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Ashtu siç kërkohet me legjislacion, Zyra e Rregullatorit për Energji, në konsultim me Autoritetin 
Kosovar të Konkurrencës dhe me Zyrën e Ndihmës Shtetërore, së paku çdo dy (2) vite duhet të 
kryejë hetime lidhur me funksionimin e tregut të energjisë elektrike.  

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), konform kërkesave ligjore, ka përgatitur dokumentin e 
Vlerësimi i Konkurrencës në Tregun e Energjisë Elektrike në Kosovë 2018-2019, me ç‘rast ka  
vlerësuar konkurrencën në tregun e brendshëm duke krahasuar gjendjen ekzistuese të tregut me 
kërkesat ligjore sipas legjislacionit primarë dhe sekondar të sektorit të energjisë në Kosovë, duke  
aplikuar poashtu indikatorin për matjen e përqendrimit të tregut HHI. 

Për të mundësuar transparencë lidhur me të gjeturat në këtë raport, ZRRE, pas konsultimit me 
Autoritetin Kosovar të Konkurrencës dhe Zyrën e Ndihmës Shtetërorë, ka vënë draft dokumentin 
në diskutim publik për palët përgjegjëse dhe publikun e gjerë për një periudhë prej dy javësh. 
Gjatë periudhës së konsultimit publik, ZRRE ka pranuar komente, të cilat janë të përmbledhura në 
këtë dokument së bashku me përgjigjet e ZRRE-së. 

ZRRE falënderon të gjitha palët për komentet e tyre, dhe vlerëson se përmes marrjes së 
komenteve nga palët, është përmirësuar kualiteti dhe përmbajtja së dokumentit. Të gjitha 
komentet janë analizuar dhe duke pasur parasysh specifikat e dokumentit, një pjesë e 
konsiderueshme e komenteve është përfshirë në dokument, ndërsa pjesa tjetër është sqaruar apo 
është konsideruar si jo e përshtatshme për tu përfshirë në dokument. 



 

 
 
Komentet e Autoritet Kosovar të Konkurrencës dhe përgjigjet e ZRRE-së 

 Koment i përgjithshëm 
o AKK kërkon nga ZRRE që pas licencimit të ndërmarrjeve përkatëse t’iu vendoset një afat 

kohorë për të filluar veprimtarinë ekonomike. Në të kundërtën nëse ndërmarrja e licencuar 
nuk ka filluar veprimtarinë ekonomike të përcaktuar në kohën e kërkuar, ZRRE t’ia revokojë 
apo t’ia marrë licencën. 

 Përgjigje ZRRE: 
Në Licencat për furnizim me energjie elektrike të lëshuara nga ZRRE është i vendosur 
afati i vlefshmërisë së licencës, që zakonisht është me afat 5 vjeçar. Për më tepër, 
kërkesat e direktivave evropiane dhe iniciativat e sekretariatit të komunitetit të 
energjisë në vazhdimësi tentojnë që ti ulin barrierat në fushën e tregtimit dhe 
furnizimit me energji elektrike. Prandaj, një veprim i tillë do të rezultonte me rritjen e 
barrierave për furnizuesit dhe njëkohësisht do të krijonte kosto shtesë për furnizuesit 
joaktive, duke ndikuar në mënyre direkte në zvogëlimin e numrit të furnizuesve të 
licencuar.  

 

ZRRE falënderon AKK-në për komentet e tyre në këtë dokument. 

  



 

 
 

Komentet e KESCO dhe përgjigjet e ZRRE-së 

Shkurtesat 

 Nga MZHE ne MAE 

 Përgjigje ZRRE:   

Komenti është përfshirë dhe është ndryshuar nga MZHE në MAE. 

 MFSH - Marrëveshja për Furnizim me Shumicë (KEK-KEDS/KESCO) 

 Përgjigje ZRRE:  

KESCO si entitet nuk ka ekzistuar në kohën e lidhjes së kësaj marrëveshje, prandaj nuk 
duhet të përfshihet në këtë rast. Marrëveshja e lidhur me 17.10.2012 është në mes të dy 
palëve KEK dhe KEDS. 

Kap. 2 – Baza Ligjore 

 Edhe pse ZRRE dhe AKK obligohen të nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për ti 
plotësuar kërkesat që dalin nga neni 24 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, një gjë e tillë nuk 
ka ndodhur deri në fund të vitit 2019. 

 Përgjigje ZRRE: Paragrafi është ndryshuar në: 

Edhe pse ZRRE dhe AKK obligohen të nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për ti 
plotësuar kërkesat që dalin nga neni 24 i Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, një gjë e tillë 
ende nuk ka ndodhur. 

Kap. 4  Përshkrimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë 

 Për qëllim të sigurisë së furnizimit dhe mbrojtjen e konsumatorëve me të drejtën e  shërbimit 
universal, si dhe nevojës për rregullimin e çmimit të energjisë elektrike të blerësve fundorë që 
gëzojnë të drejtën e furnizimit në kuadër të shërbimit universal, ZRRE për një fazë tranzitore i 
ka vendosur Obligimin e Shërbimit Publik furnizuesit KESCO, i cili furnizon konsumatorët 
fundor që gëzojnë të drejtën e shërbimit universal me çmime të rregulluara, e po ashtu deri 
më tani furnizon edhe konsumatorët tjerë me çmime të derregulluara.  

Komenti i KESCO 

o KESCO është emëruar edhe si Furnizues i Mundësisë së Fundit 

 Përgjigje ZRRE: Paragrafit i është shtuar fjalia dhe është ndryshuar në: 

Për qëllim të sigurisë së furnizimit dhe mbrojtjen e konsumatorëve me të drejtën e  
shërbimit universal, si dhe nevojës për rregullimin e çmimit të energjisë elektrike të 
blerësve fundorë që gëzojnë të drejtën e furnizimit në kuadër të shërbimit universal, ZRRE 
për një fazë tranzitore i ka vendosur Obligimin e Shërbimit Publik furnizuesit KESCO, i cili 



 

 
 

furnizon konsumatorët fundor që gëzojnë të drejtën e shërbimit universal me çmime të 
rregulluara, e po ashtu deri më tani furnizon edhe konsumatorët tjerë me çmime të 
derregulluara, si dhe është emëruar nga ZRRE si Furnizues i mundësisë së fundit. 

 Sipas këtij udhëzuesi, derregullimi i çmimit për konsumatorët fundor do të bëhet në mënyrë 
graduale, ku konsumatorët e kyçur në rrjetin e tensionit 220 kV dhe 110 kV tashmë furnizohen 
me çmime të derregulluara, kurse konsumatorët tjerë të kyçur në rrjetin e tensionit 35 kV, ka 
qenë e paraparë të furnizohen me energji me çmime të derregulluara duke filluar nga 31 mars 
2020, por për shkak të pandemisë COVID 19, afati është shtyrë edhe për një kohë të pacaktuar, 
ndërsa konsumatorët e kyçur në nivelin e tensionit 10 kV është paraparë që të furnizohen me 
çmime të rregulluara deri më 31 mars 2021. 

Komenti i KESCO 

o Të riformulohet dhe harmonizohet me tekstin në kapitullin 2.  

o Kapitulli 2 raporton ndodhitë deri në fund të vitit 2020, sikurse rasti kur flet për 
Marrëveshjen me Agjencinë e Konkurrencës (e cila është nënshkruar në vitin 2020), ndërsa 
në këtë pjesë të tekstit raportohen edhe ndodhitë e vitit 2020, sikurse është përhapja e 
pandemisë dhe efekti i saj në hapjen e tregut.   

 Përgjigje ZRRE: Paragrafi është ndryshuar në: 

Sipas këtij udhëzuesi, derregullimi i çmimit për konsumatorët fundor do të bëhet në 
mënyrë graduale, ku konsumatorët e kyçur në rrjetin e tensionit 220 kV dhe 110 kV 
tashmë furnizohen me çmime të derregulluara, kurse konsumatorët tjerë të kyçur në 
rrjetin e tensionit 35 kV, është e paraparë të furnizohen me energji me çmime të 
derregulluara duke filluar nga 31 mars 2020, ndërsa konsumatorët e kyçur në nivelin e 
tensionit 10 kV është paraparë që të furnizohen me çmime të rregulluara deri më 31 mars 
2021. 

Kap. 5 - Tregu i energjisë elektrike me shumicë 

 Pjesën e mbetur të gjenerimit e ofron për OST dhe OSSH për mbulimin e humbjeve me çmime 
të energjisë të caktuara me marrëveshje në mes të palëve (KEK-OST dhe KEK-OSSH). 

Komenti i KESCO 

o Në përputhje me shkresën e ZRRE-së “Trajtimi i energjisë me shumicë”, pjesën e mbetur të 
gjenerimit e ofron për OST dhe OSSH për mbulimin e humbjeve me çmime të energjisë të 
caktuara me marrëveshje në mes të palëve (KEK-OST dhe KEK-OSSH), bazuar në çmimet 
historike të gjenerimit.  

 Përgjigje ZRRE:  

Një përshkrim i tillë nuk është relevant, si dhe nuk ndryshon asgjë ne përmbajtje. Për me 
tepër, kjo është e trajtuar është në marrëveshjen për furnizim me shumicë në mes të KEK 



 

 
 

dhe KEDS, si dhe në Ligjin për energjinë elektrike neni 7 paragrafi 1 nënparagrafi 1.6, 
prandaj komenti nuk merret parasysh. 

Kap. 6.1 - Konkurrenca në tregun me pakicë 

 Konkurrenca efektive në tregun e furnizimit me pakicë me energji elektrike është kryesisht e 
kushtëzuar nga konkurrenca në tregun e furnizimit me shumicë në Kosovë dhe kryesisht në 
nivelin e gjenerimit. Duke pasur parasysh obligimet që dalin nga Marrëveshja për Furnizim 
me Shumicë lidhur mes KEK dhe KEDS (KESCO), kjo rezulton në kufizimin e likuiditetit në 
tregun me pakicë, si dhe likuiditetin në gjenerim, që  pengon edhe konkurrencën.  

Komenti i KESCO 

o ZRRE i ka vendosur KESCO-s detyrimin e Shërbimit Universal. MFSH e nënshkruar ndërmjet 
KEK dhe KEDS / KESCO në 2012 i mundëson KEDS / KESCO të përmbushin detyrimet  e tilla. 

o MFSH nuk e pengon KEK-un të shesë në tregun e lirë, energjinë elektrike të mbetur pasi 
përmbushjes së kërkesave të KEDS/KESCO. Në anën tjetër, nuk ka asnjë pengesë për 
Furnizuesit e licencuar nga ZRRE që të blejnë këtë energji elektrike dhe/ose të importojnë 
nga burime të tjera, për të shitur tutje këtë energji elektrike tek konsumatorët e 
parregulluar në Kosovë (ashtu siç po vepron aktualisht KESCO për konsumatorët e 
parregulluar). Me fjalë të tjera, MFSH nuk e kufizon konkurrencën, por garanton furnizimin 
e energjisë elektrike për konsumatorët e shërbimit universal. 

 Përgjigje ZRRE:  

Në dokument është përshkruar gjendja reale në treg, dhe konstatimi për kufizimin e  
likuiditetit të tregut me pakicë i referohet efekteve të MFSH duke përfshirë energjinë bazë 
e cila shkon me prioritet për mbulimin e kërkesës së konsumatorëve me të drejtën e 
shërbimit universal, si dhe energjinë për mbulimin e humbjeve në sistem. Pjesa e energjisë 
së prodhuar nga KEK e cila tregtohet sipas parimeve të tregut të lirë paraqet vetëm 
tepricat e mbetura pas obligimeve nga MFSH, dhe është vështirë e parashikueshme, sepse 
varet nga kërkesat e nominuara nga KESCO/KEDS dhe KOSTT. Prandaj komenti nuk 
përfshihet në dokument. 

 Poashtu sipas rezultateve të anketës, ndikim në konkurrencë të ulët ka edhe mungesa e qasjes 
së furnizuesve në informata të mjaftueshme rreth profilit të ngarkesës së konsumatorëve të 
energjisë elektrike në Kosovë. 

Komenti i KESCO 

o Asnjë nga furnizuesit e rinj nuk iu është afruar KEDS-it ( dhe besojmë as KOSTT-it për 
konsumatorët e mëdhenj) duke kërkuar profile të konsumatorëve, prandaj ne besojmë se 
kjo duhet të hiqet dhe/ose të elaborohet më tej nga rregullatori. 

 



 

 
 

 Përgjigje ZRRE:  

Paragrafi paraqet konstatim nga rezultatet e përgjigjeve të furnizuesve në anketë, prandaj 
komenti nuk përfshihet në dokument. 

Kap. 7 - Indeksi Herfindahl - Hirschman (HHI) 

 Tregu i energjisë elektrike me shumicë dominohet nga gjeneratori KEK, i cili mbulon rreth 90% 
të kërkesës së tregut vendor, derisa pjesa tjetër e kërkesës së tregut mbulohet nga 
gjeneratorët tjerë në vend dhe importi. 

Komenti i KESCO 

o Në tekstin e mësipërm thuhet se KEK mbulon 95% të kërkesës, andaj raporti duhet të 
harmonizohet. 

 Përgjigje ZRRE:  

95% paraqet pjesëmarrjen e KEK-ut në prodhimin vendor, ndërsa 90% paraqet 
pjesëmarrjen e prodhimit nga KEK në kërkesën e tregut vendor, prandaj komenti nuk 
përfshihet në dokument. 

Kap. 8 - Konkluzione 

 Megjithatë deri më tani ende nuk është nënshkruar një memorandum i tillë. 

Komenti i KESCO 

o Siç u komentua më lartë, kjo pjesë duhet të harmonizohet me pjesën ku flitet se 
konsumatorët e kyçur në nivel 35 kV nuk operojnë në tregun e hapur nga muaji prill 2020, 
ashtu siç ishte paraparë fillimisht, për shkak të pandemisë, meqenëse edhe Marrëveshja 
me AKK është nënshkruar gjatë vitit 2020. 

 Përgjigje ZRRE:  

Dokumenti flet për 2018/2019, dhe komenti ku flitet për pandeminë është pranuar, 
rrjedhimisht përmbajtja ne këtë paragraf është në rregull. 

 Po ashtu duhet theksuar se tepricat e energjisë elektrike (pas mbulimit të kërkesës së 
konsumatorëve me të drejtë të shërbimit universal dhe humbjeve në sistem), KEK i ofron në 
tregun e lirë dhe konkurrues bazuar në Procedurën për Tregtimin e Energjisë Elektrike, ku 
mund të marrin pjesë të gjithë furnizuesit në mënyrë të barabartë. 

Komenti i KESCO  

o Ne besojmë, ZRRE duhet të analizojë më tej se çfarë i ndalon furnizuesin e tjerë të licencuar 
nga ZRRE të blejnë nga KEK-u energjinë elektrike që mbetet në dispozicion pas 
përmbushjes së detyrimeve ndaj KEDS/KESCO konform MFSH për të përmbushur nevojat e 
aktiviteteve të rregulluara, dhe/ose të importojë nga burime të tjera dhe t'ua shesë 



 

 
 

konsumatorëve të parregulluar në tregun e Kosovës (ashtu siç po vepron KESCO për 
furnizimin e konsumatorëve të parregulluar). Një analizë e tillë do të përmirësonte më tej 
raportin dhe e njëjta do të ishte e mbështetur me shifra konkrete. 

 Përgjigje ZRRE:  

Dokumenti paraqet gjendjen aktuale të konkurrencës në treg, dhe ZRRE në tekstin 
ekzistues ka potencuar “ku mundë të marrin pjesë të gjithë furnizuesit në mënyrë të 
barabartë“, prandaj komenti nuk merret parasysh. 

 Poashtu, implementimi i pjesshëm i Udhëzuesit për Liberalizim të tregut; çmimet e ulëta të 
furnizimit të konsumatorëve me të drejtën e shërbimit universal si dhe obligimet e dala nga 
Marrëveshja për Furnizim me Shumicë, mundë të kenë ndikim në ulje të konkurrencës.  

Komenti i KESCO 

o Ne besojmë se MFSH nuk ndikon në konkurrencën e tregut lokal. MFSH është i vetmi 
instrument kontraktual që mundëson furnizimin e konsumatorëve të kualifikuar për 
furnizimin me çmime të rregulluara. KEDS / KESCO nuk mund të përmbushin detyrimet e 
rregulluara, respektivisht  Shërbimit Universal, pa marrëveshjen e MFSH. 

Siç u tha më lart, ne besojmë se raporti do të përmirësohej më tej me analiza shtesë, të 
tilla si: 

(i) cila është kërkesa aktuale e konsumit për furnizimin me energji elektrike me çmime të 
parregulluara në krahasim me atë të konsumatorëve  që kanë të drejtë të furnizohen me 
çmime të rregulluara? 

(ii) cila do të ishte kjo kërkesë e konsumit dhe krahasimi kur konsumatorët e kyçur në nivel 
35 kV dhe 10 kV do të derregulloheshin? 

(iii) çfarë i pengon furnizuesit e licencuar nga ZRRE të blejnë nga KEK-u energji elektrike të 
mbetur pasi të jenë përmbushur detyrimet e KEDS / KESCO sipas MFSH, dhe / ose të 
importojnë energji elektrike dhe t'ia shesin atë konsumatorëve në Kosovë të nuk kanë të 
drejtë të furnizohet me çmime të rregulluara (të ngjashme me aktivitetet e parregulluara 
të KESCO)? 

 Përgjigje ZRRE:  

Gjatë përpilimit të këtij dokumenti, ZRRE ka bërë analiza të nevojshme lidhur me gjendjen 
aktuale në tregun e energjisë elektrike në Kosovë të cilat kanë mundësuar evidentimin e 
të gjeturave në këtë raport, andaj konsiderojmë se analizat shtesë të rekomanduara nga 
KESCO nuk merren parasysh në këtë fazë, sepse dokumenti paraqet gjendjen aktuale të 
konkurrencës në tregun e energjisë elektrike. 

 

ZRRE falënderon KESCO për komentet e tyre në këtë dokument. 

 


