsumatorët komercial 0.4 kV / II 766 

Konsumatorët e amvisërisë                  3,392 

Ndriçimi Publik   41 

Total konsumi në nivel të shpërndarjes 5,145 

 

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 Kosovë prodhimi i energjisë elektrike dominohet nga dy termocentrale të mëdha të cilat 

mbulojnë pjesën më të madhe të kërkesës në vend, ndërsa pjesa e mbetur mbulohet nga Burimet e 

Ripërtërtishme të Energjisë dhe Importi. Bazuar në parashikimin e konsumit dhe kapaciteteve të 

disponueshme orë për orë të prodhimit vendor të parashikuar në draft bilancin e energjisë për vitin 

2023, FSHU ka paraparë blerjet e energjisë sipas burimit të prodhimit si në tabelën e mëposhtme: 

Bilanci Energjetik 2023                                                                                        GWh 

 Blerjet 5,145 

 KEK Gjenerimi   4,321 

Blerjet nga BRE në marrëdhënie kontraktuale me KOSTT    584 

Blerjet nga BRE në marrëdhënie kontraktuale me KESCO       45 

 Importi      195 

 Konsumi   5,145 

 Mbetje / Deficiti  - 
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Rregulla për të hyrat e FSHU-së, ka përcaktuar se kostot e energjisë për furnizuesin e rregulluar 

përbëhet nga: 

- Kostot e energjisë të blerë nga prodhimi vendor;  

- Kostot e importit të energjisë; 

- Marzha me pakicë në blerjet e energjisë; 

- Kostot neto të jobalancit, të cilave u aplikohet faktori ndarës i jobalancit;  

Me qëllim të kalkulimit të kostove për blerjet e energjisë elektrike për mbulimin e nevojave të 

konsumit, FSHU në këtë aplikim ka përdorur çmimin e pandryshuar për Gjenerimin vendor. 

Gjithashtu, në mungesë të 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. Ndërsa për BRE-të në marrëdhënie 

kontraktuale me FSHU-në, sipas kërkesës se ZRRE-se është bërë përditësimi i çmimit aktual, ku 

FSHU-ja konform marrëveshjeve në fuqi ka aplikuar normën e inflacionit dhe metodologjinë e 

vitit 2017.  

Parashikimet e FSHU-së për blerjet e energjisë elektrike nga importi  sipas draft bilancit për vitin 

2023 janë 195 GWh me një çmim mesatar të importit të parashikuar prej 228.60€/MWh, sipas 

parashikimeve të fundit në tregjet ndërkombëtare, megjithëse të njëjtat kanë treguar luhatje të 

vazhdueshme të çmimeve të importit dhe nuk përfshijnë edhe kostot e kapaciteteve të nevojshme 

për sjelljen e energjisë elektrike në vend.  

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

Shumicë të dhënë në Rregullën për të Hyrat e FSHU-së, kostot totale për mbulimin e parashikimit 

të konsumit për vitin 2023 janë vlerësuar si 217.8 milion €. 

Përshkrimi  GWh mil€ 

KEK Gjenerimi  4,320.7 127.5 

Importi    195.2 44.6 

BRE Prodhimi në marrëveshje kontraktuese me KOSTT    584.3 38.1 

BRE Prodhimi në marrëveshje kontraktuese me FSHU      44.5 2.2 

Margjina me pakicë   5.4 

Totali i Shpenzimeve të Blerjes së Energjisë me Shumicë  5,144.8 217.8 
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3. Kostot me pakicë 

 

Kostot e lejuara me pakicë përfshijnë kostot operative dhe të mirëmbajtjes, kostot e korporatës, 

kostot e zhvlerësimit dhe kostot të cilat janë jashtë kontrollit të FSHU-së. Këto kosto njihen nga 

Rregullatori si të arsyeshme dhe i mundësojnë Furnizuesit operim të duhur. FSHU operon brenda 

buxhetit të lejuar, duke krijuar efikasitet kurdo që është e mundur në zëra të caktuara në mënyrë 

që të jetë në gjendje të mbulojë kostot e rritura në zëra tjerë. 

Megjithëse gjatë shqyrtimit të parametrave, Rregullatori ka përcaktuar shpenzimet operative për 

vitin 2023, FSHU në këtë aplikim ka përshtatur linjën e pagave, për të reflektuar një rritje prej 5%, 

e cila ka rrjedh si domosdoshmëri pas rritjes së çmimeve bazike, të cilat varfëruan shportën e 

konsumatorit, e konfirmuar edhe sipas përditësimit të Bankës Botërore për sigurinë ushqimore 

“Food Security”, veçanërisht në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme ku bënë pjesë edhe 

Kosova1. Si rezultat, FSHU gjatë vitit 2022 u përball edhe me protesta të punëtorëve, të cilat 

vështirësuan operimet ditore të furnizuesit.  

Është e rëndësishme gjithashtu të theksohet se përderisa numri  i konsumatorëve është në rritje të 

vazhdueshme, kjo rritje po ndikon në rritjen e kostove për ofrimin e shërbimeve për këta 

konsumatorë. Për më shumë nevojat e kohës në të cilën po jetojmë po kërkon përmirësim të 

vazhdueshëm të ofrimit të shërbimeve duke shtuar nevojën për të sjell në përdorim programe të 

ndryshme teknologjike, kostoja e të cilave është shumë e lartë. Rritja e numrit të konsumatorëve 

po ndikon në vëllim të shtuar të detyrave dhe përgjegjësive në vendin e punës. Prandaj, drejtësisht 

FSHU në këtë aplikim parasheh rritje të pagave për punëtorët me qëllim që të pasqyrohet vlera e 

tyre për kompaninë dhe nivelizimin e tyre me pagat e të të licencuarve të tjerë të sektorit. 

Për më tepër, në përputhje me Rregullën për të Hyrat, FSHU do të përshtat inflacionin për kostot 

e miratuara të vitit 2022, si për OPEX ashtu edhe për kostot e zhvlerësimit. 

 

4. Kostot e bartshme  

 

Konform 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;  

                                                           
1 Banka Botërore, 2022, Raporti ‘Sigura e Ushqimi’ 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b5de315c82b1a3bb32bf30057aad9b74-0320012022/original/Food-
Security-Update-LXVIII-Aug-11-2022.pdf (Vizituar më 20.01.2023) 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b5de315c82b1a3bb32bf30057aad9b74-0320012022/original/Food-Security-Update-LXVIII-Aug-11-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/b5de315c82b1a3bb32bf30057aad9b74-0320012022/original/Food-Security-Update-LXVIII-Aug-11-2022.pdf
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- 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;  

Ndërkohë, bazuar në Rregullën për të  Hyrat e FSHU-së, meqë, 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 2023. 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. 

 

5. 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 FSHU-së është bërë korrigjimi i të hyrave të vitit 2022 dhe 

faktori korrigjues ka rezultuar të jetë  47.68 milion €, siç është paraqitur në tabelën më poshtë: 

Përshkrimi  mil € 

MAR-i i Aprovuar 347.28 

MAR-i Aktual 446.67 

Shitjet aktuale  331.04 

Subvencioni shkurt-dhjetor   70.45 

It  5.53% 

Faktori korrigjues i të hyrave (ADJt)   47.68 

 

 

6. Përcaktimi i MAR për vitin relevant t  

 

Të Hyrat e Lejuara Maksimale (MAR) për vitin 2023 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 2023, pasi të dihen të gjitha elementet e kostove, siç është shpjeguar në kapitujt 
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e mëparshëm dhe konform 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 2023            mil € 

It 5.53% 

Kostot e lejuara me pakicë   5.83 

       OPMCt   5.70 

       DEPCt  0.12 

 Kostot e bartshme (PSTCt)  216.09 

       Kostot e OST  20.67 

       Kostot e OSSH 191.66 

       Fondi BRE 3.77 

 Kostot e kapitalit punues (WCLCt)  2.03 

 Kostot e energjisë me shumicë (WHPC)  217.76 

      WHPC 212.37 

      Margjina me pakicë  5.39 

Faktori i përshtatjeve të të hyrave (ADJ) 47.68 

BDTA 2.20% 

FSHU MAR 500.40 

 

Përcaktuesit e faturimit për vitin 2023 janë bazuar në vëllimet e shitjeve të parashikuara në Draft 

Bilancin e Energjisë. Me aplikimin e tarifave aktuale mbi përcaktuesit e faturimit të parashikuar 

për vitin 2023, priten të hyra të faturuara në vlerë prej  365.16 €  mil. 

Ashtu siç e kemi përmendur edhe me lartë, kiza energjetike dhe ajo ekonomike që e kanë 

karakterizuar vitin 2022 dhe që do të vazhdoj të jete prezentë edhe përgjatë vitit 2023, tashmë e 

kanë dëmtuar rëndë gjendjen financiare të FSHU-së. FSHU-ja tashmë është përballur me probleme 

të mëdha financiare dhe i duhet kohë për tu rikuperuar, prandaj çdo reflektim do të ketë ndikim 

pozitiv në operimin e duhur të FSHU-së. 

Në këtë këndvështrim të gjitha kostot e paraqitura në këtë aplikim janë kosto të arsyeshme për të 

cilat kërkojmë nga Rregullatori të njihen si të arsyeshme. 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.   
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