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Përmbledhje ekzekutive 

Ky dokument paraqet përgjigjet në komentet e dhëna nga palët e interesit lidhur me Vlerat Hyrëse dhe 

Shpenzimet operative (OPEX) për Furnizuesin me Shërbim Universal të Energjisë Elektrike (FSHU), për 

periudhën tarifore 2022 – 2024. 

Pas vlerësimit fillestar të aplikacioneve lidhur me parametrat e FSHU-së, i licencuari dhe palët tjera të 

interesit kanë pasur mundësi t’i paraqesin komentet e tyre përmes konsultimit publik për periudhë dy 

javore. 

Procesi i shqyrtimit të vlerave hyrëse dhe OPEX për FSHU është dashur të përmbyllet me vendime nga 

ana e Bordit të ZRRE-së deri në fund të muajit mars 2021, mirëpo kjo nuk ka ndodhur duke qenë se 

Bordi nuk ishte funksional deri më 2 gusht 2021, kur edhe është plotësuar me zgjedhjen e dy anëtarëve 

dhe kryesuesit nga ana e Parlamentit të Republikës së Kosovës. Menjëherë pas plotësimit të Bordit, 

ZRRE ka vazhduar me procesin e shqyrtimit të vlerave hyrëse dhe OPEX për FSHU. ZRRE, në bazë të 

aplikacionit të FSHU-së të datës 1 nëntor 2021, ka përgatitur raportin konsultativ më 25 nëntor 2021. 

Raporti konsultativ përmbante vlerësimin fillestar të ZRRE-së ndaj aplikacionit të KESCO/FSHU lidhur 

me vlerat hyrëse dhe OPEX për FSHU. Të gjitha kalkulimet bazohen në të dhënat historike deri në 

muajin gusht 2021, ndërsa periudha tjetër vijuese është parashikuar. 

Gjatë konsultimit publik, ZRRE ka pranuar komente dhe informata të rëndësishme shtesë, kryesisht 

nga furnizuesit me energji elektrike në Kosovë, të cilat janë marrë në konsideratë në vlerësimin 

përfundimtar. Ndonëse ndryshimet nuk janë të ndjeshme nga vlerësimi fillestar i ZRRE-së, megjithatë 

ZRRE i është përgjigjur të gjitha komenteve të palëve, të cilat janë paraqitur në këtë dokument.  

Pjesa e parë e këtij raporti paraqet në mënyrë të përmbledhur propozimet përfundimtare të ZRRE-së 

për vlerat hyrëse dhe OPEX të FSHU-së, ndërsa pjesa e dytë përmban të gjitha komentet e palëve si 

dhe përgjigjet e ZRRE-së. Në tabelën e mëposhtme është paraqitur përmbledhja e propozimit 

përfundimtar të ZRRE-së për Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet Operative të FSHU-së. Ndërsa trajtimi më 

i detajuar i të gjithë parametrave është përshkruar në Raportin Konsultativ për Vlerat Hyrëse dhe 

Shpenzimet Operative të FSHU-së, të datës 25 nëntor 20211. 

Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet Operative të FSHU-së 

Propozimi i ZRRE-së për Vlerat Hyrëse dhe Shpenzime Operative për 
FSHU 

Njësia 2022 2023 2024 

Marzha me pakicë % 2.54 2.54 2.54 

Borxhi i keq % 2.4 2.2 2.0 

Faktori ndarës i jobalanceve % 100 100 100 

Shpenzimet operative me efikasitet  €000 5,169 5,166 5,163 

Faktori i efikasitetit % 0 0.1 0.1 

Kategorizimi dhe jetëgjatësia e Aseteve: 
I. Mobilet, pajisjet për zyrë;  
II. Pajisjet e punës, aparatet e pajisjet lexuese, veturat, Kompjuterët , 

pajisjet TI dhe softuerë 

Vite 
7 7 7 

5 5 5 

                                                           
1 Raport Konsultativ, Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet Operative të Furnizuesit me Shërbim Universal, i publikuar 

në faqen zyrtare të ZRRE-së më 25 nëntor 2021. 

https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Konsultimet%20Publike/Energjia%20Elektrike/Raport%20Konsultativ_Vlerat%20hyrese%20dhe%20OPEX%20i%20FSHU-se%20_2022-2024.docx
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1 Propozimi përfundimtar për Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet Operative 

Në këtë pjesë të raportit, ZRRE ka paraqitur vlerësimin përfundimtar për Vlerat Hyrëse dhe Shpenzimet 

Operative të FSHU-së, duke marrë parasysh edhe komentet e palëve ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-

së. Rregulla për Vendosjen e të Hyrave për Furnizuesin me Shërbim Universal (Rregulla për të Hyrat e 

FSHU-së) definon që vlerat hyrëse përcaktohen gjatë procesit të Shqyrtimit të Vlerave Hyrëse, të cilat 

sipas nenit 12, paragrafit 3 janë: 

 Marzha me pakicë 

 Lejimi i borxhit të keq 

 Kostot operative 

 Faktori i efikasitetit 

 Faktori ndarës i jobalanceve  

 Jetëgjatësia ekonomike e aseteve 

 Çdo parametër tjetër hyrës që rregullatori mund ta konsideroj si të nevojshëm.* 

 

* Rregullatori gjatë këtij proces konsideron si të nevojshëm përcaktimin e faktorit të efikasitetit në 

OPEX-in e kontrollueshëm si vlerë tjetër hyrëse. Vendosja e faktorit të efikasitetit është në parim të 

njëjtë me operatorët tjerë të rregulluar, por gjatë përcaktimit të saj janë marrë në konsideratë 

karakteristikat e veçanta të furnizimit. 

1.1 Propozimi përfundimtar për marzhën me pakicë 

ZRRE ka trajtuar të gjitha komentet e palëve të interesit në lidhje me marzhën me pakicë dhe nuk ka 

gjetur ndonjë arsye e cila do të ndërronte propozimin fillestar të saj. Për të testuar propozimin e FSHU-

së, ZRRE ka analizuar edhe mostrën e të dhënave për periudhën 2013-2016, por nuk ka përfshirë kostot 

për blerjen e humbjeve në rrjetin e transmetimit dhe shpërndarjes, në mënyrë që të krijohet fillimisht 

mostra reprezentative dhe të shmangen pasaktësitë në parashikimin e saj. Pas përjashtimit të kostove 

për mbulimin e humbjeve, marzha me pakicë, duke përshirë edhe periudhën 2013-2016 rezulton të 

jetë 2.57% (detajet janë dhënë në tabelën më poshtë). Rezultatet paraqesin një dallim prej 0.03% në 

krahasim me vlerësimin fillestar të ZRRE-së, nga kjo konfirmohet se vlerësimi fillestar i ZRRE-së është i 

qëndrueshëm. Për më tepër, ZRRE sipas metodologjisë së njëjtë ka parashikuar edhe kostot energjisë 

me shumicë për periudhën 2022-2024, rezultatet e të cilave konfirmojnë arsyeshmerinë e propozimit 

të nivelit të marzhës pas krahasimit të kostove mesatare të marzhës me kostot me shumicë. 

Përveç analizave numerike, ZRRE në përcaktimin e marzhës me pakicë ka marrë parasysh edhe 

aspektet parimore rregullative si vijon: 

 KESCO-FSHU nuk është i ekspozuar ndaj rrezikut të volumeve të energjisë, për më tepër 

energjia nga KEK ofrohet me prioritet për FSHU; 

 Blerjet qe bëhen nga tregtaret barten ne kostot e FSHU-së; 

 Kostot e plota të FSHU-së njihen dhe përshtaten gjatë shqyrtimeve tarifore; 

 Analizimin e të dhënave historike, përvojave rregullatore, kushteve dhe rrethanave të operimit 

të Furnizuesit me Shërbim Universal. 
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Në tabelën më poshtë është paraqitur analiza numerike për vlerësimin e marzhës me pakicë. 

Tabela 1 - Analiza e marzhës me pakicë për periudhën 2013-2021 

 

Bazuar në argumentet e dhëna, ZRRE vlerëson se mostër reprezentative për përcaktimin e marzhës me 

pakicë janë të dhënat e periudhës 2017-2021, prandaj propozon që marzha me pakicë të mbetet e 

njëjtë sikurse në vlerësimin fillestar, përkatësisht 2.54%. 

Tabela 2 – Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për marzhën me pakicë të FSHU-së 

Propozimi final Njësia 2013-2021 2017-2021 

Kostot mesatare të marzhës €000 3,639 3,848 

Trendi i marzhës ne vitin 2022 €000 141,468 151,642 

Marzhe me pakicë % 2.57% 2.54% 

 

1.2 Propozimi përfundimtar për borxhin e keq 

ZRRE ka pranuar komente nga palët e interesit në lidhje me borxhin e keq të FSHU-së dhe i ka dhënë 

sqarimet lidhur me vlerësimin e saj në pjesën e përgjigjeve ndaj komenteve. ZRRE nuk ka gjetur 

argumente shtesë nga procesi i konsultimit publik lidhur me ndryshimin e vlerësimit fillestar për 

borxhin e keq të FSHU-së. Prandaj, propozon që niveli i lejuar i borxhit të keq për periudhën 2022-2024 

të mbetet ai nga vlerësimi fillestar i paraqitur në tabelën më poshtë. 

Tabela 3 – propozimi përfundimtar për borxhin e keq të FSHU-së 

Komponentët e borxhit të keq Analizë 2022 2023 2024 

 a. Rënia në Vlerë e Ll/A për vitet 2020-2021  2.21%    

b. Ndikimi i derregullimit të konsumatorëve (35kV dhe 10kV) 0.15%    

c=(a+b) Propozimi për lejimin e borxhit të keq 2.36 % 2.4% 2.2% 2.0% 

Komponentet e kostove me shumice
SHTE7 

Aktual

SHTE8 

Aktual

SHTE9 

Aktual

SHTE10 

Aktual

SHTE11 

Aktual

SHTE12 

Aktual
Aktuale Aktuale Vleresim 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

KEK Gjenerimi 151,416 122,188 136,835 151,320 138,379 97,624 102,539 111,405 121,447

Prodhimi tjeter vendor 4,307 4,612 4,095 10,025 6,728 8,991 8,666 8,310 11,251

Importi 28,448 45,509 35,417 21,852 11,143 6,683 2,898 2,459 23,287

Jobalancet - - - - -785 698 -26 -3,489 1,328

Kompenzimi - - - - 1,400 2,772 3,300 8,104 353

a) Kostot totale 184,171 172,309 176,347 183,196 156,866 116,768 117,377 126,789 157,666

b) Eksporti -21,342 -14,851 -18,406 -31,633 -32,746 -1,079 -              -287

c) Subvencionet -11,500 -             -           -             

d= a-b-c 151,329 157,458 157,940 151,563 124,120 115,690 117,377 126,502 157,666 151,642 159,433 167,223

Kosot e FSHU pa humbjet e OST dhe OSSh 107,568 113,541 118,443 110,695 124,120 115,690 117,377 126,502 157,666 151,642 159,433 167,223

Marzha me pakice

Marzha me pakice 3% 3% 3% 3%

Kostot e marzhes me pakice 4,540 4,724 4,738 4,547 3,724 3,471 3,521 3,795 4,730

Kostot totale perfshire marzhen 155,869 162,182 162,679 156,110

Humbjet e OSSh 32.5% 30.0% 28.0% 25.8%

LSSAt - energjia e hyre ne OSSh 4,576.1 4,327.5 4,430.0 4,554.9

REUEt - Çmimi i humbjeve 27.4 31.2 29.2 31.3

Humbjet e OST 1.7% 1.8% 1.8% 1.8%

LSSAt - energjia e hyre ne OST 6,491.9 5,916.4 6,217.8 6,551.4

REUEt - Çmimi i humbjeve 27.4 31.2 29.2 34.1

Marzha e OST dhe OSSh 1,313 1,318 1,185 1,226

Net USS marzha 3,227 3,406 3,553 3,321 3,724 3,471 3,521 3,795 4,730

Parashikimi sipas trendit linear
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Objektivi rregullator është që ofrojë një nxitje për përmirësim të mëtejmë të llogarive të arkëtueshme, 

kjo nxitje bazohet edhe në faktin se përmes procesit të përmbarimit në të kaluarën FSHU ka një 

përmirësim të nivelit të llogarive të arkëtueshme. 

1.3 Propozimi përfundimtar për Faktorin ndarës të jobalanceve 

ZRRE ka pranuar komente nga palët e interesit në lidhje me faktorin ndarës të jobalanceve dhe ka 

dhënë përgjigje për secilin koment të pranuar, të cilat nuk kanë ofruar argumente për të ndryshuar 

vlerësimin fillestar të ZRRE-së. Andaj, siç është theksuar në vlerësimin fillestar faktori ndarës i 

jobalanceve aktualisht është përcaktuar në 100%, që do të thotë që të gjitha kostot e balancimit kalojnë 

te konsumatorët (qofshin ato pozitive apo negative), duke ditur që KESCO ka pak mundësi për të 

rregulluar blerjet e energjisë para kohe për të përmbushur kërkesën. 

1.4  Propozimi përfundimtar për Kostot operative dhe të mirëmbajtjes 

ZRRE ka trajtuar komentet e palëve të interesit në lidhje me shpenzimet operative të FSHU-së. Nga 

rishikimi i analizës, ZRRE ka gjetur që KESCO ka arsye për trajtimin e shpenzimeve të sigurimit si kosto 

të pakontrollueshme. Si rrjedhojë, ZRRE ka përshtatur faktorin e efikasitetit dhe OPEX-in duke marrë 

në konsideratë kostot e sigurimeve si kosto të pakontrollueshme. Pas ndryshimit të trajtimit të kostove 

të sigurimit, ato do të përshtaten në baza vjetore për të marrë parasysh dallimet ndërmjet vlerave të 

lejuara dhe atyre aktuale e jo nëpërmjet faktorit të efikasitetit.  

Në tabelën në vijim është paraqitur klasifikimi i kostove në të kontrollueshme dhe të 
pakontrollueshme për të marrë në konsideratë kostot e sigurimeve si kosto të pakontrollueshme. 

Tabela 4 - Kostot aktuale të operimit dhe të mirëmbajtjes 

Komponentët (€000) 2016 2017 2018 2019 2020 

a) Gjithsej OPEX i kontrollueshëm 3,051 3,480 4,132 3,541 3,429 

Shpenzimet e personelit 1,784 2,036 1,670 1,953 1,939 

Mirëmbajtja, Inventari dhe Furnizimet 90 80 81 88 66 

Kosto të tjera operative 747 1,157 1,930* 999 900 

Shpenzimet financiare 430 207 451 501 524 

b) Gjithsej OPEX i pakontrollueshëm 1,913 1,828 1,857 1,932 1,945 

Kostot për shërbimet e përbashkëta  1,063 991 1,044 1,147 1,165 

Qiraja 473 473 473 473 473 

Sigurimi 377 364 340 312 307 

 Gjithsej OPEX = a+b 4,964 5,308 5,989 5,473 5,374 

 

* Kjo linjë e shpenzimeve është përjashtuar në kalkulimin e mesatares së periudhës 

Nga tabela e mësipërme janë kalkuluar kostot mesatare të OPEX-it të kontrollueshëm dhe 

pakontrollueshëm, nga të cilat rezultojnë lejimet e OPEX për periudhën e ardhshme tre-vjeçare si dhe 

faktori i efikasitetit i propozuar që aplikohet ndaj OPEX-it të kontrollueshëm. Rezultatet e OPEX-it janë 

paraqitur në tabelën e më poshtme. 
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Tabela 5 - OPEX gjithsej pas aplikimit të efikasitetit 

 Përshkrim 2022 2023 2024 

Efikasiteti - Et - 0.1% 0.1% 

Opex i kontrollueshëm - OPMCt=(OPMCt-1)*(1-Et) 3,331 3,328 3,325 

Opex i pa-kontrollueshëm 1,839 1,839 1,839 

Total 5,169 5,166 5,163 

 

1.5 Propozimi përfundimtar për Faktorin e efikasitetit 

ZRRE bazuar në komentet e KESCO/FSHU, në propozimin përfundimtar të Faktorit të efikasitetit ndaj 

shpenzimeve operative ka marrë në konsideratë trajtimin e shpenzimeve të sigurimit si kosto të 

pakontrollueshme. Në këtë kuptim, meqenëse faktori i efikasitetit aplikohet vetëm ndaj shpenzimeve 

të kontrollueshme të FSHU-së, kostot e sigurimit nuk janë marrë parasysh në kalkulimin e tij. Kostot e 

sigurimit do të trajtohen përmes azhurnimeve të rregullta sipas realizimit të tyre dhe nuk do të jenë të 

ndikuara nga faktori i efikasitetit. 

Kalkulimi i faktorit të efikasitetit është paraqitur në tabelën e më poshtme: 

Tabela 6 – Propozimi përfundimtar për Faktorin e efikasitetit 

Përshkrimi Trendi Mesatare Dallimi Efikasiteti 
Faktori 

efikasitetit 
Ekstrapolimi 

Shpenzimet e personelit 1,945 1,877 68 -  - 3,343 

Mirëmbajtja, Inventari dhe Furnizimet 69 81 (12) 12  2017 3,340 

Sigurimi      2018 3,337 

Kosto të tjera operative 1,191 951 240 -  2019 3,334 

Shpenzimet financiare 567 422 142 - -0.1% 2020 3,331 

Total 3,772 3,331 441 12 -0.1% 2021 3,331 

 

1.6 Propozimi përfundimtar për kategorizimin dhe jetëgjatësinë e aseteve  

Në fazën e procesit të konsultimit publik, ZRRE nuk ka pranuar komente në lidhje me kategorizimin dhe 

jetëgjatësinë e aseteve, prandaj vlerësimi fillestar i saj mbetet edhe propozim përfundimtar për 

kategorizimin dhe jetëgjatësinë e aseteve të FSHU-së, ashtu siç janë paraqitur në tabelën në vijim. 

Tabela 7 - Propozimi përfundimtar i ZRRE-së për Kategorizimin dhe jetëgjatësinë e aseteve 

 Kategorizimi i Aseteve Jetëgjatësia e asetit 

(vjet) 

I Mobilet, pajisjet për zyrë 7 

II Pajisjet e punës, aparatet e pajisjet lexuese, veturat, 

Kompjuterët , pajisjet TI dhe softuerë 

5 
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2 Shtojca 1 - Komentet e palëve të interesit dhe përgjigjet e ZRRE-së 
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Artikulli 

Referenca 

Koment

uesi 
Komentet e pranuara Përgjigjet e ZRRE-së 

Komenti 1. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

2. Marzha 

me pakicë 

KESCO Metodologjia e përdorur për 
caktimin e marzhës me pakicë mund 
te jap rezultate të ndryshme dhe 
nuk është koherente në periudhat e 
ndryshme kohore dhe njëkohësisht 
nuk merr parasysh faktorët që 
ndikojnë drejtpërdrejtë në 
përcaktimin e kostove të tregut të 
energjisë me shumicë. 

Duke supozuar që ZRRE-ja ka 
zgjedhur të përdorë këtë 
metodologji të përcaktimit të 
marzhës me pakicë, atëherë duhet 
të marrim për bazë edhe trendin e 
viteve të mëparshme, për të pasur 
një trend më të besueshëm, e cila 
merr për bazë më shumë të dhëna 
historike. Bazuar në metodologjinë 
e përdorur nga ZRRE, rezulton që 
marzha me pakicë duhet të 
përcaktohet në vlerën 3.45%, 
(KESCO paraqet edhe një tabelë me 
të dhënat respektive) 

 

 ZRRE në vlerësimin e nivelit të marzhës 
me pakicë si periudhë referente ka marrë 
parasysh periudhën 2017-2021, si 
periudhë më e qëndrueshme për analizë 
empirike, ngase observimi i të dhënave të 
kësaj periudhe paraqet mostër më  
reprezentative në parashikimin e të 
dhënave të kostove absolute me shumicë 
për periudhën 2022-2024. Sidoqoftë, ZRRE 
ka analizuar edhe të dhënat e periudhës 
2013-2016 sipas komenteve të FSHU-së, 
duke zgjeruar rangun e të dhënave 
kuantitative për të testuar  ndjeshmërinë 
e marzhës. 

FSHU në komentet e saj në të dhënat e 
periudhës 2013-2016, në kostot me 
shumicë ka përfshirë edhe kostot e 
blerjeve me shumicë për operatorët e 
rrjetit, ashtu siç kanë qenë blerjet e 
energjisë nga Furnizuesi Publik . 

ZRRE me qëllim të projektimit të normës 
së marzhës me pakicë, nuk ka përfshirë në 
mostrën e të dhënave kostot për blerjen e 
humbjeve në rrjetin e transmetimit dhe 
shpërndarjes, në mënyrë që të krijohet 
fillimisht mostra reprezentative dhe të 
shmangen pasaktësitë në parashikimin e 
saj. Pas përjashtimit të kostove për 
mbulimin e humbjeve, marzha me pakicë 
përshirë periudhën 2013-2016 rezulton të 
jetë 2.57% (detajet janë dhënë në tabelë). 
Rezultatet paraqesin një dallim prej 0.03% 
në krahasim me vlerësimin fillestar të 
ZRRE-së, kjo shpjegon se vlerësimi fillestar 
i ZRRE-së është i qëndrueshëm. 

Bazuar në argumentet e dhëna, ZRRE 
vlerëson se mostër reprezentative për 
përcaktimin e marzhës me pakicë janë të 
dhënat e periudhës 2017-2021, prandaj 
propozon që marzha me pakicë të mbetet 
e njëjtë sikurse në vlerësimin fillestar, 
përkatësisht 2.54%. 
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Komenti 2. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

2. Marzha 

me pakicë 

KESCO Viti 2021 është viti ku bota është 
përballur me një krizë energjetike, 
të cilat kanë shkaktuar një gjendje 
të jashtëzakonshme, përballur me 
një krizë energjetike, të cilat kanë 
shkaktuar një gjendje të 
jashtëzakonshme, që ka rezultuar 
me rritjen e kostos së çmimit me 
shumicë. Andaj, përdorimi i vitit 
2021 në analizë duhet të merret me 
rezerva. 

 

Siç u theksua më sipër portfolio e blerjeve 
të energjisë me shumicë për FSHU ka një 
trend të rritjes, kjo është paraqitur edhe 
në formularët e plotësuar nga FSHU dhe 
një trend i tillë edhe mund të pritet. ZRRE 
në vlerësimin e saj për nivelin e marzhës 
për periudhën 2022-2024 nuk ka marrë në 
konsideratë kostot e parashikuara të 
blerjeve të energjisë për periudhën 2022-
2024, ngase vlera absolute e mesatares së 
marzhës në relacion kostot e blerjes me 
shumicë marrë parasysh rrethanat (krizën 
energjetike) të potencuar nga FSHU, do të 
jetë edhe më e ultë. 

Komenti 3. 

 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

2. Marzha 

me pakicë 

KESCO Furnizuesi me Shërbim Universal në 
Kosovë ballafaqohet me rreziqe 
shumë më të mëdha se sa 
shërbimet në vendet tjera, 
veçanërisht vendet krahasuese si 
Evropa, Turqia apo Irlanda, të cilat 
ZRRE-ja i ka përdorur në krahasimet 
e saj. Raporti i Progresit për vitin 
2021, vlerëson se Kosova është në 
një fazë të hershme të zhvillimit të 
një ekonomie tregu funksionale dhe 
se mjedisi i biznesit ende përballet 
me shumë sfida. 

Vendet krahasuese dallojnë nga ato 
të aplikuara në Kosove, p.sh. Turqia 
rishikon përshtatjet e rregullta në 
periudha 3 mujore. Gjithashtu, 
vetëm përcaktimi i marzhës me 
pakicë në vendet krahasuese të 
përdorura nga ZRRE-ja pa pasur 
parasysh të gjitha kornizat 
rregullative dhe situatat sociale-
ekonomike e politike të vendeve në 
fjalë është e mangët dhe si e tillë 
nuk mund të përdoret si bazë 
krahasuese. 

 

 

Në vlerësimin e nivelit të marzhës ashtu siç 
është përshkruar në raportin konsultativ, 
ZRRE ka marrë parasysh rrethanat e tregut 
dhe ekspozimin e rreziqeve të FSHU-së 
ndaj tregut.  

Pretendimet e FSHU-së se ZRRE në 
vlerësimin e marzhës ka marr shtetet jo 
relevante nuk qëndrojnë, ngase praktikat 
rregullatore të shteteve që ZRRE ka marrë 
në konsideratë siç janë: Shqipëria, 
Maqedonia e veriut, Irlandë, Turqi, 
Gjeorgji dhe Moldavi, shpjegojnë se qasja 
e aplikuar nga ZRRE është në harmoni me 
praktikat e tilla. 
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Komenti 4. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

2. Marzha 

me pakicë 

KESCO Është e rëndësishme të theksohet 
se prodhimi i KEK-ut nuk është i 
mjaftueshëm për të mbuluar 
konsumin në rritje, respektivisht 
furnizuesit është i ekspozuar ndaj 
importit dhe çmimeve që janë 
jashtë kontrollit të tij. Për më tepër, 
termocentralet e vjetra të njësive 
gjeneruese rezultojnë edhe me 
ndërprerje të paplanifikuara, të cilat 
gjithashtu ekspozojnë furnizuesin 
ndaj nevojës për import. Gjatë 
mesit të vitit 2021 ishim dëshmitar 
të rritjes së çmimeve të importit, të 
cilat tejkaluan çdo 
parashikueshmëri. Kjo rritje enorme 
e çmimeve të importit ndikoi 
negativisht tek operimet ditore të 
furnizuesit. 

 

Supozimi se mungesa e energjisë së 
prodhimit vendor dhe si pasojë e kësaj 
mungese FSHU është i ekspozuar ndaj 
rreziqeve,  janë të paqëndrueshme në 
pikëpamje të vendosjes së nivelit të 
marzhës, sepse të gjitha volumet e 
blerjeve me shumicë dhe kostot e 
ndërlidhura me to janë të rregulluara, 
rrjedhimisht nuk ka ndonjë ekspozim të 
rrezikut të kostove.  

Komenti 5. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

2. Marzha 

me pakicë 

KESCO Marrë në konsideratë derregullimin 
e ardhshëm sipas udhëzimit të 
ZRRE-së, fitimi neto aktual për 
Furnizuesin me Shërbim Universal 
do të jetë edhe më i ulët. 

KESCO beson se në këtë periudhë, 
marzha me pakicë duhet të 
përcaktohet si 3% për 3 vitet e 
ardhshme. 

ZRRE dëshiron të theksojë se supozimi i 
tillë nuk është i verifikuar nga FSHU, për 
më tepër kostot e marzhës në vlerë 
absolute mund të jenë neutrale si rezultat 
i rritjes së kërkesës nga konsumatorët 
tjerë dhe rrethanave të tregut me 
shumicë.  
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Komenti 6. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

3. Niveli i 

lejuar për 

borxhet e 

këqija 

KESCO Furnizimi me energji elektrike nuk 
është si bizneset tjera, është biznes 
që ka nevojë për likuiditet të 
vazhdueshëm dhe të sigurt me 
qëllim që t’i përgjigjet obligimeve të 
tij financiare për gjithë sektorin e 
energjisë elektrike.  

Borxhi i keq i konsideruar nga 
Rregullatori bazohet në provizionet 
e prezantuara në Pasqyrat 
Financiare, të cilat prezantohen 
sipas parimeve të kontabilitetit 
(IFRS), ndërsa borxhi i keq në 
kornizën rregulltive është 
parametër hyrës i cili vlerëson 
fuqinë e arkëtimit, duke marrë 
parasysh kohën dhe sjelljet e 
konsumatorëve kundrejt 
detyrimeve të tyre.  

 

Sipas Standardeve Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar, të cilat janë të 
aplikueshme edhe në Kosovë, një borxh i 
keq konsiderohet të jetë shuma të cilën i 
kanë borxhe konsumatorët një furnizuesi, 
e cila nuk ka gjasë të paguhet ose që 
kreditori nuk mund të veprojë në mënyrë 
të arsyeshme për të kthyer atë borxh dhe 
i cili me të drejtë shlyhet sipas këtyre 
standardeve të kontabilitetit.  

Duhet theksuar se ZRRE me legjislacion 
sekondar: “Rregulla për të Hyrat e FSHU” 
ka lejuar Kapital punues për FSHU, për të 
siguruar burim financiar të mjaftueshme, 
likuiditet financiar dhe për të qenë në 
gjendje të kryejë pagesat ndaj furnitorëve, 
derisa të pranoj të hyrat nga 
konsumatorët fundorë. 

Vonesat eventuale në pagesa nga 
konsumatorët, nuk mund të konsiderohen 
si borxhe të këqija, derisa FSHU nuk ka 
shterur të gjitha mundësitë e arkëtimit të 
tyre. Nuk mund të njihen si shpenzime të 
borxhit të keq edhe kategoria e  
konsumatorëve që janë të 
pavëmendshëm dhe mospërfillës ndaj 
pagesave, pra paguajnë me vonesë. 
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Komenti 7. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

3. Niveli i 

lejuar për 

borxhet e 

këqija 

KESCO Gjatë vlerësimit të borxhet e këqija 
duhet të merret në konsideratë 
edhe rënia e fuqisë arkëtuese ndër 
vite. Siç mund të shihet në tabelën e 
mësipërme, fuqia arkëtuese bie nën 
0% pas vitit të 4-të, përkatësisht nuk 
tejkalon vlerën prej 96% edhe me 
kalimin e viteve, fakt që paraqitet 
në totalin e arkëtimit duke marrë 
parasysh faturimin në vitin 
përkatës. Është faktike dhe shumë e 
qartë që maksimumi i arkëtimit 
është maturuar dhe mundësitë e 
përmirësimit të mëtejshëm janë 
neglizhuese. Andaj, të njëjtat duhet 
konsideruar si borxhe të këqija, 
konform definimit të dhënë në 
Rregullën për të Hyrat e FSHU-së, 
duke ruajtur incentivat dhe 
minimizuar rrezikun e rritjes të 
borxhit të keq. 

Borxhi i keq i lejuar nga ZRRE, i  mundëson 
FSHU-së financimin e deficitin e 
arsyeshëm në të hyrat që nuk mund të 
mblidhen nga faturimi i konsumatorëve. 

Viteve të fundit vërehet një përmirësim i 
dukshëm i mekanizmave që ndërlidhen 
me mbledhjen e borxheve nga 
konsumatorët. Nga koha e aplikimit të 
mekanizmit të përmbarimit, FSHU ka 
realizuar të hyra të konsiderueshme nga 
borxhet e këqija. Andaj, ZRRE vlerëson se 
që nga koha e lejimit të borxhit të keq prej 
4%, mjedisi i operimit të furnizimit me 
energji elektrike është përmirësuar 
dukshëm. 

Për më tepër, KESCO/FSHU duhet të ketë 
të qartë se vlerat hyrëse për FSHU nuk 
janë rishikuar në vitin 2018, dhe ZRRE i ka 
aplikuar ndaj KESCO-së nivelin e borxhit të 
keq prej 4% edhe për  vitet 2018-2021.  

Komenti 8.  

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

3. Niveli i 

lejuar për 

borxhet e 

këqija 

KESCO Borxhet aktuale që konsumatorët i 
kanë ndaj furnizuesit KESCO deri në 
muajin nëntor 2021 janë mbi 121.4 
milion € dhe prej tyre disa janë të 
pa-arkëtueshme, siç janë rastet 
sociale në vlerë prej 16.5 milion €. 
rreth 50% e borxheve të tilla janë 
mbi 37 muaj të vjetra dhe konform 
tabelës së mësipërme, mundësia 
arkëtuese është shumë e vogël. 

Në pasqyrat financiare të audituara të 
raportuara për vitin 2020, llogaritë e 
arkëtueshme janë më të ulëta se ajo që 
FSHU ka paraqitur në komentet e saj. 
Aspekti i rasteve sociale, trajtohet nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës, andaj kjo 
zvogëlon në masë të madhe rrezikun për 
borxhe të këqija nga kjo kategori e 
konsumatorëve. Kjo dëshmohet edhe nga 
raportimi i borxheve të këqija në baza 
vjetore në pasqyrat financiare. 
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Komenti 9. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

3. Niveli i 

lejuar për 

borxhet e 

këqija 

KESCO Gjatë vlerësimit final është e 
rëndësishme që rregullatori të 
marrë parasysh gjithashtu rritjen e 
kostove të sistemit dhe/apo 
ndryshimet e pritshme në 
strukturën tarifore dhe ndikimet e 
tyre në borxhet e këqija, ashtu sikur 
edhe hapjen e tregut, të cilin në 
propozimin e tij rregullatori e ka 
marrë për bazë vetëm në vitin e 
parë 

Pretendimi i FSHU-së se si pasojë e rritjes 
së kostove të sistemit mund të rriten 
kostot e borxheve të këqija është vetëm 
një supozim. ZRRE thekson se lejimi i 
borxhit të keq bëhet në vlera relative, e 
cila në vlera absolute lëvizë në proporcion 
të drejtë me të hyrat e lejuara. 

Në lidhje me strukturën tarifore, ZRRE nuk 
ka gjetur mbështetje empirike nga ana e 
FSHU për supozimin se me ndryshimin 
eventual të strukturës tarifore do të rritet 
borxhi i keq. 

Lidhur me komentin e FSHU-së për 
ndikimin e hapjes së tregut, ZRRE ka marrë 
në konsideratë edhe ndikimin e 
derregullimit të konsumatorëve prej 
0.15% në vlerësimin e borxhit të keq.  
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Komenti 10. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

4. Kostot 

operative 

dhe të 

mirëmbajtjes 

KESCO ZRRE-ja në Raportin Konsultativ ka 
parashikuar shpenzimet operative 
dhe të mirëmbajtjes për periudhën 
2022-2024 sipas mesatares së 
kostove të realizuara në vitet 2016-
2020. Duke marrë parasysh se në 
vitin 2018 shpenzimet e ‘tjera’ 
operative janë në nivele jashtë 
trendit të shpenzimeve të 
periudhës 2016-2020, të njëjtat nuk 
janë konsideruar në vlerësimet 
finale të ZRRE-së. Megjithatë është 
e rëndësishme të sqarohet se 
shpenzimet e menaxhmentit (në 
kuadër të zërit ‘shpenzime tjera’) të 
cilës i referohet ZRRE-ja, i 
atribuohet procesit te liberalizimit 
të tregut. Procesi i liberalizimit të 
tregut ka shtuar nevojën për 
konsulencë të jashtme, përgatitje të 
stafit dhe sistemeve brenda 
kompanisë, e cila ka ndikuar në një 
rritje më të theksuar të kostove në 
krahasim me vitet tjera. Largimi i 
kostove të tilla nga mesatarja e 
supozuar jep konkluzione të 
gabuara marrë parasysh se në 
vazhdimësi na presin procese tjera 
për të cilat mund shtohet nevoja e 
konsulencës si mbështetje e 
menaxhmentit. 

Ashtu siç është theksuar në Raportin 
Konsultativ, vlerësimi i OPEX-it të 
kontrollueshëm është përdorur duke 
marrë në konsideratë nivelin mesatar të tij 
të realizuar për periudhën 2016-2020 për 
zërat: shpenzimet e personelit, materiale/ 
mirëmbajtje dhe inventar, sigurimi, kostot 
e tjera operative dhe shpenzimet 
financiare. Duke marrë parasysh se në 
vitin 2018 shpenzimet tjera operative janë 
në nivele jashtë trendit të shpenzimeve të 
periudhës 2016-2020, ZRRE nuk ka gjetur 
arsyeshmëri lidhur me këto shpenzime, 
prej të cilave 1.13 milion euro janë 
shpenzime për mbështetje të 
menaxhmentit, prandaj kjo linjë e 
shpenzimeve është përjashtuar në 
kalkulimin e mesatares së periudhës. 
Niveli mesatar i OPEX-it të realizuar është 
trajtuar si vlerë bazë për kalkulimin e 
OPEX-it të kontrollueshëm për periudhën 
2022-2024. Për më tepër, ZRRE pret që 
KESCO/FSHU të sjellë njohuri dhe 
ekspertizë në Kosovë si njëra nga 
përfitimet e privatizimit të saj. 
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Komenti 11. 

Komentet 

ndaj 

Propozimit 

të ZRRE-së 

për 

Parametrat 

Rregullativ-

08.12.2021 

4. Kostot 

operative 

dhe të 

mirëmbajtjes 

KESCO Gjatë vlerësimit të kostove 
operative, Rregullatori fillimisht i ka 
ndarë ato në dy kategori: kostot e 
kontrollueshme dhe kostot e 
pakontrollueshme. Në kostot e 
pakontrollueshme, të cilat varen 
nga çmimet e tregut dhe ndaj të 
cilave FSHU nuk mund të ketë 
ndikim të ndjeshëm, ZRRE ka 
përfshirë vetëm kostot për 
shërbimet përbashkëta dhe qiranë, 
duke lëne në kategorinë e kostove 
të kontrollueshme shpenzimet e 
sigurimit të aseteve, punëtoreve, 
etj., të cilat gjithashtu përcaktohen 
nga çmimet e tregut, p.sh. 
shpenzimet e sigurimit gjatë vitit 
2021 kanë shënuar rritje për 34%, 
kosto këto të cilat janë jashtë 
kontrollit te FSHU-së. Ndërsa 
faktorin e efikasitetit prej 0.5% e ka 
aplikuar tek të gjitha kostot e 
kontollueshme (përfshirë 
sigurimet), duke rezultuar kështu 
me propozimin final të ZRRE-së për 
shpenzime operative prej rreth 5 
milion €/vit. 

ZRRE pajtohet me komentin e KESCO-se që 
ne kostot pakontrollueshme të përfshihen 
edhe kostot e sigurimeve. 

ZRRE ka përshtatur faktorin e efikasitetit 
dhe OPEX-in duke marrë në konsideratë 
kostot e sigurimeve si kosto të 
pakontrollueshme. Duke qenë se këto janë 
të pakontrollueshme do të përshtaten në 
baza vjetore për të marrë parasysh 
dallimet ndërmjet vlerave të lejuara dhe 
atyre aktuale e jo nëpërmjet faktorit të 
efikasitetit. 

Vlera e faktorit të efikasitetit pas 
komenteve të FSHU-së rezulton të jetë 
0.1% nga 0.47% sa ishte në vlerësimin 
fillestar. 
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KESCO Është e rëndësishme të theksohet 
se për dallim nga Rregulla për të 
hyrat e OST/OT dhe OSSH-së, 
Rregulla për të Hyrat e FSHU-së nuk 
ka paraparë si vlerë hyrëse faktorin 
e efikasitetit. Ne pajtohemi se 
faktori i efikasitetit nxit efikasitet 
për kursimet e shpenzimeve 
operative, mirëpo FSHU-ja edhe në 
propozimin e dërguar në ZRRE për 
parametrat rregullativ ka theksuar 
se operon brenda buxhetit të lejuar 
duke krijuar efikasitet kurdo që 
është e mundur në zërat e caktuar 
në mënyrë që të jetë në gjendje të 
mbulojë kostot e rritura në zërat 
tjerë. 

Rregulla për Vendosjen e të Hyrave për 
Furnizuesin me Shërbim Universal 
(Rregulla për të Hyrat e FSHU-së) definon 
që vlerat hyrëse përcaktohen gjatë 
procesit të Shqyrtimit të Vlerave Hyrëse, 
të cilat sipas nenit 12, paragrafit 3, ndër 
tjera është edhe “çdo parametër tjetër 
hyrës që rregullatori mund ta konsideroj si 
të nevojshëm”. Andaj, ZRRE konsideron si 
të nevojshëm vazhdimin e aplikimit të 
faktorit të efikasitetit në OPEX-in e 
kontrollueshëm si vlerë hyrëse. Vendosja 
e faktorit të efikasitetit është në parim të 
njëjtë me operatorët tjerë të rregulluar, 
por gjatë përcaktimit të saj janë marrë në 
konsideratë karakteristikat e veçanta së 
furnizimit. 
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KESCO OPEX-i i lejuar nga rregullatori që 
nga viti 2011 i ndryshuar tutje 
vetëm për normë inflacioni dhe një 
rritje e vogël gjatë vitit 2018, nuk 
janë të mjaftueshme për të mbuluar 
shpenzimet operative që përfshijnë: 
modernizimin e qendrës së 
thirrjeve, përmirësimin e shërbimit 
të konsumatorëve (e cila arrihet 
përmes pajisjeve dhe programe të 
reja, trajnime të punëtorëve, etj.). 
Pra, edhe nëse krahasojmë 
shpenzimet operative aktuale nga 
vitit 2018 në 2021 kemi një 
ndryshim prej 23%, që dëshmon se 
FSHU-ja ka arritur optimizimin 
maksimal, për të cilat humbje FSHU-
ja nuk është kompensuar përmes 
OPEX-it të dhënë dhe të cilat do të 
jenë problematike për t'u arritur 
nëse ZRRE aplikon faktorin e 
efikasitetit. 

ZRRE ka trajtuar të gjitha kostot që 
ndërlidhen me FSHU, duke ndarë 
shpenzimet operative nga ato kapitale. Në 
këtë kuptim, ZRRE vlerëson se 
modernizimi i qendrës së thirrjeve, 
përmirësimin e shërbimit të 
konsumatorëve (e cila arrihet përmes 
pajisjeve dhe programe të reja), është 
pjesë e shpenzimeve kapitale (CAPEX) dhe 
duhet të trajtohet përmes zhvlerësimit të 
aseteve. Gjithashtu ZRRE ka trajtuar edhe 
kategorizimin dhe Jetëgjatësinë aseteve si 
vlerë hyrëse gjatë këtij procesi, në 
përputhje me Rregullën për të hyrat e 
FSHU-së. 
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KESCO ZRRE në vlerësimet e veta nuk e ka 
marrë parasysh as kërkesën e FSHU-
se për rritjen e pagave, me 
arsyetimet se kostot e personelit të 
KESCO janë azhurnuar gjatë 
shqyrtimit tarifor në vitin 2018 me 
qëllim që të jenë të krahasueshme 
me kostot e personelit të të 
licencuarve të tjerë. FSHU rithekson 
se azhurnimi i këtyre kostove nuk ka 
reflektuar me nivelizimin e pagave 
me të licencuarit e tjerë, të cilat janë 
së paku 25% më të ulëta kur 
krahasohen me të licencuarit tjerë 
në sektorin publik të energjisë. 
Duke marrë parasysh rëndësinë e 
procesit në të cilin jemi dhe 
ndikimin që pritet të ketë 
përcaktimi i parametrave për tri 
vitet e ardhshme, kërkojmë nga 
ZRRE të reflektoj kostot e kërkuara 
nga FSHU-ja pasi që konsiderojmë 
se është e padrejtë dallimi në paga 
për punonjësit e FSHU-së në raport 
me të licencuarit e tjerë dhe 
njëkohësisht të parandalojmë 
largimin e punëtorëve të 
kualifikuar. 

Pretendimet e KESCO se ZRRE nuk ka 
marrë parasysh kërkesën e FSHU për 
koston e personelit, janë të 
paqëndrueshme, ngase ZRRE ka rishikuar 
kostot e personelit, madje ka aplikuar 
edhe normën e përbërë të inflacionit për 
tërë periudhën 2016-2020, me qëllim të 
reflektimit të vlerës në kohë të këtyre 
kostove. Kjo ka rezultuar në ngritje të 
kategorisë së shpenzimeve të personelit 
për rreth 51 mijë euro.  

Në mënyrë të njëjtë FSHU do të duhej që 
azhurnimin e tillë për normën e inflacionit 
ta barte edhe tek kostot e personelit. Për 
më tepër, ZRRE në pajtim me kornizën 
ligjore do të azhurnojë kostot e OPEX për 
të pasqyruar inflacionin edhe në vitet në 
vijim. Kur kemi parasysh që norma e 
inflacionit për vitin 2021 mund të jetë 
rreth 5%, nënkupton një rritje të kostos së 
personelit rreth 5% në vitin e ardhshëm 
tarifor. 

Vlen të theksohet se me qëllim që kostot e 
personelit të KEDS dhe KESCO të jenë të 
krahasueshme me kostot e personelit të të 
licencuarve të tjerë në sektorin e 
energjisë, ZRRE në kuadër të shqyrtimit 
periodik për periudhën rregullative 2018-
2022 ka azhurnuar kostot e personelit për 
KESCO në vlerë prej 251 mijë euro, dhe për 
KEDS dhe KESCO në total në vlerë prej 
rreth 2.3 milion euro. 
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KESCO 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 2022-
2024 është si në vijim, e cila është 
argumentuar edhe gjatë propozimit 
të vlerave hyrëse nga FSHU-ja: 

Viti 2022  2023  2024  

OPEX 6.80  6.87  6.89  
 

ZRRE ka analizuar me shumë kujdes të 
gjitha kategoritë e kostove operative dhe 
ka propozuar një nivel të arsyeshëm të 
OPEX për FSHU, duke u bazuar edhe në të 
dhënat historike të FSHU-së, si dhe në 
arsyeshmërinë e kostove të realizuara. 
FSHU nga ana tjetër, nuk ka arritur të 
dëshmoj që niveli i kërkuar i kostove 
operative ka arsyeshmëri të bazuar në të 
dhëna të qëndrueshme, mirëpo kërkesat e 
saj i ka bërë në bazë të supozimeve të pa-
mbështetura me evidenca të pranueshme. 
Megjithatë, ZRRE në propozimin 
përfundimtar, ka rishikuar parimin e 
trajtimit të shpenzimeve të sigurimit, si 
shpenzime të pakontrollueshme, duke 
ndryshuar edhe faktorin e efikasitetit nga 
0.47% në 0.1%. ndërsa kostot e sigurimit 
do të azhurnohen në baza vjetore, sipas 
realizimit të tyre. 

Propozimi përfundimtar për OPEX të 
FSHU-së është si në vijim: 

 Viti 2022  2023  2024  

OPEX 
€‘000 

5,169 5,166 5,163 
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ZRRE gjatë shqyrtimit dhe 
propozimit për marzhën me pakicë, 
si njërin nga kriteret e shqyrtimit 
merr parasysh blerjet që bëhen nga 
tregtarët dhe kostot e të cilave 
barten tek FSHU. Megjithatë, 
raportit i mungon një analizë e asaj 
se cilat blerje të cilat bëhen nga 
tregtarët duhet të merren në 
konsideratë për nevojat e FSHU. Për 
qëllime të kësaj analize, e 
konsiderojmë të rëndësishme që të 
bëhet identifikimi i volumit të 
blerjeve të nevojshme të energjisë 
nga tregtarët për nevoja të FSHU në 
shifra të sakta. Po aq e rëndësishme 
është që këto blerje të ndahen nga 
blerjet për mbulimin e humbjeve në 
rrjetin e distribucionit. Ne 
konsiderojmë që për aq kohë sa 
KESCO vazhdon të organizojë blerjet 
edhe për KEDS, do të jetë pothuajse 
e pamundur ndarja e këtyre kostove 
për këto dy qëllime. Përveç kësaj, 
ndarja bëhet edhe më e vështirë kur 
sasia e nevojshme për 
konsumatorët fundor sigurohet nga 
KEK përmes Bulk Supply Agreement 
– marrëveshje e cila sipas 
informatave tona ende është në 
fuqi. Bazuar në këtë narrativë e 
konsiderojmë të parakohshme që 
ZRRE të merr në konsideratë 
“blerjet që bëhen nga tregtarët dhe 
kostot e të cilave barten tek FSHU” 
për të caktuar marzhën, 
respektivisht që kjo rrethanë të 
ndikojë në përcaktimin e marzhës. 

Përkundër që shumica e çështjeve të 
ngritura nga Fuente Dynamics, nuk 
ndërlidhen direkt me përcaktimin e 
parametrave të FSHU-së, ZRRE i është 
përgjigjur të gjitha komenteve. 

ZRRE ka analizuar të gjitha të dhënat 
historike të realizuara, të cilat 
ndërlidhen me përcaktimin e 
parametrave të FSHU-së. Ndërsa 
është e pamundur që të kemi të 
dhëna të sakta për parashikimin e 
blerjeve të energjisë elektrike përmes 
tregtarëve. Duhet të kuptohet që 
përcaktues kryesor i  nivelit të 
marzhës me pakicë për FSHU është 
kosto e blerjes së energjisë me 
shumicë, e cila realizohet nga 
gjenerimi vendor dhe importi. Kjo 
përcaktohet shumë qartë edhe në 
Rregullën për të Hyrat e FSHU-së. 

ZRRE shfrytëzon mekanizmat e 
sistemit të energjisë elektrike dhe 
identifikon në mënyrë të saktë të 
gjitha blerjet e energjisë me shumicë 
nga FSHU. Gjithashtu ZRRE 
identifikon saktë të gjitha blerjet e 
energjisë elektrike të cilat bëhen për 
nevojat e rrjetit të shpërndarjes dhe 
alokon kostot relevante në të hyrat e 
lejuara maksimale për OSSH sipas 
lejimit të nivelit të humbjeve në 
rrjetin e shpërndarjes.  

Në lidhje me ndarjen e kostove në 
mes të konsumatorëve të rregulluar 
dhe atyre të parregulluar, ZRRE ka 
obliguar KESCO që të mbajë llogari të 
ndara në këto dy aktivitete dhe 
kërkon raportime të vazhdueshme, 
duke përfshirë edhe raportime ditore 
në lidhje me blerjet e energjisë për të 
gjitha qëllimet. 
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Numri i konsumatorëve të kyçur në 
rrjetet 35kV dhe 10kV që 
kualifikohen për kriteret e referuara 
në nenin 37.2 të Ligjit për Energjinë 
Elektrike e konsiderojmë që duhet 
të jetë databazë e qasshme, 
transparente dhe publike. Nga 
diskutimet gjatë vitit 2021 
rikujtojmë se ZRRE ishte zotuar se 
këto të dhëna do ti publikonte për 
lehtësinë e furnizuesve dhe 
konsumatorëve të interesuar. 
Pavarësisht mënyrës si ZRRE mund 
të ketë zgjedhur që të sigurojë këto 
të dhëna, në rrethana normale do të 
duhej të ishte detyrim i KESCO që të 
ofrojë qasje në to. Përveç nevojës 
permanente që furnizuesit dhe 
konsumatorët të kenë qasje në këto 
të dhëna, është informatë shumë e 
rëndësishme në llogaritjen e efektit 
të derregullimit në normën e 
inkasimit – duke mos qenë të 
detyruar që të bëhen shqyrtime dhe 
propozime bazuar në hipoteza. 

Së pari po i përgjigjemi komentit i cili 
ndërlidhet direkt me nivelin e mos-
inkasimit. ZRRE ka analizuar me 
kujdes ndikimin e derregullimit të 
konsumatorëve të kyçur në nivelin 
35kV dhe atyre 10kV, në borxhin e 
keq për FSHU. Ndikimi ka rezultuar të 
jetë (-0.15%) dhe i njëjti është 
inkorporuar në vendosjen e nivelit të 
borxhit të keq për FSHU.  

Ndërsa në lidhje me bazën e të 
dhënave, përkundër që nuk ka të bëjë 
me çështjen e parametrave, ZRRE 
sqaron që ka ofruar informatat që 
ndërlidhen me derregullimin e 
konsumatorëve të energjisë elektrike 
ndaj të gjithë furnizuesve të licencuar 
në Kosovë. Mënyra e zgjedhur nga 
ZRRE gjithashtu është e analizuar në 
detaje duke konsideruar edhe 
mbrojtjen e të dhënave personale 
dhe komerciale të konsumatorëve ne 
fjalë. Ndërsa sa i përket databazës së 
konsumatorëve, duhet pasur 
parasysh që baza e të dhënave për të 
gjitha pikat matëse dhe të gjitha 
informatat që ndërlidhen me to, duke 
përfshirë edhe konsumin e energjisë 
elektrike për të gjitha këto njësi 
matëse, ruhen dhe menaxhohen nga 
Agjenti për Administrimin e Matjeve 
(AAM). Kjo është e definuar saktë me 
Rregullat e Tregut. Për me tepër 
ekziston edhe një mori rregullash 
tjera te cilat rregullojnë çështjen e 
posedimit, ruajtjes dhe menaxhimin e 
bazës së të dhënave të 
konsumatorëve të energjisë elektrike 
e të cilat mbrojnë konsumatorët si 
dhe pjesëmarrësit tjerë në treg, nga 
përdorimi i paligjshëm i këtyre të 
dhënave.  Ky elaborim u bë me qëllim 
të informimit të Fuente Dynamics, që 
KESCO nuk ka mandat të ofrimit të 
informatave në lidhje me klientët e 
saj nda çfarëdo pale të tretë.   
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Nuk e konsiderojmë se një ALPEX 
plotësisht operacional do ta 
ekspozoj KESCO-në ndaj një rreziku 
më të madh të jobalanceve. 
Përkundrazi, ne e shohim se me 
operacionalizimin e ALPEX do të 
rritet mundësia e KESCO-së për të 
menaxhuar me mirë jobalancet, 
duke qenë se do të ketë qasje në një 
treg vendas pa shtuar kostot shtesë 
për kapacitetet transmetuese. Në 
anën tjetër, aftësia parashikuese 
për konsum nuk ndikohet nga 
operacionalizimi i ALPEX. 

Në ndërkohë, tregu i balancimit 
veçse mund të quhet i bashkuar me 
Shqipërinë për aq sa KOSTT është në 
zonën rregulluese OST në fund të 
ditës. Pra çmimi i jobalanceve nuk 
ndryshon me operacionalizimin e 
ALPEX për aq kohë sa KOSTT nuk 
ndryshon metodologjinë për 
llogaritjen e tij – ku në vend të 
çmimit bazë HUPX të konsiderohet 
çmimi në tregun e ditës në avans në 
ALPEX. 

Konsiderojmë që komenti i Fuente 
Dynamics është marrë nga kontesti, 
ngase ZRRE, përkundrazi ka sqaruar 
përmes Raportit Konsultativ se 
“Krijimi i ALPEX pritet të adresojë 
shumë nga kufizimet me të cilat 
përballet tregu i energjisë elektrike në 
Kosovë, duke i dhënë mundësi hyrjes 
në një treg shumë më të madh me 
kapacitet më fleksibil të furnizimit”. 

Nga ana tjetër, ZRRE kujdeset që në 
bazë të ndryshimeve në strukturën e 
tregut të i përshtatë edhe pjesën nga 
legjislacioni sekondar që ndërlidhet 
me të. 
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Sërish e konsiderojmë se ky 
përfundim është mbështetur mbi 
hipotezën se ALPEX do të jetë 
platformë për të menaxhuar 
jobalancet me kosto më të ulët. 
Është e paqartë se pse hipoteza 
mbështetet në kosto më të ulët, kjo 
në veçanti për shkak se po 
diskutohet për mungesë të energjisë 
në të dyja anët. Përveç kësaj, ZRRE 
duhet të ketë parasysh se kostot e 
CER apo “green certificate” që i 
duhen KEK në momentin e tregtimit 
në bursë është e pamundur të 
shmangen. 

Nga komenti i Fuente Dynamics 
vërehet që çështja e kostove të 
balancimit është vendosur në 
kontekst të gabuar, apo nuk është 
kuptuar drejt. Qasja e Rregullatorit 
për çështje të rregullimit të shërbimit 
universal dallon nga ajo e ndonjë 
furnizuesi komercial. Rregullatori 
kujdeset që ofrimi i shërbimit 
universal të bëhet me kosto sa më të 
arsyeshme duke trajtuar të gjithë 
parametrat e kostove në aspektin 
rregullator. Nga ana tjetër çdo qasje 
në një treg më likuid, në parim do të 
ofroj mundësi më të favorshme për 
menaxhimin e kërkesës për energji, 
qoftë ajo edhe për qëllime të 
balancimit të kërkesës. ZRRE nuk 
bazohet në hipoteza të pa-testuara, 
andaj nuk mund të trajtoj ndryshe 
çështjen e faktorit ndarës të 
jobalanceve për FSHU derisa ende 
kushtet e tregut nuk kanë ndryshuar. 
Kjo është çështje parimore dhe jo 
absolute. 
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Këtë masë e konsiderojmë se masë 
diskriminuese ndaj operatorëve të 
tjerë për arsyet në vijim. Përmes saj, 
ZRRE motivon KESCO për të 
rregulluar pozicionin e jobalanceve, 
përderisa të gjithë operatorëve tjerë 
nuk ju lejohen fare jobalance nga 
KOSTT. Kjo masë diskriminon 
operatorët e tjerë të cilët kanë të 
njëjtat vështirësi nga KESCO. Në 
veçanti, shohim të rrugës që kjo 
masë të shqyrtohet në raport me 
fillimin e liberalizimit të tregut. 
Prandaj shtrohet pyetja, si do të 
veprojë një furnizues i ndryshëm nga 
KESCO – të jetë i detyruar të 
balancojë veten, të paguajë, apo tua 
ngarkojë edhe ai operator të gjitha 
kostot e balancimit konsumatorëve. 

Përveç këtyre, konsiderojmë se ka 
bazë diskriminuese duke qenë se vet 
KESCO do të dal në treg të lirë. Nëse 
faktori ndarës i jobalanceve është 
100% atëherë shtrohet pyetja se si 
do të identifikohen jobalancet e 
shkaktuara nga konsumatorët tarifor 
në raport me ato të shkaktuara nga 
konsumatorët jotarifor duke qenë se 
KESCO ka vetëm një grup balancimi. 

Fillimisht ZRRE sqaron që nuk ka asnjë 
diskriminim në raport me 
pjesëmarrësit tjerë në treg nga 
trajtimi i jobalanceve për FSHU. 
Komentuesi nuk ka pasur parasysh që 
çdo përfitim eventual të cilin FSHU 
mund të ketë nga mekanizmi 
balancues do ti kthehet 
konsumatorëve me shërbim 
universal. Për më tepër llogaria 
balancuese e FSHU në vitet e fundit, 
në mesatare ka qenë pozitive në favor 
të konsumatorëve. Përkundër kësaj 
FSHU nuk ka gëzuar asnjë përfitim 
nga kjo pjesë por të gjitha i janë 
kthyer konsumatorit. Në të kundërt, 
kostot do të mbuloheshin nga 
konsumatorët. Ndërsa një furnizues 
komercial, aspektet e rrezikut të 
jobalanceve do të mund ti 
internalizojë të gjitha në çmim ose të 
ndajë rrezikun me konsumatorët, 
sipas vlerësimit të pavarur.   

Ashtu siç e kemi sqaruar edhe më 
lartë, ZRRE është kujdesur që KESCO 
të mbajë llogari të ndara për 
konsumatorët e derregulluar dhe ata 
të rregulluar. Për me tepër, KOSTT 
identifikon saktë të gjitha jobalancet 
nga aktivitete të ndryshme për të 
gjitha palët dhe faturon për kostot 
respektive ndaj palëve. Në këtë 
kontekst, ZRRE dhe KOSTT trajtojnë 
KESCO të rregulluar si një entitet të 
ndarë nga KESCO i parregulluar dhe 
nuk ka asnjë diskriminim ndaj asnjë 
operatori në tregun e energjisë 
elektrike në Kosovë. 
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Ne konsiderojmë që jobalancet nuk 
janë të varura nga ALPEX dhe nuk ka 
ndërlidhje në mes të tregut të ditës 
në avans apo atij intr-day dhe 
jobalancës që shkaktohet në treg. E 
njëjta mundësi për të bërë 
rregullimin intra day ekziston edhe 
sot. 

Nuk mund të themi që e njëjta 
mundësi për balancimin intra-day për 
operatoret në tregun e Kosovës apo 
edhe të Shqipërisë ekziston edhe sot. 
Funksionalizimi i plotë i ALPEX do t’i 
ofrojë operatorëve qasje 
komoditeteve më të shumta dhe të 
ndryshme të energjisë elektrike, e cila 
domosdoshmërisht lehtëson 
balancimin e nevojave të 
operatorëve.   

 

 

 


