
Komentet e Konsumatorëvë në raportet konsultative për Shqyrtimin e jashtëzakonshëm 
tarifor 

 
Konsumatorët përmes postës elektronike kanë parashtruar komente lidhur me Raportet për shqyrtim të 

jashtëzkonshëm dhe Rishikimin e Strukturës tarifore. Në vijim janë të përmbledhura komentet e 

konsumatorëve në vijim:  

 

o Mesatarja e bllokut  prej 600kw për konsumatorët shtëpiak ështe jo reale meqe në Kosove janë shume 

ora të rrymes te cillat i posedojne personat qe nuk jetojne ne Kosove dhe konsumi mesatar është më 

i lartë. Ne ngarkohemi me kosto shtese për kw qe i shfrytezojme mbi 600kw meqe furnizuesi ka kosto 

me te larte për cdo kw mbi 600 edhe kjo nuk eshte fer. Pse? Sepse bizneset nuk po ngarkohen me 

kosto shtese edhe pse edhe ata furnizohen nga totali kw te Kosoves;  

o Konsumatorët kanë kërkesa që mos të aplikohet bllok tarifa por rritje të ketë për të gjithë 

konsumatorët ngase disa konsumator nuk kanë zgjidhje alternative të ngrohjës; 

o Konsumatorët kanë komentuar se nuk duhet rritet rryma ngase kemi rritje të kostos së jetesës dhe 

nuk kemi të ardhura me pagu edhe shtenjtimin e energjisë elektrike; 

o Konsumatori është kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike, kundër privatizimit të distribucionit 

që ka ndodhur, investimeve që ka bërë KEEDS-I etj; 

o Konsumatori është në parim për rritjes të çmimit me pas furnizim 24/7, problemin e veriut nuk e  

rregulluat, bëjeni kufirin mbi 800 dhe mos e shtrejntoni shumë; 

o Konsumatorët kanë dhënë komente se janë kundër rritjes së çmimit e kanë lidhur me GDP per 

capita, papunësinë, si dhe rroga mesatare mes shteteve atehere do te rezultoni ne lirim te rrymes 

dhe je ne shtrejtim; 

o Konsumatori është kunder shtrejtimit te rrymes, kunder shtrejtimit masiv te rrymes. Ndoshta te 

shtrejtohej maximum 20% do te ishte e pranueshme, ama te shtrejtohet ~40%;  

o Konsumatori nuk e ka të qartë strukturen e rritjes se cmimit te energjise elektrike dhe propozimin e 

tarifave.  

o Konsumatori e kupton problemet globale me energji dhe është dakord me rritjen por sipas tij dëmi 

po u bëhet konsumatorëve të ndergjegjshëm qe janë pagues. Ky konsumator thote se duhen merrni 

masa me rrit inspeksionin shpreh shqetësimin se ka konsumator që vjedhin rrymën e ngrohin shtëpinë 

me rrymë dhe paguan pak; 

o Konsumatori ka mendim se propozimi për tarifat e reja nuk është reale. Sipas tij numri i 

konsumatorëve nuk ka shifra të sakta në konsumin total të amvisërisë ose bizneseve, apo a jane 



larguar rastet ekstreme nga mesatarja ku dihet se ka shume ore qe vetem janë të regjistruara te 

mergimtarve apo banesa ne shitje etj. Ky konsuamtor ka pyetur se në mesataren e shpenzimit te 

rrymes a futen edhe raster e mbi 100,000 njehsoreve te banesave te mergimtarve, apo banesave qe 

jane ne shitje e po te largoheshin keto do te rritej dukshem mesatarja e konsumit! Shqetsim tjeter ka 

edhe ngritjen e cmimit per amviseri ndersa cmimi i rrymes per biznese mbetet i njejte qe eshte jashte 

çdo logjike; 

o Konsumatori ka komentuar se duhet ta shihni këtë gabim qe jeni duke e bere dhe qe mos të jetë i 

qëllimshem nga ana e juaj se kjo demton cdo familje ne kushte te uleta jetese përveq atyre qe jane 

ne gjendje shume te mire ekonomike kush sipas kalkulatorit tuaj nje familje me 600kw shpenzime 

subvencionohet 3 euro ndersa nje tjeter me 1500kw shpenzime subvencionet mbi 50 euro! 

o Konsumatori ka nje ankes per rritjen e qmimit te energjis elektrike , kerkesa e tij eshtë: prej ores 22:00 

deri në orën 07:00 mos me pas ngritje te qmimit të kw dhe vikendin ta kemi me ulje qmimin e kw. Kjo 

do ishte me drejt per ne; 

o Konsumatori pa pyetur çfarë metode është bërë kalkulimi i shpenzimit mesatar të një shtëpie 

meqense është kategorizu në 600kwh, shpenzimi mesatar i nje shtepie elektrike? Dhe Çka ndodh nese 

Qeveria voton kunder ketij raporti konsultativ, cilat jane hapat? 

o Qdo konsumator me KEDSI -in ka kontrate -pelqimin elektroenergjetike per furnizim me 

en.elektrike.Perveq pagesen per piken matese,ndertimit rrjetit deri te rrjetin KEDSI-it,konsumatori 

paguan fuqin(kw) e angazhuar.KEDSI bligohet te garanton angazhimin e fuqise kontraktuar,dhe si 

garancion qe konsumatori mos te angazhoj fuqin me te larte, KEDSI ne piken matese aplikon 

limitatpret te cilet nuk lejojne tejkalimin e angazhimit fuqise angazhuar. Aplikimi i limitatorit te fuqise 

ashte ne nji menyre bllok tarifë, dhe ne suaza te kontrates konsumatori-KEDS; 

o Shqetesimi i konsumaotorit është nese tarifat e propozuara hyn ne fuqi nga data 1.2.2022 atëherë 

kwh-te e muajit janar do te llogariten si kwh te shpenzuara per muajin shkurt. Andaj ka propozuar qe 

në vendimin per tarifat, me kerkua nga KESCO llogartijen e kwh te konsumuara per muajin janar deri 

me daten 31.1.2021 (qofte edhe me leshimin e fatures plotesuese per muajin janar).  

o Konsumatorët janë kundër shtrentimit të   energjisë dhe do te marrin pjese ne qdo protest vetem e 

vetem per te ndal kete vendim; 

o Komente të tjera nga konsumatorët kanë dale me propzime të ndryshme për blloqe tarifore, sa duhet  

me qenë tarifa për këto blloqe tarifore , kalkulime se sa duhen rritur tarifat, sa duhet subvencionuar 

Qeveria tarifat, kanë paraqitur konsumin e energjisë me paisjet  që posedojnë etj. 

 


