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Komentet e FSHU-së ndaj Raportit Konsultativ të ZRRE-së mbi të 

Hyrat e Lejuara Maksimale për vitin relevant tarifor 2021 

I. Hyrje 
 

Ky raport përmbledh komentet e Furnizuesit me Shërbimit Universal (FSHU) lidhur me Raportin 

Konsultativ të Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE-së) mbi të hyrat e lejuara maksimale për vitin 

relevant tarifor 2021, të pranuar më 24 gusht 2021. 

Siç është theksuar në raportin e ZRRE-së, vlerësimi për të hyrat e lejuara maksimale bazohet në 

propozimet e dorëzuara nga FSHU-ja për vitin relevant tarifor 2021, i cili përfshin periudhën 1 prill 2021 – 

31 mars 2022, por duke marrë parasysh mungesën e Bordit, procesi i tillë është shtyrë deri tani dhe ZRRE 

thekson se ndryshimet ndërmjet vlerave të vlerësuara dhe atyre të realizuara gjatë vitit 2021 do të 

përshtaten gjatë vitit të ardhshëm tarifor.  

Është e rëndësishme të sqarohet se FSHU-ja aplikimin e saj e ka bazuar në propozimet e saj për parametrat 

rregullativ, për të cilat ZRRE ende nuk ka qëndrim. Si rezultat dallimet ndërmjet propozimit fillestar të 

FSHU-së dhe propozimit të ZRRE-së janë të theksueshme. Për më tepër, vendosja e të hyrave të lejuara 

maksimale  përgjatë një viti tarifor kanë për qëllim mbulimin e kostove të arsyeshme, andaj vlerësimi i 

tyre bazuar në të dhënat e vlerësuara pa i marrë parasysh të dhënat aktuale dhe ndryshimet në tregjet e 

energjisë elektrike jo vetëm që do të jep sinjale të gabuara, por edhe do të vështirësoj pozitën financiare 

të furnizuesit.  

Siç dihet, parashikimi i kostove bëhet bazuar në të dhënat historike dhe pritshmëritë e pranuara nga 

sinjalet e tregjeve botërore. Gjatë vitit 2020 pandemia COVID-19 u përhap në mbarë botën, e cili ndikoi 

edhe në çmimet e importit dhe parashikimin e konsumit, e që të dyja ishin me ritëm të vogël rritjeje. Sipas 

këtij zhvillimi ishin bërë edhe vlerësimet për çmimet e importit gjatë vitit 2021. Këto vlerësime u përdoren 

si bazë nga FSHU gjatë parashikimit të blerjeve të energjisë elektrike 2021. Megjithatë të dhënat aktuale 

gjatë vitit 2021 tregojnë një trend plotësisht të ndryshëm nga parashikimet fillestare, veçanërisht çmimet 

e importit të cilat shënuan rritjen më të madhe në vitet e fundit.    

Në këtë kuptim, marrë parasysh edhe qëllimin e përcaktimit të të Hyrave të Lejuara Maksimale (MAR-it) 

sipas Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, përcaktimi i kostove të lejuara në 3 mujorin e fundit të vitit 

financiar, bazuar në të dhëna të parashikuara gjatë vitit 2020, jep sinjale të gabuara si për këtë vit ashtu 

edhe për vitin 2022 kur priten përshtatje të mëdha. Andaj, FSHU-ja propozon që përcaktimi i të hyrave të 

lejuara maksimale për vitin 2021 të bëhet sipas të dhënave aktuale të realizuara për muajt janar-korrik 

dhe parashikimit të volumeve për muajt gusht-dhjetor në bilancin e aprovuar të energjisë elektrike. Në 

bazë të kësaj ka paraqitur komentet e veta në dokumentin në vijim dhe kërkon me mirësjellje nga ZRRE-

ja të marrë në konsideratë këtë kërkesë.  
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II. Blerjet e Energjisë Elektrike gjatë vitit 2021  
 

ZRRE në vlerësimin e vet për blerjet e energjisë elektrike për Furnizuesin me Shërbim Universal ka përdorë 

të dhënat nga Bilanci i Aprovuar i Energjisë Elektrike për vitin 2021, ndërsa konsumatorët e kyçur në 

nivelin e tensionit 35kV dhe 10kV i ka trajtuar sipas qëndrimit të Bordit të ZRRE-së për vazhdim të 

furnizimit të këtyre konsumatorëve nga FSHU-ja me tarifa të rregulluara. 

Të dhënat aktuale tregojnë se për periudhën janar-korrik volumi i konsumit ka shënuar rritje prej 11% 

krahasuar me konsumin e parashikuar në bilancin e energjisë elektrike (përfshirë konsumatorët 35kV dhe 

10 kV). Përkatësisht, vetëm për 7 muajt e parë të vitit 2021 është plotësuar mbi 65% e parashikimit të 

volumit të blerjeve të energjisë elektrike, prej të cilave importi ka shënuar rritje mbi 100% kundrejt 

volumeve të parashikuara, ndërsa energjia nga burimet e ripërtëritshme ka shënuar rënie prej 20%. 

Në këtë kuptim, FSHU ka përditësuar të dhënat duke marrë parasysh realizimet për muajt janar-korrik, 

me qëllim të reflektimit të saktë të nevojës për blerjet e energjisë elektrike, siç është paraqitu në tabelën 

vijuese: 

Blerjet e energjisë në GWh Propozimi i ZRRE-së Propozimi i FSHU-së Ndryshimi 

Sasitë e furnizuara nga KEK             3,732  4,021 8% 

Blerjet nga gjeneruesit e BRE-ve 415 359 -14% 

Importi 83 152 82% 

 Total sasitë e furnizuara              4,231 4,531 7% 

 
Gjatë llogaritjes së blerjeve me shumicë për Furnizuesin me Shërbimit Universal, ZRRE-ja ka përdorur 

çmimin aktual për blerjet e KEK-ut dhe nuk ka reflektuar përshtatjen për normën e inflacionit siç kishte 

aplikuar Furnizuesi pas diskutimeve bilaterale me KEK gjenerimin. Të njëjtin çmim e ka përdor edhe FSHU 

gjatë kalkulimit të blerjeve nga KEK-Gjenerimi. Sa i përket çmimit referent për blerjen e energjisë elektrike 

nga BRE-të që kanë marrëdhënie kontraktuale me KOSTT, ZRRE-ja ka përdorur një çmim të vlerësuar i cili 

është 15% më i lartë se çmimi aktual, andaj FSHU do të përdor të njëjtët gjatë kalkulimit të blerjeve nga 

BRE-të për periudhën e mbetur.  

Për blerjet nga importi, ZRRE ka përdorur çmimin mesatar të përdorur nga Furnizuesi në aplikimin e tij, 

megjithatë gjatë vitit 2021 kemi qenë dëshmitarë të rritjes së madhe të çmimeve të importit. Pas efektit 

të pandemisë COVID-19 të vitit 2020, si rezultat i rritjes së konsumit industrial, reshjet e ulëta, 

temperaturat e larta në të gjithë Evropën, rregulloret e karbonit të lidhura me energjinë e gjelbër dhe 

kapacitetet e pamjaftueshme ndërkufitare, çmimet e energjisë elektrike në bursat tregtare u rriten në 

mënyrë më të theksueshme. Çmimi i thëngjillit është rritur nga 50 €/ton në 169 €/ton1 (rritje 238%), çmimi 

i importit të gazit natyror të Bashkimit Evropian është rritur nga 4USD/MMBtu në 15.49USD/MMBtu2 

                                                           
1 Burimi: Market Insider, Parashikimi i çmimit të thëngjillit  
https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price (Vizituar së fundi më 06.09.2021) 
2 Burimi: YCharts, Çmimi i Importit të Gazit Natyror në Bashkimin Evropian 
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price  (Vizituar së fundi më 06.09.2021) 

https://markets.businessinsider.com/commodities/coal-price
https://ycharts.com/indicators/europe_natural_gas_price
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(rritje 287%) dhe çmimet e emetimit të karbonit (i cili ka një efekt i drejtpërdrejtë në çmimet e energjisë) 

është rritur nga 30 €/ton MMBtu në 62 €/ton3 (%107 rritje) vetëm në një vit.  

 

 

 

 

Të gjitha këto ndryshime të çmimeve ndikuan edhe në çmimin e importit të energjisë elektrike. Andaj,  

përderisa total blerjet nga importi në raportin konsultativ parashihen në vlerë prej 5.6 milion €, sipas 

vlerave të parashikuara gjatë vitit 2020, të dhënat aktuale tregojnë se vetëm për muajt janar-korrik blerjet 

nga importi kanë arritur në 8 milion €, me një çmimin mesatar të realizuar prej 77.23 €/MWh. Në këtë 

kuptim, Furnizuesi ka përditësuar të njëjtët për të reflektuar koston e saktë të blerjeve nga import dhe 

kërkon nga ZRRE-ja të reflektoj të njëjtën.  

                                                           
3 Burimi: Investing. Com Parashikimi iEmisionit të Kabornit  https://www.investing.com/commodities/carbon-
emissions (Vizituar së fundi më 06.09.2021) 

https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions
https://www.investing.com/commodities/carbon-emissions
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Në tabelën në vijim është paraqitur kërkesa për blerjet e energjisë elektrike për nevojat e Furnizuesit për 

Shërbim Universal për vitin 2021, të cilat kërkojmë nga ZRRE-ja t’i reflektoj para vendosjes së të hyrave të 

lejuara maksimale për vitin 2021. Marrë parasysh si më lartë, mos-reflektimi i saktë i volumeve dhe 

kostove të blerjeve të energjisë elektrike do të vështirësoj pozitën financiare të furnizuesit, i cili ka mbyllur 

vitin 2020 me humbje.  

Kostot e blerjes së energjisë GWh €/MWh €'000 

Sasitë e furnizuara nga KEK             4,021  29.50           118,625  

Gjeneratorë tjerë në nivel të OST 359 33.89          12,150 

Importi 152 95.28           14,460  

Jobalancat dhe Kompenzimi   -234 
Margjina me pakicë   3.00%             4,350 

 Total kostot e blerjes së Energjisë  4,531   149,351 
 

ZRRE në raportin konsultativ kërkon nga Furnizuesi të dëshmoj që çmimet e blerjes së energjisë duhet të 

jenë të arsyeshme dhe të jenë në përputhje me kërkesat e nenit 17 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së. 

Për sqarim, Furnizues me Shërbim Universal çdo herë ka vepruar në përputhje me Procedurën për Tregtim 

të Energjisë Elektrike për blerjet e energjisë elektrike në forme transparente dhe ekonomike. Nga praktika 

dhe sipas udhëzimeve të pranuara, marrëveshjet kontraktuale ndërmjet palëve i dorëzohen 

departamentit të tregut në ZRRE në baza ditore, sapo të njëjtat të nënshkruhen ndërmjet palëve. Për më 

tepër, Furnizuesi në raportet e rregullta mujore, në formë të detajuar raporton blerjet dhe kompanitë 

fituese, përfshirë dhe detajet tjera siç kërkohen nga legjislacioni në fuqi dhe është  i hapur të ofroj çfarëdo 

informate shtesë sipas kërkesës dhe/ose udhëzimit të ZRRE-së.   

Sa i përket blerjeve nga HC Ujmani, siç theksohet edhe në raportin konsultativ, HC Ujmani pas skadimit të 

kontratës fillestare, ka vazhduar shitblerjen e energjisë deri me dt. 31 dhjetor 2020, në kundërshtim me 

Procedurën për Shitblerje të Energjisë. Në bashkëbisedimet tona me përfaqësuesit e HC Ujmanit, të cilat 

dëshmohen përmes shkresave zyrtare, Furnizuesi është informuar se do të njoftohet paraprakisht për 

shpalljen e ofertës, konform Procedurës për Shitblerje të Energjisë. Neni 17, pika 1 e kësaj procedure  

theksohen se për shitblerjet afatgjate të energjisë elektrike ndërlidhja me të gjithë ofertuesit potencial në 

procesin e blerjes/shitjes së energjisë elektrike, bëhet përmes platformës elektronike, faqes elektronike 

zyrtare apo mjeteve tjera të komunikimit (e-mailin, faksin ose postën) si definohet në dokumentacionin e 

tij tenderues.    

HC Ujmani ka shfrytëzuar pjesërisht dhe në afat të limituar shpalljen e ofertës dhe në këtë kuptim, 

meqenëse nuk është bërë njoftimi i  duhur paraprak për shpalljen e tenderit, FSHU-së i është 

pamundësuar paraqitja e ofertës respektivisht blerja e energjisë elektrike nga HC Ujmani për këtë vit 

tarifor.  

Marrë parasysh se FSHU-ja neë aplikimin e tij ka përdorur vlerat aktuale për muajt janar-korrik, është e 

rëndësishme të theksohet se gjatë muajve janar-mars të hyrat e FSHU-së kanë qenë më të ulëta konform 

Marrëveshjes dhe Amandamentit të parë të Marrëveshjes për Implementimin e Ligjit për Rimëkëmbjen 

Ekonomike – COVID-19 për subvencionimin e tarifës për Burimet e Energjisë së Ripërtëritshme. Njëherazi, 

FSHU ka qenë e liruar për obligimet ndaj KOSTT lidhur me BRE-të konform marrëveshje së lartpërmendur.  
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III. Kostot e Personelit 
 
Furnizuesi i Shërbimit Universal gjatë aplikimit për të hyrat e lejuara maksimale ka përdorur shpenzimet 

operative sipas aplikimit për parametrat rregullativ, dorëzuar në ZRRE më 08 tetor 2020, për të cilat ende 

nuk ka pranuar një vlerësim. Ky raport ka paraqitur në formë të detajuar kërkesën për shpenzimet 

operative, ashtu siç kërkohet nga ZRRE-ja në shkresën nr. 295/20 të dt.19.09.2020 mbi Shqyrtimin e 

Parametrave hyrës dhe të hyrave të lejuara për FSHU-në. Në të njëjtën aplikim, FSHU ka theksuar se 

kërkesa e paraqitur në këtë dokument nuk i përfshin kostot operative për furnizimin e konsumatorëve të 

parregulluar, të cilët pritej të furnizoheshin me tarifa të parregulluara nga 1 prilli i vitit 2021. Për më tepër, 

edhe në pasqyrat financiare dhe rregullative Furnizuesi ka paraqitur ndaras kostot për shpenzimet 

operative për konsumatorët që furnizohen me tarifa të rregulluara dhe atyre të parregulluar. Kërkesa e 

ZRRE-së për të paraqitur kostot që ndërlidhen me ofrimin e shërbimeve për konsumatorët e parregulluar 

mbetet e paqartë andaj kërkojmë me mirësjellje nga ZRRE-ja të shpjegoj kërkesën e tyre me qëllim që 

Furnizuesi të ofroj informatat e kërkuara nga ZRRE-ja sipas kërkesës se tyre.    

Në vlerësimin e kostove operative për vitin 2021, kemi vërejtur se ZRRE ka pasqyruar rritjen e kostove për 

sigurimin shëndetësor, por nuk i ka marrë në konsiderate komentet e FSHU-së lidhur me zbritjen e 

njëanshme të kostove për shpenzimet operative gjatë vitit 2020, sikurse nuk i ka marrë parasysh 

shpenzimet jashtë kontrollit të FSHU lidhur me përhapjen e pandemisë COVID-19, kërkesat për shpenzime 

shtesë lidhur me hapjen e tregut, apo kërkesat e punëtorëve për nivelizim të pagave me sektorët e tjerë.   

Siç është bërë e ditur, situata aktuale e shkaktuar nga përhapja e pandemisë COVID-19 është një ngjarje 

e jashtëzakonshme. Kjo ngjarje e jashtëzakonshme është pranuar dhe deklaruar si Emergjencë e Shëndetit 

Publik në nivel ndërkombëtar 4  dhe përhapje e pandemisë 5  nga Organizata Botërore e Shëndetësisë 

(OBSH) në fillim të vitit 2020, ashtu siç në mënyrë të ngjashme më 15 Mars u deklarua si Emergjencë e 

Shëndetit Publik6  nga Qeveria e Republikës së Kosovës (‘QeK’) përmes Vendimit nr. Nr. 01/11. Deri më 

sot, asnjë autoritet kompetent në Republikën e Kosovës, e as Organizata Botërore e Shëndetësisë nuk 

kanë lëshuar vendim, udhëzim apo deklaratë që lajmëron fundin e pandemisë dhe lufta me pandeminë 

ende po vazhdon, duke ndikuar negativisht në të gjitha aspektet socio-ekonomike në vendin tonë dhe në 

mbarë botën. Përderisa pothuajse të gjitha bizneset tregtare qëndruan të mbyllura dhe shumica e të 

punësuarve u liruan kohë pas kohe nga përgjegjësitë në punë, punonjësit e furnizuesit vazhdimisht kanë 

punuar në përmbushjen e detyrave të tyre për të siguruar furnizim të rregullt me energji elektrike për çdo 

qytetar në Kosovë, duke rrezikuar kështu shëndetin e tyre.    

Andaj, kur në mars të vitit 2020, Qeveria e Republikës së Kosovës mori një vendim për të stimuluar 

punonjësit që ishin duke punuar me përkushtim për të tejkaluar këtë periudhë të jashtëzakonshme me 

shumë rreziqe, Furnizuesi parashtroi kërkesë të ngjashme në ZRRE, që kostot shtesë të shkaktuara nga 

përhapja e pandemisë COVID-19, por edhe një pagesë shtesë të njihet në shqyrtimin e ardhshëm tarifor. 

ZRRE më 28 maj 2020 përmes shkresës nr. 179/20 theksoi se të gjitha kostot që janë jashtë kontrollit të 

                                                           
4  OBSH, Përhapja e 2019-nCOV është Emergjencë e Shëndetit Publik në nivel ndërkombëtar, 
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-
regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)  
5 OBSH, OBSH deklaron se përhapja e Covid-19 është pandemi https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic  
6 Vendimi Nr. 01/11 dt. 15.03.2020 https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/03/Vendimi-nr.01-11.pdf  

https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news/item/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic
https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/2020/03/Vendimi-nr.01-11.pdf
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licencuarve e që mund t’i atribuohen pandemisë do të njihen në shqyrtimin e ardhshëm tarifor. Përkundër 

kësaj, në shqyrtimin preliminar, ZRRE nuk i ka njohur ato, andaj kërkojmë nga ZRRE t’i reflektoj këto kosto 

të arsyeshme në përputhshmëri me shkresën zyrtare të lartpërmendur.  

Sa i përket, shpenzimeve për shërbimet e përbashkëta të cilat ZRRE-ja i ka zbritur njëanshëm pas 

publikimit të raportit konsultativ, është e rëndësishme të theksohet se shpenzimet operative për 

Furnizuesin me Shërbim Universal aprovohen në total dhe ato nuk përputhen me kërkesat vjetore të 

Furnizuesit gjatë viteve, pasi kostot e lejuara janë vazhdim i parashikimeve të bëra gjatë periudhës së parë 

rregullative dhe nuk paraqesin pasqyrim të ndryshimit të çmimeve gjatë viteve. Kësisoj, 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.  

Në përputhje me Rregullën për të Hyrat e FSHU-së, FSHU-ja lejohet të shkaktojë kosto të arsyeshme, siç 

janë kostot operative dhe të mirëmbajtjes (OPEX), të cilat janë të domosdoshme për të mundësuar 

operimin e Furnizuesit. Që nga shthurja funksionale dhe ligjore nga aktiviteti i shpërndarjes në vitin 2015, 

kostot mesatare të operimit dhe mirëmbajtjes të lejuar për Furnizuesin me Shërbimi Universal janë 6 

milion € mesatarisht, të cilat janë në përputhje me kostot mesatare aktuale të realizuara nga Furnizuesi 

me Shërbimit Universal, siç tregohet në tabelën më poshtë: 
 

(në milion €) 2017 2018 2019 Mesatarja / Total 

Shpenzimet e 
aprovuara 

5.79 5.96 6.06 5.93 

Shpenzimet aktuale 5.60 6.14 5.62 5.79 

Diferenca  0.18 (0.19) 0.44 0.15 
*Ju lutem keni parasysh se kostot aktuale të OPEX-it nuk i përfshijnë shpenzimet për konsumatorët e parregulluar 

Prandaj, është shumë e rëndësishme që gjatë përcaktimit të shpenzimeve operative të merren parasysh 

kostot aktuale dhe të justifikueshme përpara se të bëhen përshtatje që ndikojnë me mbi 25% të total 

kostove operative. Ulja e kostove operative për 25% e ka vendosur Furnizuesin e Shërbimit Universal në 

një pozicion shumë të pafavorshëm financiar, veçanërisht për faktin se FSHU-ja ka mbyllur vitin 2019 me 

humbje dhe në të njëjtën kohë gjatë vitit 2020 u përball me probleme të arkëtimit, si rezultat i përhapjes 

së pandemisë globale COVID-19, gjë që ndikoi më tej në kapacitetet e saj të pagesave për të mbuluar 

detyrimet e saj ndaj operatorëve të tjerë, duke rezultuar sërish me humbje.  

Në këtë kuptim, Furnizuesi ka përditësuar kërkesën e shpenzimeve operative, të cilën e ka përshtatur me 

shpenzimet e realizuara gjatë vitit 2020 të pasqyruara në pasqyrat financiare dhe rregullative si kërkesë 

minimale për operimin e furnizuesit. 

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

operative ndryshojnë nga ato të lejuara nga ZRRE-ja, siç janë shpenzimet e qirasë të cilat nga viti 2019 

(përfshirë edhe vitin 2020) në përputhje me parimet e kontabilitetit (IFRS 16) kërkojnë trajtimin e 

shpenzimeve të qirasë operative si qira financiare dhe të njëjtat në Bilancin e gjendjes paraqiten në kuadër 

të zërit ‘Të drejtat e përdorimit të pasurive dhe detyrimet për qiratë’. Përkatësisht shpenzimet e qirasë si 

pjesë e shërbimeve te përbashkëta të cilat furnizuesi ia paguan OSSH-së, nuk janë marrë parasysh nga 

ZRRE-ja gjatë zbritjes së këtyre kostove dhe në këtë kuptim konform marrëveshjes ndërmjet palëve 

kërkojmë që e njëjta të përshtatet gjatë shqyrtimit të kërkesës së furnizuesit. 
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Vlen të theksohet që shpenzimet aktuale për OPEX për vitit 2020 janë më te mëdha sesa OPEX-i i lejuar 

nga ZRRE-ja, i cili nuk po i merr parasysh këto kosto te justifikuara, dukuri e cila rrezikon stabilitetin 

financiar të Furnizuesit Publik.  

Përfundimisht, sipas të lartë-përmendurave kërkesa për shpenzimet operative për vitin 2021 është 6.12 

milion €, përfshirë shpenzimet kapitale të lejuara për furnizuesin me shërbim universal.  

IV. Kostot e bartshme  
 
FSHU ka vënë re që ZRRE-ja ka llogaritur më pak kosto për detyrimet e FSHU-së për përdorimin e rrjetit të 

transmetimit dhe shpërndarjes, por për të cilat nuk ka ofruar informata të detajuara. Marrë parasysh se 

të dhënat aktuale për muajt janar-korrik janë më të larta sesa vlerësimet e ZRRE-së, FSHU në raportin e 

vet ka paraqitur vlerat aktuale të realizuara për vitin 2021, ndërsa për muajt e mbetur duke mos ditur 

vlerësimet e sakta të ZRRE-së ka përdorur çmimet aktuale. Andaj, pas llogaritjes së saktë të çmimeve për 

operatoret e rrjetit të njëjtat duhet të reflektohet në mënyrë të drejtë nga ZRRE-ja në muajt e mbetur, 

përpara vendosjes së të Hyrave të Lejuara Maksimale  për vitin 2021.  

V. Të hyrat e aktuale të rregulluara dhe kalkulimi i faktorit korrigjues –KREV  
 
Gjatë kalkulimit të kostove aktuale për vitin 2020, në përputhje me Rregullën për të Hyrat e FSHU-së, 

ZRRE-ja për ndryshim nga vlerat e prezantuara në kërkesën e Furnizuesit, nuk morri parasysh shpenzimet 

e ndikuara nga përhapja e pandemisë COVID-19. Në përputhje me arsyetimet e prezantuara në pjesën e 

katërt (IV) të dokumentit, Furnizuesi në kalkulimet e paraqitura në këtë dokument do të marrë parasysh 

kostot e shkaktuara si rezultat i përhapjes së pandemisë. 

Sa i përket ndryshimeve në vlerat e obligimeve të furnizuesit ndaj Operatorit të Transmetimit (OST), është 

e rëndësishme të sqarohet se vlera prej 15.22 milion € është në përputhje me pagesat që furnizuesi ia ka 

bërë OST-së në baza mujore, siç paraqiten edhe në pasqyrat e audituara financiare dhe rregullative. 

Faturat mujore në shumën prej 15.22 milion € i janë dorëzuar ZRRE-së por sipas nevojës të njëjtat mund 

te ri-dorëzojmë me qëllim të reflektimit të kostos së saktë të obligimeve që Furnizuesi ia ka paguar OST-

së.    Në këtë kuptim, marrë parasysh të lartë-thënat vlera e përshtatjeve për vitin 2020 rezulton të jetë 

5.51 milion €.   

Një çështje e ngritur nga ZRRE-ja në Raportin Konsultativ është dallimi ndërmjet sasisë së energjisë së 

blerë me shumicë dhe sasisë së energjisë së faturuar tek konsumatorët fundor gjatë vitit 2020.  ZRRE-ja 

ngrit shqetësimet e veta për mënyrën nominimeve, e cila po rezulton që palët FSHU dhe OSSH të mos 

kenë rezultate të njëtrajtshme por njëra palë po ka vazhdimisht tërheqje, ndërsa pala tjetër shkakton 

shtyrje në sistem.   

Është e rëndësishme fillimisht të theksohet se nominimet ndërmjet palëve FSHU dhe OSSH realizohen në 

përputhje me udhëzimet dhe procedurat rregullative në fuqi. Nominimet dhe realizimet orë për orë 

ndërmjet FSHU dhe OSSH-së ndahen sipas koeficienteve, ashtu siç është aprovuar nga ZRRE-ja përmes 

vendimit V_1276_2020 të dt. 27 gusht 2020. Për më tepër, të hyrat e realizuara nga FSHU-ja përmes 

mekanizmit balancues, Furnizuesi i kthen tek konsumatori fundor përmes përshtatjeve vjetore duke 
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aplikuar normën e interesit, me ç’rast konsumatori fundor përfiton. Kjo dukuri është diskutuar edhe me 

ZRRE-në, por derisa nuk ndryshohet metodologjia aktuale, kompanitë janë të obliguara të veprojnë në 

përputhje me udhëzimet dhe rregullat në fuqi. 

FSHU i ka paraqitur të gjitha këto shqetësime lidhur me metodologjinë e nominimeve dhe kalkulimit të 

devijimeve gjatë procesit të konsultimit për mekanizmat e balancimit, derisa të bëhet një studim dhe 

metodologji e hollësishme për të siguruar vlerësimin dhe gjykim të arsyeshëm  për të mbuluar të gjitha 

kërkesat e raportimit dhe përcaktimit të parametrave, por të njëjtat nuk u morën parasysh.  

Për të reflektuar drejtësisht kostot, palët FSHU dhe OSSH aplikojnë korrigjimet e nevojshme mujore, sipas 

kalkulimeve të pranuara nga KOSTT. Është e rëndësishme të theksohet gjithashtu se konform kërkesës së 

ZRRE-së dhe shkresës të datë 7 korrik 2021, FSHU ka aplikuar korrigjimet e nevojshme dhe të njëjtat janë 

aplikuar gjatë kalkulimit të kërkesës finale për të hyrat e lejuara për vitin 20201. Furnizuesi është i hapur 

për të diskutuar ndryshimin e metodologjisë aktuale, por deri atëherë duhet ritheksuar dhe sqaruar se 

FSHU vepron në përputhje me procedurat  e hartuara dhe/ose aprovuara nga rregullatori. 

VI. Borxhi i keq 
 

Borxhi i keq është një vlerësim dhe nivel i arsyeshëm i borxheve të këqija të shkaktuara nga Furnizuesi i 

Shërbimit Universal gjatë një viti përkatës. Sipas nenit 16 të Rregullës për të Hyrat e FSHU-së, kostot e 

lejuara të borxhit të keq do të vendosen nga ZRRE gjatë përcaktimit të vlerave hyrëse dhe do të llogaritet 

duke aplikuar nivelin e lejuar të borxhit të keq në llogaritjen fillestare të MAR-it.  

Në shtator të vitit 2020, ZRRE kërkoi shqyrtimin e parametrave rregullativ për Furnizuesin me Shërbim 

Universal. Sipas kërkesës së ZRRE-së në tetor të vitit 2020, FSHU aplikoi për parametrat rregullativ 3 vjeçar, 

përfshirë Borxhin e keq. Megjithatë si rezultat i mos-kompletimit të bordit të ZRRE-së, kërkesa e FSHU-së 

nuk u shqyrtua deri më sot. Përkatësisht, ZRRE në raportin konsultativ për të hyrat e lejuara maksimale 

për vitin 2021, ka përdorur nivelin e njëjtë të borxheve të këqija sikurse viteve të fundit. 

Është e rëndësishme të sqarohet se gabimi i zakonshëm gjatë llogaritjes së nivelit të borxheve të këqija 

aktuale është konsiderimi i të gjitha të hyrave të Furnizuesit. Siç dihet, furnizuesi pranon edhe pagesa të 

cilat nuk janë të ndërlidhura me energjinë e faturuar, ndërsa niveli i lejuar për borxhet e këqija  lejohet 

mbi bazën e MAR-it fillestar dhe si i tillë duhet të llogaritet vetëm në shumat e faturuara të energjisë 

elektrike për vitin përkatës.   

FSHU argumentoi vazhdimisht që raporti aktual i borxheve të këqija është më i lartë,  duke shprehur 

gjithashtu shqetësimin se  i njëjti nivel do të rritet edhe më tej kur marrim parasysh daljen e 

konsumatorëve të kyçur në nivelin 35 kV dhe 10 kV në tregun e parregulluar, meqë FSHU do të mbetet 

kryesisht me paguesit jo të rregullt, të cilët priren të vonojnë dhe/ose të refuzojë pagesat e tyre të faturave 

të pranuara. Marrë parasysh rregulloret e rrepta për ndërprerjen e furnizimit për konsumatorët që 

parashtrojnë ankesë,  si dhe punën burokratike dhe të ngadaltë të gjykatave në Kosovë, operimet do të 

bëhen të pamundura për tu trajtuar brenda vitit përkatës tarifor.   

Për më tepër, përhapja e pandemisë në të gjithë botën gjatë vitit 2020 kishte një efekt të paparë në 

kompani, duke rezultuar menjëherë negativisht në normën e arkëtimit nga faturat e energjisë elektrike, e 
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cila më tej ka ndikuar edhe aktivitetet komerciale të kompanisë. Duke marrë parasysh që kjo ishte një 

ngjarje e Forcës Madhore në të gjithë botën dhe se e njëjta ka ndikuar negativisht edhe në stabilitetin 

financiar dhe social të vendit, FSHU edhe pse ishte vetë një kompani e ndikuar negativisht, mbështeti 

konsumatorët e saj përmes sigurimit të furnizimit të besueshëm dhe të pandërprerë të energjisë elektrike 

dhe duke mos aplikuar shkyçje gjatë kohës së karantinës, më gjithë faktin se pozicioni financiar i 

kompanisë u dobësua së tepërmi. 

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, Furnizuesi me Shërbim Universal ka paraqitur efektin e pandemisë në kërkesën e tij për nivelin 

e lejuar te borxhit të keq për vitin 2021, sipas analizës së paraqitur në kërkesën e parametrave rregullativ. 

Kjo analizë është bërë komfor 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.  

VII. Propozimi përfundimtar për të Hyrat e Lejuara Maksimale për vitin 2021  
 

Duke marrë  parasysh të lartë-thënat, propozimi përfundimtar për të hyrat e lejuara maksimale për vitin 

2021 për FSHU-në, të cilat duhet të konsiderohen nga ZRRE-ja janë 316.16 milion €, detajet e të cilave 

janë paraqitur në tabelën në vijim: 

Propozimi i FSHU-së për vitin 2021 mil € 

It 6.85% 

Kostot e lejuara me pakicë  6.12 

OPMCt 6.01 

DEPCt 0.11 

Kostot e bartshme (PSTCt) 137.66 

Pagesat për OST-në 21.51 

Pagesat për OSSH-në 104.21 

Fondi për BRE  11.94 

Kapitali Punues (WCLCt) 1.67 

Blerjet me shumicë (WHPC) 149.35 

Pagesa për licencë  0.03 

Faktori korrigjues (ADJ) 5.51 

Borxhi i keq 5.0% 

Të hyrat e Lejuara Maksimale 2021 316.16 

 

Të Hyrat Maksimale të Lejuara të kërkuara për vitin 2021 pasqyrojnë kostot aktuale të pritura për vitin 

2021 duke marrë parasysh të dhënat aktuale për muajt janar-korrik dhe parashikimin gusht-dhjetor 
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konform të dhënave energjetike të paraqitura ne bilancin e aprovuar dhe pritshmërinë e çmimeve për 

muajt në vazhdim. FSHU  beson se kostot e kërkuara për vitin 2021 janë të arsyeshme dhe si të tilla duhet 

të konsiderohet nga ZRRE-ja gjatë procesit përfundimtar të vendimmarrjes.  


