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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
BORDI 

VENDIM 

Nr. 338, Datë 21.12.2022 
 

MBI 
MIRATIMIN E “KONTRATËS TIP PËR SHIT- BLERJEN E ENERGJISË  
ELEKTRIKE NDËRMJET SHOQËRISË SË PRODHIMIT TË ENERGJISË  

ELEKTRIKE TË NGARKUAR ME DETYRIMIN E SHËRBIMIT PUBLIK, AKSIONET  
E SË CILËS KONTROLLOHEN PLOTËSISHT OSE PJESËRISHT NGA SHTETI, 

KESH SH.A. DHE FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL (FSHU) SH.A., 
PËR FURNIZIMIN E KLIENTËVE QË FURNIZOHEN NGA FSHU SH.A. 

 
Në zbatim të neneve 16, 20 gërma “h”, 47, 56 gërma “f”, si dhe 90 të ligjit nr. 43/2015 “Për 
sektorin e energjisë elektrike”, i ndryshuar; Pjesës I, nenit 4, pikës 7 të Vendimit të Këshillit të 
Ministrave (VKM) nr. 456, datë 29.06.2022  “Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit 
të shërbimit publik, që do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët 
ushtrojnë aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike”; 
VKM-së nr. 650, datë 10.10.2022 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 584, datë 08.10.2021, të 
Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në furnizimin me energji 
elektrike”; Kapitullit V të “Rregullat e Tregut Shqiptar të Energjisë Elektrike”, miratuar me 
vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE) nr.139, datë15.08.2016, i ndryshuar; 
“Kodi i Transmetimit”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 63, datë11.04.2022, si dhe 
nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedruat e ERE-s”, miratuar me 
vendimin e bordit të ERE-s nr. 96, datë 17.06.2016; Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 21. 
12.2022, pasi shqyrtoi relacionin me nr. 2094 prot., datë 19.12.2022 “Mbi miratimin e kontratës 
tip për shit-blerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike të 
ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht 
nga shteti, KESH sh.a. dhe furnizuesi i shërbimit universal (FSHU) sh.a., për furnizimin e klientëve 
që furnizohen nga FSHU sh.a.”,                             
 

Konstatoi se:  
 
• Bordi i ERE-s me vendimin nr. 274, datë 27.10.2022, vendosi që: Shoqëria e prodhimit të 

energjisë elektrike e ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, aksionet e së cilës 
kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti, KESH sh.a. dhe Furnizuesi i Shërbimit 
Universal (FSHU) sh.a., të rishikojnë bazën ligjore, nenet 1, 2, 9, 14 dhe 21 të kontratës së 
dërguar në ERE me shkresën e përbashkët të KESH sh.a., me nr. 4845/1 prot., datë 
30.09.2022, dhe të FSHU sh.a. me nr. 6926/1 prot., datë 30.09.2022, kontratën me nr. 4845 
prot., të KESH sh.a., datë 30.09.2022., dhe me nr. 6926 prot., të FSHU sh.a. datë 
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30.09.2022.VKM nr. 584, datë 08.10.2021, “Për shpalljen e gjendjes së emergjencës në 
furnizimin me energji elektrike”, e ndryshuar, ka shpallur gjendjen e emergjencës në 
furnizimin me energji elektrike deri në 31 dhjetor 2022. 

• Shoqëritë KESH sh.a. dhe FSHU sh.a. me shkresën nr. 1744-1 prot., datë 30.11.2022, 
dërguan në ERE kontratën TIP, mes shoqërisë KESH – FSHU me nr. 5823/1 prot., datë 
25.11.2022 të KESH sh.a. dhe nr. 6926/2 prot., datë 25.11.2022 të FSHU sh.a. me 
ndërhyrjet sipas konstatimeve dhe përmbajtjes së vendimit të bordit të ERE nr. 274, datë 
27.10.2022. 

• Një nga detyrat e lëna nëpërmjet vendimit të bordit të ERE nr. 274/2022, në konstatimet e 
tij është dhe saktësimi i bazës ligjore të kontratës së referuar në ERE. 

• Kontrata e ri sjellë në ERE nëpërmjet shkresës nr. 1744/1 prot, datë 30.11.2022, për KESH 
sh.a. me nr. 5823/1 prot., datë 25.11.2022 dhe për FSHU sh.a. me nr. 6926/2 prot., datë 
25.11.2022, referon si bazë ligjore VKM-në nr. 620/2021, të ndryshuar me VKM-në nr. 
757, datë 09.12.2021 si dhe VKM-në nr. 456, datë 29.06.2022. 

• Në shkresën e sipërcituar shoqëritë sqarojnë se: në draftin dërguar nëpërmjet shkresës nr. 
4845/1 prot., datë 30.09.2022 të KESH sh.a. dhe nr. 6926/1 prot., datë 30.09.2022 të FSHU 
sh.a., parashikuan në seksionin e bazës ligjore vetëm aktet të cilat në momentin e finalizimit 
të kontratës ishin në fuqi.  

Nga ana e palëve është e qartë se për periudhën e rregulluar të marrëdhënies nga data 
01.01.2022 - 31.12.2022, marrëdhënia juridike mes palëve ka qenë e rregulluar edhe nga 
Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr. 620/2021, i ndryshuar, por vendosja në referencë e 
këtij akti në momentin kur fuqia juridike e tij ka humbur, u vlerësua se do të përbënte një 
pasaktësi në aspektin material ligjor.  

Megjithatë palët theksojnë se për t’u përmendur është fakti se marrëdhënia mes palëve e 
rregulluar nëpërmjet VKM Nr. 620/2021, e ndryshuar, është me të njëjtën frymë si edhe e 
rregulluar në VKM Nr. 456/2022.  

• Për sa më sipër sqaruar nga ana e shoqërive si dhe duke ndjekur arsyetimin ligjor se deri në 
hyrjen në fuqi të VKM-së nr. 456, datë 29.06.2022, marrëdhënia juridike e shërbimit publik 
mes palëve është rregulluar me VKM-në nr. 620/2021, e ndryshuar sikurse cituar dhe në 
dispozitat kalimtare të VKM-së nr. 456/2022 e cila parashikon se me hyrjen në fuqi të këtij 
vendimi sasitë e energjisë elektrike të depozituara/ shkëmbyera përgjatë gjithë vitit 
kalendarik, të rakordohen sipas të dhënave faktike të periudhës së rakordimit për vitin 
ushtrimor 2022, vlerësohet se për vitin ushtrimor 2023 shoqëritë të sjellin ndryshimet e 
sqaruara si më lartë të bazës ligjore të referuar në kontratë TIP. 

• Shoqëritë KESH sh.a. dhe FSHU sh.a. nëpërmjet shkresës së përbashkët protokolluar me 
tonën me nr. 1744/1 prot., datë 30.11.2022, me lëndë: “Për dërgimin e kontratës TIP, mes 
shoqërive KESH-FSHU, në zbatim të vendimit të bordit të ERE nr. 274, datë 27.10.2022”, 
sqarojnë lidhur me konstatimin në vendimin nr. 274/2022 “...KESH sh.a. dhe FSHU sh.a. 
duhet të bëjnë saktësimet përkatëse nëse kontrata e përcjellë në ERE është një kontratë Tip që 
do të përdoret për cdo rast ndërmjet palëve apo është një kontratë vetëm për një periudhë të 
caktuar kohore” se: kanë bërë ndërhyrjet dhe kanë përcjellë nëpërmjet kësaj shkrese, 
kontratën TIP për rregullimin e marrëdhënies së “Shitblerjes së energjisë elektrike ndërmjet 
shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al


Adresa: Blvd “Bajram Curri” Rr: “Viktor 
Eftimiu”,1023, Tiranë web: www.ere.gov.al            

Tel: +355 42 69 590;                                                                                                                 
E-mail: erealb@ere.gov.al 

3 
 
 

aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti, KESH sh.a. dhe 
Furnizuesi i Shërbimit Universal, FSHU sh.a., për furnizimin e klientëve universalë për 
periudhën kohore dd/mm/vvvv-dd/mm/vvvv.” 

• Për sa më sipër kjo detyrë e lënë në konstatimet e vendimit të bordit të ERE nr. 274, datë 
27.10.2022 është plotësuar dhe reflektuar në kontratën Tip të ri sjellë për miratim.  

• Nga ana e shoqërive, në kontratën TIP të rishikuar bashkëlidhur këtij vendimi, janë 
reflektuar të dhënat për referencë të Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë së 
prodhimit, ashtu edhe fusha për t’u plotësuar nga palët për periudhat përkatëse që do të 
rregullohen nga kontrata TIP.  

• Më konkretisht pika 2 e nenit 2 të draft kantatës TIP ka ndryshuar nga: “2. Cmimi i shitjes 
së energjise elektrike per vitin 2022 eshtë ai i miratuar me Vendimin e Asamblesë së 
Pergjithshme te Shitësit nr. 1394/1 prot., date 16.02.2022, i ndryshuar dhe sipas këtij 
vendimi ështe 2.6 lekë/KWh per energji e cila shërben per furnizimin nga FSHU te klientëve 
te lidhur në rrjetin e shperndarjes te tensionit te ulët, 0.4 KV dhe 12 Lekë/KWh per energjise 
që shërben per furnizimin nga FSHU si Furnizues i Mundësisë së Fundit (FMF) te klienteve 
te lidhur në rrjetin e shperndarjes së tensionit te mesëm 6/10/20 KV. ” NW: “Çmimi i shitjes 
së energjisë elektrike për vitin VVVV është ai i miratuar me Vendimin e Asamblesë së 
Përgjithshme të Shitësit nr. ___ prot., datë dd/mm/vvvv”. 

• Shoqëritë shprehen se: Lidhur me përcaktimin e çmimit për kategori klientësh dhe tarifimit 
me fasha konsumi mujore, referuar Vendimit të Bordit të ERE nr. 242, datë 23.09.2022.  

“...nga ana e shoqërive është evidentuar se çmimi apo çmimet e shitjes së energjisë elektrike 
nga shoqëria e prodhimit tek shoqëria e furnizimit universal, ne baze te përcaktimeve te 
nenit 5, pika 4 te Vendimit Nr. 456/2022, te Këshillit te Ministrave është kompetence e 
Asamblesë se Aksionareve te shoqërisë publike te prodhimit.”  
Duke marrë në konsideratë këtë parashikim nga ana e shoqërive ky vendim është referuar 
në nenin 2 të kontratës si e dhënë e cila përcaktohet për periudhën përkatëse që do të 
rregullojë.  

• Për sa i përket konstatimit te vendimit te bordit te ERE nr. 274/2022 se: “..Këto ndryshime 
prekin dhe elemente që lidhen me afatin e pagesave, e cila ndryshon nga 30 ditë ne 45 ditë, po 
ashtu mënyrën e faturimit e cila ndryshon dhe për faktin se FSHU sh.a. shërben dhe si FMF. 
Në këto kushte Palët KESH sh.a. dhe FSHU sh.a. duhet të bëjnë me dije në ERE nëse ndryshimet 
në kontratë sjellin kosto shtesë për ato.”  

• Palët sqarojnë se: Bazuar në përcaktimet e Vendimit te Asamblesë se Aksionareve të 
shoqërisë së prodhimit nga ana e shoqërive është parashikuar ne nenin 14, mekanizmi i 
faturimit te energjisë se livruar bazuar ne parimet:  

i) Faturim për energji te nominuar; 
ii) Saktësim te faturimit sipas kategorisë se klientit te furnizuar; 
iii) Saktësim te faturimit sipas tarifës se energjisë me fashe konsumi, 

Pika ii) dhe iii) nese jane miratuar ne Vendimin e Asamblese se Aksionareve.  

Për sa më sipër palët kanë parashikuar ne nenin 14 rregullimet e nevojshme kontraktore 
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duke përcaktuar mënyrën dhe mekanizmat e faturimit.  

Gjithashtu nga ana e shoqërive është përcaktuar edhe një afat prej 45 ditësh për pagesën e 
faturave, nga dite e fundit te muajit te livrimit.  

• Në krahasim me afatin e mëparshëm te pagesave, përcaktuar ne kontratën TIP miratuar nga 
ERE me vendimin nr. 73, date 22.04.2020, i ndryshuar, mes palëve është vendosur qe afati 
i pagesës te jete nga 30 dite nga dita e faturimit, ne 45 dite nga dita e fundit e livrimit për 
muajin përkatës.  

Ky afat vjen në linjë me detyrimet e KESH ndaj kreditoreve për blerje energjië, si dhe vjen 
si rrjedhojë e nevojave të mundshme për rakordime me fakt të energjisë se destinuar për 
kategori klientësh ose fashe konsumi mujore, duke mos sjell shtim te kostove për shoqërinë 
KESH apo shoqërinë FSHU. 

• Nga shqyrtimi i kontratës të sjellë në ERE nëpërmjet shkresës së përbashkët protokolluar me 
tonën me nr. 1744/1 prot., datë 30.11.2022, vlerësohet që palët KESH sh.a. dhe FSHU sh.a. 
të bëjnë këto ndryshime: 

• Në bazën ligjore të kontratës të shtohen edhe këto akte ligjore: 
- Vendimi nr. 584, datë 08.10.2021 i Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e gjendjes së 

emergjencës në furnizimin me energji elektrike”, i ndryshuar; 
- Vendimi nr. 23, datë 25.03.2009 i Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të 

Energjisë “Mbi rinovimin e licencave në aktivitetin e prodhimit dhe tregtimit të energjisë 
elektrike shoqërisë KESH sh.a.”, i ndryshuar; 

- Vendimi i Bordit të EREs nr. 112, datë 08.07.2016 “Për përcaktimin e të licencuarit të 
ngarkuar me detyrimin e shërbimit universal për tregun e energjisë elektrike dhe 
përcaktimin e kushteve për ushtrimin e detyrimit të shërbimit universal”; 

- Vendimi nr. 215, datë 11.10.2018 i Bordit të ERE-s “Mbi transferimin e licencës së 
furnizimit të energjisë elektrike me nr. 251, me seri P14FPP, miratuar me Vendimin e 
Bordit të ERE-s nr. 97, datë 27.10.2014, e vlefshme deri më datë 27.10.2019 dhe detyrimit 
të shërbimit universal të furnizimit të energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori I 
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. (OSHEE SH.A.), miratuar me Vendimin e Bordit 
të ERE-s nr. 112, date 08.07.2016 tek shoqëria “Furnizuesi i Shërbimit Universal” sh.a. 
(FSHU SH.A.)”, i ndryshuar; 

- Vendimi nr. 164, datë 04.11.2019 i Bordit të ERE-s “Mbi rinovimin e licencës së 
shoqërisë Furnizuesi i Shërbimit Universal sh.a. (FSHU SH.A.) në veprimtarinë e 
furnizimit të energjisë elektrike”; 

• Në nenin 9 “Rakordimi i sasisë së energjisë të lëvruar për qëllim të furnizimit të klientëve”, 
pika 2 të ndryshojë: Me mbylljen e bilancit mujor të shoqërisë FSHU, jo më vonë se data 25 e 
muajit pasardhës, palët do të rakordojnë: 

• Në shtojcën 2: “Sipas nenit 19, të kësaj kontrate…” të ndryshohet “Sipas nenit 18 të kësaj 
kontrate….” 

 
Për gjithë sa më sipër, bordi i ERE-s,  
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Vendosi: 
 

1. Miratimin e kontratës tip për shit- blerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit 
të energjisë elektrike të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik, aksionet e së cilës 
kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti, (KESH sh.a.) dhe Furnizuesi i Shërbimit 
Universal (FSHU) sh.a., për furnizimin e klientëve që furnizohen nga FSHU sh.a. 
(bashkëlidhur) 

2. Me miratimin e kësaj kontrate, shfuqizohen aktet që bien në kundërshtim të. 

3. Kontrata e nënshkruar nga Palët, të dërgohet në ERE brenda 5 ditëve nga marrja dijeni e këtij 
vendimi. 

4. Drejtoria Juridike dhe e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve, të njoftojë shoqëritë, KESH sh.a. dhe 
FSHU sh.a. për vendimin e bordit të ERE. 

 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Çdo palë e përfshirë në këtë procedurë mund t’i kërkojë ERE-s, brenda 7 ditëve kalendarike nga 
data e marrjes së vendimit, rishikimin e vendimit të bordit në rast se ka siguruar prova të reja që 
mund ta çojnë bordin në marrjen e një vendimi të ndryshëm nga i mëparshmi apo për gabime 
materiale të konstatuara. Për këtë vendim mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative Tiranë, 
brenda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare. 
 
Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 
 
 
 

 KRYETARI  
                                                                                                                     Petrit AHMETI 
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