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Hyrje  

 

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

të jashtëzakonshëm në fund të vitit 2021. Megjithëkëtë, vazhdimi i luhatjeve dhe 

paqëndrueshmërisë së çmimeve te importit edhe gjatë vitit 2022, përkeqësuan gjendjen e  sektorit 

te energjisë elektrike në vend. 

Zvogëlimi i kostove të blerjeve të energjisë për FSHU-në, bazuar në vendimin e Qeverisë së 

Republikës së Kosovës për alokimin e subvencionit në vlerë prej 100 milion euro dhe disbursimi 

më vonë i subvencionit, e vendosën furnizuesin në një pozitë të rënduar financiare, duke e lënë të 

njëjtët të operoj nën kostot që nga mesi i vitit 2021. 

Remontet e planifikuara kapitale te KEK-gjenerimit gjatë sezonit veror, kur çmimet e energjisë 

elektrike shënuan vlera rekorde krahasuar edhe me vitin 2021, ekspozuan furnizuesin me shërbim 

universal në një situatë të paprecedentë, duke rrezikuar furnizimin me energji elektrike. Si rezultat 

i këtyre ngjarjeve, Qeveria e Republikës se Kosovës me dt. 31 korrik 2022, serish shpalli masat 

emergjente në sektorin e energjisë elektrike, të cilat u aprovuan edhe nga Kuvendi i Republikës së 

Kosovës. Të njëjtat masa u zgjaten edhe më tej në përputhje me neni 25 të Ligjit Nr. 05/L-081 për 

Energji. 

Megjithëse, çmimet e importit filluan të stabilizohen gjatë muajit tetor 2022 dhe temperaturat u 

treguan stabile, tarifat fundor nuk prodhuan efektin e dëshiruar, duke rezultuar qe FSHU-ja të 

tejkaloj kostot e njohura në tarifa. Tani kur ndodhemi në prag të sezonit dimëror dhe konsumi i 

energjisë elektrike ka filluar të rritet, e së bashku me të edhe kostot e energjisë elektrike. KEK 

gjenerimi me dt. 30 nëntor 2022 dërgoi njoftimin për ndryshimin e planit të prodhimit për muajin 

dhjetor 2022 dhe vitin 2023, i cili zvogëloi prodhimin e tij duke rritur kështu nevojën për import. 

Çmimet e importit sipas parashikimeve në tregjet ndërkombëtare vazhdojnë të jenë në nivele mbi 

atë të lejuar nga Rregullatorit për muajin dhjetor dhe mbulimi i kostove të sistemit për muajt janar-

mars deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor është i paqëndrueshëm.  

Prandaj, Furnizuesi me Shërbim Universal (FSHU) në përputhje me nenin 11 dhe shtojcën 4 të 

Rregullës për të Hyrat e FSHU-së ka parashtruar Kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm të të 

Hyrave të Lejuara Maksimale dhe së bashku me të dorëzon edhe Aplikimin për Shqyrtim të 

jashtëzakonshëm, gjegjësisht Raportin e ndikimit financiar. Ky dokument përmban gjitha të dhënat 

e nevojshme siç kërkohet me kornizën rregullative dhe ligjore në fuqi dhe të dhëna janë të 

paraqitura në mënyrë tabelore dhe janë të argumentuara si më poshtë.   

  

 



 
 

Përshkrimi i ngjarjes së jashtëzakonshme  

 

Kriza energjetike e filluar gjatë gjysmës së dytë të vitit 2021 si rezultat i  rritjes enorme të çmimeve 

të energjisë elektrike, solli pasoja të likuiditetit dhe rritje të kostove në sektorin energjetik në shumë 

vende evropiane, përfshirë edhe Kosovën. Pas kërkesave të vazhdueshme nga të licencuarit e 

energjisë elektrike në Kosovë, ZRRE më 13 dhjetor 2021 hapi shqyrtimin e jashtëzakonshëm për 

të hyrat e lejuara maksimale për operatoret e rregulluar. Procesi u përmbyll në shkurt të vitit 2022 

me vendimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale për FSHU-në, Vendimi nr. V_1486_2022 të dt. 7 

shkurt 2022. ZRRE vlerësoi dhe miratoi te Hyrat e Lejuara Maksimale për Furnizuesin me Shërbim 

Universal në vlerë prej 347.28 milion €. Edhe pse kjo vlerë nuk i mbulonte të hyrat e lejuara 

maksimale, ZRRE-ja në arsyetimin e vendimit shkruan se në vlerësimin e kostove ka marrë për 

bazë zotimin për subvencion shtesë prej 10 milion euro sipas Vendimit te Qeverisë së Republikës 

së Kosovës nr. 05/55 të dt. 21.01.2022, si dhe Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për 

subvencionimin prej 90 milion eurove shtesë sipas vendimit nr. 01/60 te dt. 05.02.2022. Me fjalë 

të tjera, të hyrat maksimale janë zvogëluar në të gjitha përllogaritjet në vlerë prej 100 milion 

eurove. Konform këtij vendimit me dt. 08.02.2022, ZRRE aprovoi edhe tarifat fundore të energjisë 

elektrike, të cilat shënuan rritje vetëm për konsumatorët shtëpiak me konsum mbi 800 kWh, në 

fuqi nga data 9 shkurt 2022.  

 

Meqenëse vlera e subvencionit e kalkuluar për konsumatorë sipas çmimeve të dërguara nga ZRRE-

ja, për periudhën 9 shkurt-30 qershor 2022 kishte tejkaluar vlerën prej 31 milion eurove dhe duke 

marrë parasysh mungesën e rimbursimit të kësaj vlere të kalkuluar të subvencionit, FSHU me datë 

19 korrik 2022  kishte parashtruar në ZRRE Kërkesë për shqyrtim të jashtëzakonshëm të të Hyrave 

të Lejuara Maksimale, sipas nenit 11 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së. Në kërkesën e 

parashtruar FSHU ka theksuar se mungesa e rimbursimit të mjeteve të subvencionit nga Qeveria e 

Republikës së Kosovës prej 31 milion eurove për periudhën 9 shkurt – 30 qershor 2022, ka 

tejkaluar pragun e materialitetit prej 5% siç përcaktohet me Rregullën për të Hyrat e FSHU-së. 

ZRRE e kishte marrë parasysh kërkesën për shqyrtim të jashtëzakonshëm dhe kishte kërkuar nga 

FSHU që brenda afatit prej 20 ditëve t’i dërgoj ZRRE-së raportin për ndikimin financiar. Konform 

afatit të përcaktuar nga ZRRE dhe duke u bazuar ne Rregullën për të Hyrat e FSHU- së, me datë 

9 gusht 2022, FSHU ka dorëzuar Aplikimin për shqyrtim të jashtëzakonshëm të të Hyrave të 

Lejuara Maksimale, ndërsa me datë 12 gusht 2022, dorëzoi edhe Propozimin për tarifat e FSHU-

së sipas Aplikimit për shqyrtim të jashtëzakonshëm te të Hyrave të Lejuara Maksimale. 

 

ZRRE me datë 30 gusht 2022 ka dërguar shkresë zyrtare si përgjigje ndaj Aplikimit për shqyrtim 

të jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale në të cilën kishte theksuar se vendimi i 

Qeverisë nr.23/94 i datës 24.08.2022 për ndarjen buxhetore në shumën prej 41 milion euro për 

subvencionim të energjisë elektrike për konsumatorët fundorë ka neutralizuar ndikimin në 



 
tejkalimin e kostove të furnizimit me energji elektrike për konsumatorët e rregulluar ashtu siç është 

përcaktuar me Vendimin e ZRRE-së V_1486_2022 te datës 07.02.2022 dhe vendimin 

V_1489_2022 të datës 08.02.2022 dhe njëherit kanë pushuar rrethanat për shqyrtim të 

jashtëzakonshëm të të Hyrave të Lejuara Maksimale të FSHU-së. Lidhur me përgjigjen e ZRRE-

së, FSHU me datë 7 shtator 2022 ka dërguar shkresë zyrtare ZRRE-së ku ka ritheksuar se mungesa 

e rimbursimit te mjeteve te subvencionit dhe jo vetëm ka tejkaluar pragun e materialitetit prej 5% 

siç parashihet me Rregullën e FSHU-së. FSHU po ashtu ka nënvizuar se kostot e importit të 

energjisë elektrike, me qëllim të mbulimit të mungesës së prodhimit vendor tejkalojnë kostot e 

lejuara në tarifat fundore.  Megjithatë, kërkesa nuk u shqyrtua më tej. 

 

Si rezultat, gjendja e sektorit të energjisë elektrike vazhdoi të jetë e rënduar, veçanërisht tani kur 

ka filluar edhe sezoni dimëror dhe kemi rritje te konsumit. Megjithëse kemi ndryshim të strukturës 

tarifore, respektivisht ndryshim të çmimeve për konsumatorët shtëpiak të cilët konsumojnë mbi 

800 kWh në muaj, të njëjtat kanë hyrë në fuqi me 9 shkurt 2022 dhe efektet e tyre nuk janë parë 

ende. Njëkohësisht mos-ndryshimi i çmimeve tek konsumatorët komercial ka bërë që të njëjtit të 

vazhdojnë të shfrytëzojnë energjinë elektrike në formë të pakontrolluar duke shënuar rritje 

mesatare prej 7% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Për më tepër, ulja e temperatura 

në pjesën e fundit të muajit nëntor 2022, tregon rritje të vlerave të konsumit në nivele edhe më të 

larta sesa ato të vitit 2021. Përfundimisht, siç paraqitet në grafikun më poshtë, kërkesa e 

konsumatorëve për energji elektrike është elastike ndaj temperaturave: 

 

 
Në këto rrethana, duke marrë parasysh rritjen e çmimeve të importit, ndryshimin e prodhimit të 

KEK-gjenerimit dhe çmimet e larta e të paqëndrueshme të importit, FSHU-ja nuk mund  të 

përballoj e vetme barrën financiare deri në shqyrtimin e ardhshëm tarifor, prandaj, kërkon nga 

ZRRE që të shqyrtoj kërkesën për shqyrtim të jashtëzakonshëm për të Hyrat e Lejuara Maksimale. 

Mos reflektimi i duhur i kostove tani  rrezikon pozitën e saj financiare tashmë të dobësuar si 



 
rezultat i  krizës energjetike të filluar që nga gjysma e vitit 2021 dhe njëkohësisht rrezikon dhe 

sigurinë e furnizimit me energji elektrike në vend. Reflektimi i kostove aktuale përmes shqyrtimit 

të jashtëzakonshëm, përveç që do të ndihmoj FSHU-në të reflektoj kostot aktuale, njëkohësisht do 

të ofrojë edhe sinjale të çmimeve tek konsumatori fundor, të cilat do të ndikojnë drejtpërdrejtë tek 

zvogëlimi i ngarkesës, duke zbutur efektin e menjëhershëm të rritjes së kostove në mënyrë të 

pakontrolluar.  

 

Ndikimi financiar i ngjarjes së jashtëzakonshme  
 

Kostoja e lejuar e blerjeve për energjinë elektrike për FSHU-në për vitin 2022 është 81.12 milion 

€ e cila përfshin edhe subvencionimin prej 100 milion €, ndërsa kostoja e realizuar e blerjeve vetëm 

për periudhën janar-nëntor 2022 arrin vlerën prej 153.9 milion €, apo një diferencë prej 72.8  

milion € ndaj kostove të lejuara për total vitin 2022.  

Blerjet e energjisë elektrike (në 

mil €) 

ZRRE 

(Janar-Dhjetor)                        

FSHU 

(Janar-Nëntor) 

Blerjet nga KEK 118.37 109.59 

Blerjet nga Importi 21.80 18.84 

Blerjet nga BRE-të 40.94 25.51 

Subvencioni (100) - 

Total 81.12 153.94 

 

ZRRE gjatë përcaktimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale, ka aprovuar çmimin mesatar për 

blerjet nga importi për FSHU në vlerën 126.80 €/MWh, ndërsa çmimi i realizuar (nëntori 

preliminar) se bashku me parashikimin për muajin dhjetor, rezulton me një çmim mesatar të 

importit për total vitin 2022 në 135.08 €/MWh apo një rritje prej 7%, krahasuar me çmimin mesatar 

të lejuar nga ZRRE. 

Importi  2022 ZRRE                        

(Janar-Dhjetor) 

FSHU                 

(Janar-Dhjetor) 

Sasia (MWH) 171,960 163,539 

Çmimi mesatar (€/MWh 126.80 135.08 

Kosto (mil €) 21.80 22.09 

 

Megjithëse FSHU në komentet e saj në propozimin e MAR-it të dërguar në ZRRE në janar 2022 

kërkoi kosto më të larta të importit, ZRRE nuk e mori parasysh këtë kërkese. Sidoqoftë, 

parashikimi i çmimeve tregon një vazhdimësi të rritjes së çmimeve të importit në kohen e pikut 

prej 526 €/MWh se paku deri në mars të vitit 2022, kur pritet të filloj viti i ri tarifor siç paraqitet 

ne tabelën ne vijim: 



 
€/MWh Baseload                         Peak-load                 

Dhjetor 321.39 418.29 

Janar 396.05 515.73 

Shkurt 434.02 573.65 

Q1 2022 404.33 526.00 

Burimi: HUDEX çmimet e importit ne baza mujore dhe tremujore1 

 

Është e rëndësishme të theksohet se parashikimi i çmimeve nuk përfshin çmimet për kapacitet të 

cilat gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në çmimin fundor të energjisë elektrike të importuar. 

Të dhënat aktuale për vitin 2022 tregojnë se raporti i kapacitetit tek çmimi mesatar i importit është 

mesatarisht 1.5%, por e cila rritet gjatë sezonit dimëror, kur kërkesa për import rritet në tërë shtetet 

e rajonit. 

Me qellim të reflektimit të pritshmërisë reale të kostove dhe përkatësisht ndikimit financiar të 

FSHU-së, kemi vendosur të dhënat preliminare për muajin nëntor ndërsa muaji dhjetor është 

vendosur sipas parashikimeve të ZRRE-së gjatë përcaktimit të MAR-it për vitin 2022. 

Marrë parasysh kostot e parashikuara për muajin dhjetor 2022, kostot e blerjes për energji elektrike 

për total vitin 2022 do të arrijnë vlerën prej 188.03 milion €, apo një diference prej  104.75 milion 

€ ndaj kostove të lejuara për vitin 2022. Për qëllime të transparencës, subvencioni i ndarë nga 

Qeveria e Republikës së Kosovës në këtë dokument është trajtuar si e hyrë  deri në shkurt 2023.  

Gjithashtu duhet theksuar se FSHU gjatë vlerësimit të kostove të blerjes me shumicë ka përfshirë 

edhe faturat e kontestuara për jobalance për muajt korrik-shtator 2022. FSHU ashtu siç ka njoftuar 

përmes shkresave zyrtare, si rezultat i ngjarjes se jashtëzakonshme të përshkruar si më lartë, ka 

qenë i detyruar të dominoj vetëm energjinë e prodhuar në vend dhe ka kërkuar nga Operatori i 

Sistemit të Transmetimit të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të mos lejuar devijime në 

sistem dhe për me tepër për të njëjtat nuk do të mban përgjegjësi.   

 

Blerjet e energjisë elektrike (në mil €) ZRRE 

(Janar-Dhjetor)                        

FSHU                

(Janar-Dhjetor) 

Blerjet nga KEK 118.37 123.07 

Blerjet nga Importi 21.80 22.09 

Blerjet nga BRE-të 40.94 28.67 

Subvencioni (100) - 

Total 81.12 173.84 

 

                                                           
1 HUDEX, Electricity Prices https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#quarter Last visited on 02.12.2022 

https://hudex.hu/en/market-data/power/daily-data#quarter


 
 

Meqenëse të hyrat e furnizuesit mbulojnë të gjitha kostot e sistemit elektroenergjetik, kostot dhe 

të hyra e tij janë të ndikuara edhe nga kostot e bartshme. Përfundimisht, kostot totale te furnizuesit 

për vitin 2022 arrijnë vlerën prej 446.37 milion € dhe krahasuar me të hyrat, faktori korrigjues ka 

arritur në 37.99 milion € apo 10.94% ndaj MAR-it të aprovuar, siç është paraqitur në tabelën e 

mëposhtme: 

 

FSHU MAR 2022 Kostot në mil € 

Shpenzimet Operative 5.52 

Blerjet me shumicë  188.03  

Kostot për OST 20.42   

Kostot për OSSH 165.77   

BRE fondi 4.48   

Kostot tjera 62.15  

MAR-i final 446.37  

  

Të hyrat e pritshme nga Faturimi 333.83 

Të hyrat nga subvencioni janar-tetor 52.86 

Të hyrat e pritshme nga subvencioni nëntor-dhjetor 21.68 

Të hyrat duke përfshire subvencionin 408.37 

Pambulueshmëria 37.99 

Pambulueshmëria në % 10.94% 

 

Sidoqoftë, ndikimi financiar dhe kostot që mbart FSHU-ja nuk përfundojnë në dhjetor, por të 

njëjtat vazhdojnë të mbeten barrë e FSHU-së deri në mars të vitit 2022, kur pritet të bëhet rishikimi 

i kostove gjatë përcaktimit të vitit të ardhshëm tarifor. 

Parashikimet e FSHU-së për blerjet me shumicë te energjisë elektrike sipas draft bilancit për vitin 

2023 vetëm për 3 mujorin e parë të vitit 2023 janë 118.54 milion €, me një çmim mesatar të importit 

të parashikuar prej 426.38  €/MWh, sipas parashikimeve të tregut hungarez për tremujorin e parë 

të vitit 2023, ndërsa të hyrat e pritshme për tremujorin e parë të vitit 2023 janë 131.75 milion €, 

përfshire subvencionin e mbetur. Respektivisht, ndikimi i KREV për vitin 2022 dhe kostot e 

pritshme për tremujorin e parë të vitit 2023 tregojnë një kosto prej 232.69 milion euro, me një 

përqindje të pambulueshmërisë prej 43.38%, siç është paraqitur në tabelën vijuese: 

 

 



 
FSHU MAR Janar-Mars 2023 Kostot në mil € 

Blerjet me shumicë  118.54 

KREV 2022 (me It) 40.17  

Kostot tjera 73.98  

MAR-i final 232.69 

  

Të hyrat e pritshme nga Faturimi 113.70 

Të hyrat e pritshme nga Subvencioni 18.05 

Të hyrat përfshirë Subvencionimin 131.75 

Pambulueshmëria 101.41 

Pambulueshmëria ne % 43.38% 

 

Marrë parasysh analizat e mësipërme lidhur me kostot e pritshme si rezultat i mos-reflektimit të 

kostove të larta të importit në tarifat fundor dhe rritjen e kostove të bartshme (ngjarja e 

jashtëzakonshme) dhe tejkalimin e pragut te materialitetit të argumentuar si më lartë, Furnizuesi 

me Shërbim Universal kërkon nga ZRRE të shqyrtoj me seriozitet dhe prioritet kërkesën e FSHU-

së për shqyrtim te jashtëzakonshëm konform të drejtës se dhënë ligjore.  

ZRRE ka autoritet të caktuar me ligj për të vendosur tarifa që do të aplikohen nga të licencuarit 

dhe të cilat do t’i ngarkohen konsumatorëve fundor. Në këto rrethana, ZRRE-ja duhet të krijojë 

dhe mbajë një ekuilibër optimal ndërmjet konsumatorit dhe të licencuarve. Çdo mos reflektim i 

duhur i kostove krijon disbalanca ndërmjet konsumatorëve dhe furnizuesit, duke krijuar kështu 

probleme më të thella financiare për FSHU-në, e të cilat mund edhe të rrezikojnë sigurinë e 

furnizimit me energji elektrike.   

 

 

 

 

Shtojca: 
Llogaritjet e hollësishme për shqyrtim të jashtëzakonshëm. 
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