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Fokusi dhe Qëllimi i Studimit

❑ Paraqitja e gjendjes së shoqërive të sektorit UK 

❑ Analiza e debisë së krijuar ndaj OSHEE   

❑Mundësitë reale për reduktimin e debisë së akumuluar

❑ Dhënia e rekomandimeve për shlyerjen e detyrimeve



Sektori UK

❑ Politika të qëndrueshme në nivel qendror  

❑ Zhvillimi i kuadrit rregullator 

❑Mirë-menaxhim i infrastrukturës së FU dhe KUN   

❑ Racionalizimi i kostove të shërbimeve për 57 shoqëri



Kostot e 
shërbimeve për

shoqëritë UK

✓ Kosto e energjisë elektrike –
elementi i dytë me peshën më të
madhe në kostot O&M në sektor

✓ 48 shoqëri nuk arrijnë të
mbulojnë kostot O&M

✓ Debi të akumuluara ndër vite
ndaj OSHEE

➢ 89 milion euro – borxh real

➢ 73 milion euro – kamatë-vonesa

43% 30.38% 26.54%

SHPËRNDARJA E KOSTOVE O&M NË SEKTOR 

Totali i kostos së punës Totali i kostos së energjisë elektrike Totali I kostove të tjera



Kostoja e Akumuluar e Energjisë Elektrike

❑ Trendi i akumulimit të debisë
ndaj OSHEE, vitet 2017-2020   

❑ 7 shoqëri – debia e akumuluar
e secilës përbën të paktën 4% të
borxhit real të akumuluar nga
sektori

❑ Detyrimi vjetor i prapambetur
për secilën shoqëri (%)   

❑ Për sektorin në vitin 2020: 

▪Kostoja e energjisë - 24 milion Euro 

▪Kostoja e paguar - 13 milion Euro
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Sistemet e Furnizimit me Ujë dhe Kostot e 
Energjisë Elektrike

Sistem me ngritje mekanike: UK Durrës, UK Vlorë, UK Kurbin, UK Fier Detyrimi real i 7 shoqërive ndaj OSHEE: 

7.3 miliard lekë,  rreth 70 % e detyrimit total të shoqërive UK

14 shoqëri

36 shoqëri

7 shoqëri

Sistemi i operimit të shoqërive UK 

Ngritje mekanike Ngritje mekanike dhe rrjedhje e lirë Rrjedhje e lirë

30.12%

10.80%

7.78%5.97%
4.64%

4.56%

3.91%

32.2%

Principali i Akumuluar sipas Shoqërive

UK Durrës UK Vlorë UK Patos UK Fier

UK Kavajë UK Krujë UK Kurbin 50 UK të tjera



Reduktimi i Debisë së Akumuluar ndaj 
OSHEE

1. Rritja e eficencës së përdorimit të energjisë elektrike dhe 

performancës së shoqërive UK  

2. Plan i ri tarifor për shërbimet UK

3. Subvencionimi pjesërisht/plotësisht nga buxheti i shtetit   

4. Reduktimi i tarifës së energjisë elektrike për shoqëritë UK  



1. Rritja e eficencës së energjisë elektrike            
dhe performancës së shoqërisë në tërësi

Kryerje të investimeve fizike - përmirësim i performancës financiare të shoqërive dhe cilësisë së 
shërbimit 

✓ Investimeve nga qeveria qendrore për vitin 2020 - rreth 53 milion euro 

✓ Investime totale të pritshme për vitet 2020-2023 - rreth 196 milion euro 

✓ Investime lidhur me përmirësimin e eficencës së energjisë në sistemet e furnizimit me ujë dhe 
kanalizime 

✓ Zëvendësimi i pompave dhe përmirësimi i skemave hidraulike të sistemeve

✓ Zvogëlimi i humbjeve në rrjete lidhet dhe me shtimin e orëve të furnizimit me ujë të popullsisë 

✓ Rritje e cilësisë së shërbimit ndaj konsumatorëve   



Eficenca e Energjisë
Raport i eficencës së energjisë për çdo shoqëri – një nga elementët 
ku duhet të fokusohet shoqëria UK për uljen e konsumit të energjisë 
elektrike 

✓ Analizohet efikasiteti i përdorimit të energjisë elektrike  në 
stacionet e pompimit të ujit të pijshëm e të ujërave të ndotura dhe 
në ITUN   

✓ Rekomandime dhe masat për rritjen e eficencës së energjisë –
oraret e punës së pompave, përmirësime hidraulike për uljen e 
humbjeve lokale dhe gjatësore, zëvendësimi i pompave 

✓ Domosdoshmëri për: UK Fier, UK Kavajë, UK Krujë dhe UK Kurbin   



Përmirësimi i 
performancës së 
shoqërive 

A. UPA – humbje fizike dhe
administrtive

✓ UPA për sektorin UK – 65% 
për vitin 2020 

✓ Pompohet mbi-volum uji

✓ Rrjete të amortizuara – uji 
humbet në tubacione

✓ Lidhje të paligjshme, 
nënfaturime
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Përmirësimi i 
performancës
së shoqërive 

B. Norma e Arkëtimit

✓ Norma mesatare e arkëtimit në sektor 
- 76,6% për vitin 2020 

✓ Sektori nuk ka arkëtuar – rreth 19 
milion Euro    

✓ Pesha më e madhe e të ardhurave të 
munguara – UK Durrës dhe UK Fier

✓ Ulet aftësia mbuluese e kostove O&M   

✓ Ulet aftësia paguese e energjisë 
elektrike në sektor   

✓ Shoqëri UK kanë nevojë të forcojnë 
politikat, të krijojnë mënyrat për 
arkëtimin e të ardhurave nga 
konsumatorët   

✓ Konsumatorët që shoqëritë kanë në 
juridiksion - numër i lartë i familjeve 
me nevojë ekonomike   
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2. Plan i Ri Tarifor
për Shërbimet UK
❑Mbulimi i kostove O&M – rritje e tarifës
për FU dhe KUN sipas kritereve të ERRU:  

▪ Kosto të justifikuara të shoqërive UK   

▪ Përballueshmëria nga konsumatorët

▪ Rritja graduale e nivelit të tarifave të
shërbimeve të ofruara

❑ Niveli i rritjes së tarifave për shërbimet
FU dhe KUN që nevojitet për të mbuluar
100% kostot O&M 

❑ UK Patos (79.4%) - shoqëria me nevojën
më të madhe për rritjen e nivelit të tarifës
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Rritja e Fatures Mujore për Mbulimin e 
Kostove O&M

Rritja  e faturës mesatare mujore për mbulimin e kostove O&M

 Fatura aktuale mesatare e konsumatorëve familjarë

Rritja e faturës mujore për konsumatorët familjarë (në %)



3. Subvencionim nga Buxheti i Shtetit
❑ Qeveria qendrore dhe AKUM 
alokojnë fonde – krijohet
mundësi për vijimin e 
aktivitetit

❑ Viti 2020 

▪ 5.8 million euro fonde të
alokuara për 47 shoqëri

▪ 10.8 million euro nevoja
reale për fonde

▪ UK Patos, UK Vlorë dhe UK 
Durrës - shoqëri me nivel të 
lartë subvencionimi   

❑ Shoqëritë nuk kanë mundësi
mbulimi 100% të kostove O&M 
edhe pas përfitimit të fondeve
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Rast Studimi
UK DURRËS

❑ Borxh i akumuluar – 3.2 milliard lekë

❑ Kostoja e energjisë elektrike - 54.6% e O&M   

❑ Sistem 100% me ngriitje mekanike

❑ Treguesi “UPA” viti 2020 - 79.53%   

❑ Normë prodhimi uji - 348 litra/ditë/banor

❑ Fatura mesatare aktuale për konsumatorët
familjarë - 1,908 lekë/muaj

❑ Rritja e faturës për mbulimin 100% të kostove
O&M – 9.1% - 174 lek/muaj

❑ Norma korrente e arkëtimit viti 2020 – 59% 

❑Subvencione viti 2020 – 30 milion lekë

UK VLORË

❑ Borxh i akumuluar - 1.2 miliard lekë

❑ Kostoja e energjisë elektrike – 44.2% e O&M   

❑ Sistem 99.7% me ngriitje mekanike

❑ Treguesi “UPA” viti 2020 - 79.05%   

❑ Normë prodhimi uji - 380 litra/ditë/banor

❑ Fatura mesatare aktuale për konsumatorët
familjarë - 984 lekë/muaj

❑ Rritja e faturës për mbulimin 100% të kostove
O&M – 33% - 323 lek/muaj

❑ Norma korrente e arkëtimit viti 2020 – 96% 

❑ Subvencione – 31 milion lekë



Rekomandime

✓ Hartimi i një kontrate performance bazuar në analizën e Treguesve Kryesorë të
Performances, si “UPA” dhe “Norma Korrente e Arkëtimit” lidhur me përmirësimin e 
tyre;

✓ Aplikimi pranë ERRU-së për një rritje të arsyeshme dhe të pranueshme të tarifave 
ekzistuese, sipas kritereve të vendosura nga ERRU;  

✓ Alokimi I fondeve nga qeveria qendrore/ AKUM për shoqëritë që gjenden në
pamundësi financiare për vijimin e ofrimit të shërbimeve;   

✓ Lidhja e një kontratë me OSHEE për likuidimin e debive të akumuluara, të shtrirë në
kohë dhe bazuar në terma të dakordësisë së dyanshme;  



FALEMINDERIT!


