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Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës ka ndjekur me vëmendje zhvillimet e fundit në 

sektorin e energjisë në vend. Si rezultat i rritjes së çmimeve të energjisë elektrike në bursat 

energjetike në Evropë, kombinuar me prishjet e njëpasnjëshme në dy termocentralet Kosova A 

dhe Kosova B në kohën e pikut të konsumit, vendi është gjendur në një situatë emergjente për sa 

i përket mundësisë për t’ju përgjigjur kërkesës vendore për furnizim me energji elektrike. 

Rrjedhimisht, institucionet përgjegjëse në sektorin e energjisë janë detyruar të orientohen kah 

importet.  

 

Si pasojë e rritjes drastike të çmimeve të energjisë në bursat ndërkombëtare të energjisë, së bashku 

me importin e energjisë elektrike u importuan edhe çmimet e larta. Me qëllim të garantimit që të 

ardhurat e lejuara të mbuluara përmes tarifave të miratuara të mbulojnë plotësisht kostos e 

arsyeshme të ofrimit të shërbimit të rregulluar për konsumatorët, Zyra e Rregullatorit të Energjisë 

ka realizuar shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave. Me qëllim të sigurimit të stabilitetit financiar 

të sektorit të energjisë, ZRRE ka publikuar Raportin Konsultativ të Zyrës së Rregullatorit për 

Energji mbi Shqyrtimin e Strukturës Tarifore për Konsumatorët e Rregulluar të Amvisërisë të 

shërbyer nën FSHU.  

 

ZPRK, duke e pasur si objektiv kryesor furnizimin e rregullt dhe përballueshmërinë e tarifave të 

energjisë elektrike për qytetarët e Republikës së Kosovës me qëllim të garantimit të një mirëqenie 

më të lartë për të gjithë, në vijim paraqet një sërë rekomandimesh të cilat konsiderojmë se do të 

kontribuonin në garantimin e këtij objektivi. 

 

 Nisur nga situata në të cilën gjendemi dhe duke marrë për bazë karakteristikat aktuale të 

sektorit të energjisë në vend, ZPRK ka shqyrtuar propozimin për rikthimin e bllok tarifave. 

Siç figuron në dokumentin e ZRRE-së, kthimi i bllok tarifave kontribuon në reduktimin e 

kërkesës për konsum, si rezultat i incentivës së shtuar për kursim të energjisë elektrike të 

shpenzuar për shkak të rritjes së çmimit të energjisë elektrike.  

 

Bllok tarifat ishin prezente deri në vitin 2017, kur, me arsyetimin se faturat e energjisë 

elektrike ishin vështirë të kuptueshme për qytetarët, ZRRE vendosi për aprovimin e një 

strukture tarifore të re e cila largoi elementin e sezonalitetit dhe elementet tarifore të bllokut 

progresiv të projektimit të tarifave. Mirëpo, përkundër 'thjeshtëzimit të faturës së energjisë 

elektrike‘, ZRRE konstaton se struktura e re tarifore ´hoqi stimujt e efikasitetit´. Si rezultat 

i kësaj, u rrit edhe konsumi i gjithmbarshëm i energjisë elektrike duke filluar nga vitit 2017 

(shih grafikun në vijim): 

 

 

 



 

 

 

 Siç është e cekur në Raportin e ZRRE-së, rregullatori merr për bazë dy elemente kryesore 

për dizajnimin e tarifave. Përveç objektivit të kthimit të kostos, përmes së cilit garantohet 

që tarifat mbulojnë koston e arsyeshme për ofrim të shërbimit të rregulluar, duhet siguruar 

që të respektohet edhe objektivi i reflektimit të kostos. Ky kriter, në parim, kërkon 

´shmangien e diskriminimit të panevojshëm dhe të ndërsubvencioneve ndërmjet grupeve të 

ndryshme të konsumatorëve që do të thotë se tarifat e paguara nga konsumatorët duhet, 

për aq sa është praktikisht e mundur, të pasqyrojnë kostot që ata ia ngarkojnë sistemit.´  

 

Struktura e propozuar tarifore nga ZRRE, e cila e vë pragun e konsumit në 600kWh/muaj 

(përtej këtij niveli të konsumit aplikohet rritja e çmimit të energjisë elektrike), rrezikon të 

jetë në kundërshtim të drejtpërdrejt me këtë objektiv. Me strukturën tarifore të propozuar, 

39% e konsumatorëve shtëpiak do ta bartin barrën e shtrenjtimit të gjithmbarshëm të 

energjisë elektrike në vend. Edhe përkundër faktit që propozohet që përqindje të caktuara 

të rritjes së çmimit të energjisë për secilën kategoritë të mbulohen nga subvencioni i 

qeverisë (duke përfshirë edhe grupin e konsumatorëve mbi 600kWh), struktura aktuale 

tarifore shihet si ndëshkuese dhe diskriminuese ndaj vetëm një grupi të shoqërisë, përderisa 

përgjegjësia për rritjen e konsumit është e përbashkët.  

 

Andaj, bazuar në këtë, ZPRK konsideron në rast të rikthimit të bllok tarifës, rikthimi në tri 

bllok tarifa, njëjtë siç ishte deri në vitin 2017, do të ishte më korrekt ndaj të gjitha grupeve 

të konsumatorëve dhe do të shpërndante barrën e rritjes së çmimit të energjisë elektrike në 

mënyrë më të barabartë. Rrjedhimisht, ZPRK propozon që në strukturën tarifore aktualisht 



të propozuar nga ZRRE, mos të ketë vetëm një kufi të ndarjes në mes të konsumatorëve, 

por te shtohen dhe dy blloqe të reja. Një strukturë e tillë tarifore do të ndihmonte që të 

bëhej dallimi në mes të konsumatorëve që me konsumin e energjisë elektrike mbulojnë 

nevojat më bazike, konsumatorëve të cilët paraqesin një ekonomi familjare me shpenzime 

mesatare, dhe konsumatorëve të cilët me raste të caktuara e shfrytëzojnë energjinë elektrike 

për nevoja të luksit.  

 

 Me shpërndarje më të barabartë të barrës për mbulimin e kostos si rezultat i rritjes së çmimit 

të energjisë elektrike përmes propozimi të 3 bllok tarifave, do të mund të konsiderohej edhe 

përfshirja e bizneseve në skemën e re tarifore. Përderisa kjo do të lehtësonte barrën për 

konsumatorët shtëpiak, do të shërbente po ashtu si incentivë për bizneset për të investuar 

në alternativa të reja të sigurimit të furnizimit më energji elektrike dhe investim në masa të 

efiçiencës së energjisë, e të cilat masa do të reflektonin përfundimisht në reduktim të 

konsumit të gjithmbarshëm. Me propozim të strukturës tarifore me tri blloqe, përkundër 

rritjes së çmimit të energjisë, rritja do të ishte dukshëm më e përballueshme për të gjithë, 

dhe në mënyrë të tillë, edhe shuma e subvencionit të ofruar nga Qeveria do të mund të 

përdorej për mbulimin e barrës së më shumë kategorive të konsumatorëve në mënyrë më 

të njëtrajtshme. Në të kundërtën, në rast të hezitimit të rikthimit në 3 blloqe tarifore, duhet 

të shqyrtohet mundësia e rritjes së pragut prej 600kWh/muaj.  

 

Duke parë seriozitetin e situatës së krijuar nga kriza energjetike dhe nevojën e menjëhershme për 

ofrimin e zgjidhjeve për të garantuar sigurinë e furnizimit, ZPRK propozon po ashtu që para 

vendimit final për strukturën e re tarifore, të ndërmerren disa masa të cilat do të ndikonin 

drejtpërdrejt në vlerësimin e të Hyrave të Lejuara Maksimale (HLM). 

 

 Për të mbrojtur konsumatorët në nevojë nga rritja e çmimeve të energjisë elektrike, 

udhëzohen të gjithë akterët përgjegjës që me prioritet të inicohen hapat e për respektimin 

e nenit 49 të Ligjit për Energjinë Elektrike i cili parasheh ‘mbrojtjen e konsumatorëve në 

nevojë përmes dizajnimit të një programi adekuat për të adresuar nevojat e tyre, duke mos 

e bartur barrën për mbulimin e shpenzimeve të këtyre konsumatorëve në nevojë tek 

konsumatorët e tjerë.’ Në mënyrë të tillë, konsumatorët në nevojë mbrohen nga rritja e 

çmimeve të energjisë elektrike dhe rrjedhimisht kontribuohet edhe në adresimin e pjesshëm 

të varfërisë energjetike. Po ashtu, zvogëlohet barra e cila bartet mbi konsumatorët e tjerë, 

të cilët më pastaj nuk detyrohen të mbulojnë koston e furnizimit për këtë kategori të 

konsumatorëve përmes rritjes më të madhe të çmimeve të energjisë elektrike.   

 

 ZPRK konsideron se humbjet teknike dhe komerciale në rrjetin e shpërndarjes janë ende 

në nivele të larta dhe se duhet menjëherë të ndërmerren hapa konkret dhe serioz në këtë 

drejtim. Edhe pse investimi në reduktim të humbjeve teknike duhet të konsiderohet me 

prioritet, angazhimi në këtë drejtim mund të minimizohet në vitin në vijim, gjithnjë duke 



mos rrezikuar funksionimin e rregullt të sistemit energjetik, me qëllim të shmangies së 

rritjes së kostove, të cilat përfundimisht do të reflektoheshin edhe në çmimet e energjisë 

elektrike. Mirëpo, kjo kurrsesi nuk duhet të largojë nga fokusi investimin dhe mobilizimin 

për reduktimin e humbjeve komerciale. Sipas raportit vjetor të ZRRE-së për vitin 2020, 

humbjet komerciale ishin 12.84% (në të cilat përfshihen edhe 6.8% të humbjeve si rezultat 

i konsumit të paautorizuar në katër komunat veriore në vend). ZRRE duhet të sigurohet që 

përmes mekanizmave rregullues të kërkoj nga operatori i rrjetit të shpërndarjes planin 

vjetor për reduktim më ambicioz të humbjeve elektrike për vitin 2022. Në përputhje me 

planin e propozuar, ZRRE duhet të reflektoj dallimin në koston e zvogëluar të furnizimit 

me energji elektrike edhe në tarifat finale të propozuara për konsumatorët. 

 

 Në frymën e promovimit të bashkëpunimit rajonal dhe të integrimit të tregjeve energjetike, 

ZPRK rekomandon që para aprovimit të skemës së re tarifore, të kërkohet nga institucionet 

relevante që të përgatitet një plan emergjent i shkëmbimit të energjisë elektrike me 

Shqipërinë duke u bazuar në frymën e `bashkimit të tregjeve energjetike` dhe duke zbatuar 

në praktikë planin për komplementaritet të tregjeve energjetike. Planifikimi i mirëfilltë i 

shkëmbimeve energjetike në mes të dy vendeve përgjatë vitit në vijim, do të ndikonte edhe 

në menaxhim më të mirë të nevojave për import të energjisë elektrike nga tregjet evropiane 

dhe në mënyrë të tillë do të ndikonte drejtpërdrejt edhe në reduktimin e të Hyrave të Lejuara 

Maksimale. 

 

Reduktimi i kërkesës për energji elektrike rezulton edhe në reduktimin e nevojave për import. 

Andaj, duke marrë këtë parasysh, ZRRE duhet të bëjë rishikimin e parashikimeve për konsum të 

energjisë elektrike në vend, e me ç‘rast do të duhej të rishikohej edhe struktura e re e propozuar 

tarifore. 

 

Për Presidenten e Republikës së Kosovës, objektiv kryesor mbetet respektimi i parimit të 

përballueshmërisë, qasjes së barabartë, dhe furnizimit të rregullt me energji elektrike. Nisur 

nga kjo, kërkohet nga ZRRE që, ashtu siç e ka cekur vetë në dokumentin e publikuar, të sigurohet 

që ´konsultimi publik [të jetë] në qendër të politikave rregullatore efektive. ‘Respektivisht, ZRRE-

ja ftohet që me seriozitet të trajtojë komentet dhe rekomandimet e palëve të interesit dhe t’i 

integrojë ato në mënyrë adekuate në dokumentin final, në mënyrë që struktura e re tarifore të mos 

jetë diskriminuese dhe e papërballueshme ndaj grupeve të caktuara të konsumatorëve në vend.  

 

Për më tepër, duke qenë që disa nga propozimet në këtë dokument, por edhe ato të dorëzuara nga 

palë të tjera të interesit, kanë nevojë për kohë shtesë për shqyrtim dhe trajtim të duhur, kërkojmë 

na ZRRE që të shtyjë afatin e fillimit të zbatimit të strukturës së re tarifore (i cili fillimisht ishte 

propozuar për datën 1 shkurt 2022).  

 



Po ashtu, kërkojmë nga ZRRE që të angazhohet për monitorim të rregullt të veprimtarisë së 

operatorëve në sektorin e energjisë për t’u siguruar që çdo ndërmarrje përgjatë këtij viti të përcillet 

me transparencë të lartë dhe llogaridhënie të plotë.  

 

Pa paragjykuar vendimin final të ZRRE-së, kërkohet nga rregullatori që të angazhohet për një 

fushatë vetëdijesuese të përbashkët me institucionet relevante në sektorin e energjisë për të sqaruar 

impaktin e strukturës së re tarifore dhe për t’i udhëzuar drejt konsumatorët për mënyrat e investimit 

në masa të efiçiencës së energjisë.  

 

Përfundimisht, Presidenca inkurajon ZRRE-në që shqyrtimi i radhës i rregullt i tarifave të bazohet 

në strukturën aktuale tarifore dhe jo duke u bazuar në rezultatet e rishikimit aktual të 

jashtëzakonshëm tarifor. Praktika të tilla kanë ndodhur në ta kaluarën me rastin e rishikimit të 

jashtëzakonshëm si rezultat të shpërthimit në TC Kosova A në vitin 2014. Një praktikë e tillë nuk 

është e rregullt dhe nuk duhet të lejohet të përsëritet, pasi që vetëm në këtë mënyrë mund të 

sigurohemi që të garantohet vërtetë mbrojtja e mirëqenies financiare të qytetarëve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


