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I. HYRJE 

Kriza energjetike globale ka prekur rëndë të Evropën dhe rajonin, e ve[anërisht vendet e 

varura nga importi i energjisë elektrike. Për Kosovën, ndikimi i krizës dhe rritja e varësisë nga 

importi është theksuar pas rritjes së kërkesës për energji elektrike e cila sivjet ka arritur nivele 

rekorde, dhe daljes nga prodhimi i Blloku B2 i TC Kosova B në një kohëzgjatje mbi një muaj 

për shkak të një avarie të paparshikuar. 

Si pasojë e çmimeve enorme të importit të energjisë elektrike në njërën anë dhe përkushtimit 

që konsumatorët të mos ngelen pa energji elektrike në anën tjetër, Qeveria e Republikës së 

Kosovës ka ndërhyrë me suvbencionimin e sektorit për të ndihmuar në sigurimin e energjisë 

elektrike nga importi për konsumatorët që gëzojnë të drejtën  e shërbimit universal. Qeveria 

ka interventuar dy herë, një herë me 20 milionë € në dhjetor 2021 dhe herën e dytë me 10 

milionë € në janar 2022. Pavarësisht kësaj sektori i energjisë vazhdon të përballet me probleme 

të mëdha. 

Parashihet që kriza globale do të zgjasë edhe gjatë vitit 2022 dhe në këtë krizë duhet që secili 

institucion nga përgjegjësia dhe roli i vet të jep kontributin maksimal që kostoja e barrës së 

krizës së energjisë elektrike të shpërndahet në mënyrë sa më të drejtë, duke mos cenuar 

zhvillimin ekonomik e shoqëror si dhe duke mos e ngarkuar konsumatorin me një barrë të 

papërballueshme. 

Kriza energjetike e përmasave globale ka pasur ndikime të mëdha në rritjen e kosots së 

sistemit elektroenergjetik si pasojë e rritjes enorme të çmimeve të energjisë elektrike në shkallë 

globale. Ne këtë rast, Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka hapur shqyrtimin e 

jashtëzakonshëm të tarifave dhe më datë 17.01.2022, ka hedhur në konsultim publik raportet 

konsultative “Shqyrtimi i Jashtëzakonshëm i të Hyrave të Lejuara Maksimale të Energjisë 

Elektrike për Operatoret e Rregulluar”, dhe “Shqyrtimi i Strukturës Tarifore për 

Konsumatorët e Rregulluar të Amvisërive të shërbyer nën FSHU”, me qëllim që të pranojë 

komente nga palët e interesit. 

Ministria e Ekonomisë si përgjegjëse për përgatitjen e politikave publike, hartimin dhe 

zbatimin e  legjislacionit si dhe përcaktimin e standardeve të detyrueshme në fushën e 

energjisë, ka organizuar grupe pune për të analizuar Raportet. Grupet punuese kanë 

shqyrtuar Raportet nga pikpamja ligjore, teknike dhe ekonomike bazuar në të dhënat e ME-

së dhe të dhëna të tjera të siguruara për këtë qëllim. ME-ja ka formuluar komentet dhe 

sugjerimet që mund t’i shërbejnë Rregullatorit në rishikimin e Raportit konsultativ të 

publikuar, për të marrë vendimet përfundimtare në mënyrë autonome. Në rolin e saj të 

politikbërjes në sektorin e energjisë, ME-ja gjithashtu në këtë dokument ka paraqitur edhe 

zotimet e Qeverisë së Kosovës për të zbutur efektin e krizës tek konsumatorët gjatë këtij viti 

që parashihet të vazhdojë të jetë vit krize. 
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II. KOMENTET DHE SUGJERIMET  

ME e konsideron të arsyeshme rivendosjen e bllok tarifave në kushtet dhe rrethanat në të cilat 

operon sistemin elektroenergjetik. Duke marrë parasysh dallimin e madh të çmimeve në sipas 

blloqeve të propozuara (deri në 600 kWh dhe mbi 600 kWh), si dhe mungesën e një studimi 

shumëdimensional që do të informonte përcaktimin e pragut, konsiderojmë se ZRRE duhet 

të konsiderojë edhe dy alternativa sa i përket përcaktimit të blloqeve: 

a. Zgjerimin e brezit tarifor, përkatësisht ndryshimin e pragut të bllokut nga 600 

kWh në 800 kWh, duke pasur në konsideratë ndërlidhjen e arsyes thelbësore 

të vendosjes së bllok tarifave dhe efektivitetin e këtij mekanizimi në kushtet e 

mungesës së alternativave tjera të sigurimit të energjisë elektike për nevoja të 

ngrohjes nga një pjesë e konsumatorëve.  

b. Shtimin e numrit të blloqeve tarifore, që do të mundësonte përshkallëzimin e 

tarifave nëpër blloqe dhe përcaktimin e një tarife më të ulët sesa ajo prej 14 

cent/kWh (e propozuar aktualisht) për konsumin deri në 1000 kWh. 

Ndryshimet më lartë do të mund të konsideroheshin tranzicionale deri në shqyrtimin e 

ardhshëm të rregullt tarifor gjatë të cilit propozimet do të bëheshin në përputhje me një analizë 

paraprake shumëdimensionale që do të merrte parasysh të dhëna mbi arsyet objektive të 

tejkalimit të kësaj sasie të konsumit nga konsumatorët, pjesës së konsumatorëve që nuk kanë 

aftësi reale për të zëvendësuar burimin e ngrohjes në një periudhë afatshkurte, përveç 

energjisë elektrike (dhe kushtet ekonomike të tyre), kriterin e një minimumi të komforit për 

një familje (hapësira për banor në njësinë banesore, temperatura të paktën minimale në kufirin 

që nuk rrezikon shëndetin e banorëve, etj).   

Më tëj, ME konsideron se ZRRE si autoritet i pavarur që në mandatin e tij ka mbrojtjen e 

konsumatorit dhe kriteret për rregullimin e tarifave dhe kushtet për furnizim me energji 

elektike, gjatë shqyrtimit tarifor duhet kujdesur për të shmangur ndërsubvencionimin dhe 

diksrimiminim në mes të konsumatorëve. Në rast se ka elemente të tilla që mund të çojnë në 

shkeljen e këtij parimi, sugjerohet që ato të evitohen. Në të kundërtën, konsiderojmë se ZRRE 

ka përgjegjësi ligjore të ofroj argumente të bazuara në lidhje me strukturat tarifore të 

propozuara, përkatësisht që propozimi të mos përmbajë elemente diskriminuese ndaj 

konsumatorëve tjerë brenda kuadrit të konsumatorëve që gëzojnë të drejtën e shërbimit 

publik të furnizimit universal/FSHU (konsumatorëve komercialë që e gëzojnë të drejtën 

universale të furnizimit) dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin e fushës së energjisë dhe 

legjislacionin tjetër në fuqi për mbrojtje nga diskriminimi.  

Tabela në vijim përmbledh edhe disa komente specifike për të dy raportet. 
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Tabela 1: Komentet specifike 

Raporti Konsultativ - Shqyrtimi i Strukturës Tarifore për Konsumatorët e Rregulluar të Amvisërive të shërbyer 
nën FSHU 

Raporti - përshkrimi  Komentet  

Në faqe 10 thuhet: “Efekti i kombinuar i këtyre faktorëve 
rezultoi në një rritje të paprecedentë të çmimit të energjisë 
elektrike në tregjet evropiane të energjisë. Çmimi mesatar 
javor i Tregut një-ditë-para në Bursën Hungareze të 
Energjisë, një treg i referuar zakonisht për rajonin për 
shkak të likuiditetit dhe afërsisë gjeografike, arriti në 
376,44 EUR/MWh në javën e 51-të të 2021. Krahasuar me 
mesataren për javën e parë të vitit 2021 (62.02 
EUR/MWh), kjo paraqet një rritje prej 563%. Rritje të 
ngjashme pati në bursa të tjera evropiane të energjisë, ku 
shumica e parashikimeve sugjerojnë se nivelet e çmimeve 
ka gjasa të mos bien ndjeshëm para fundit të tremujorit të 
parë të 2022”. 

Konsiderojmë se për këtë përshkrim, e posaçërisht për 
pjesën që ka të bëjë me parashikimet për çmimet e 
energjisë gjatë muajve në vijim, duhet të  specifikohen 
burimet e informatave, me referenca të sakta dhe të 
përditësuara. 

 

Në këtë raport konsultativ nuk janë përfshirë të gjithë 
konsumatorët që janë pjesë e FSHU-së, por vetëm 
konsumatorët e amvisërisë. 

 

Konsiderojmë se Shqyrtimi i Strukturës Tarifore për 
Konsumatorët e Rregulluar të Amvisërive të shërbyer 
nën FSHU vetëm për konsumatoret e amviserisë, nuk 
është në përputhje të plotë me Ligjin nr. 05/L - 085 për 
energji elektrike neni 3, pika 1.72 Shërbimi universal i 
furnizimit dhe neni 37 Furnizimi me energji, që e 
definon FSHU-në. 

Sipas Bilancit vjetor i energjisë elektrike 2022, versioni 0.4, 
thuhet se “prej prillit 2022, konsumatorët që janë të kyçur 
në nivelin 35 kV dhe 10 kV, do të furnizohen me tarifa të 
parregulluara”. 

 

Raporti duhet të sqarojë nëse është marrë në konsideratë 
gjatë shqyrtimit tarifor kjo që është thënë në Bilancin 
vjetor të energjisë elektrike 2022 dhe, nëse po, të 
paraqesë efektin sa i përket importit të energjisë 
elektrike dhe kostos. 

Raporti Konsultativ – Shqyrtimi i jashtëzakonshëm i të hyrave të lejuara maksimale të energjisë elektrike për 
operatorët e rregulluar 

Raporti - përshkrimi  Komentet  

Në faqen 7, në Tabelën 2, specifikohet çmimi i importit në 
llogaritjen e të hyrave.  

Duhet të sqarohet se me çfarë baze statistikore është 
projektuar çmimi i importit të energjisë elektrike dhe të 
vlerësohet nëse ky çmimi mund të jetë i mbivlerësuar, 
duke reflektuar kështu në tarifa më të larta për 
konsumatorët se që është e domosdoshme.  

Faqe 16. “Të Hyrat Maksimale të Lejuara janë përshtatur 
për të reflektuar subvencionin që është alokuar nga 
Qeveria e Republikës së Kosovës në dhjetor të vitit 2021 
në vlerë prej 20 milionë €”. 

Me aq sa kuptohet në procesin e llogaritjes së tarifave 
është reflektuar subvencionimi i Qeverisë së Republikës 
së Kosovës në vlerën prej 20 milionë €.  
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Në këtë raport nuk ka mundur të përfshihet 
subvencionimi në vlerën prej 10 milionë € që ka alokuar 
Qeveria në janar të vitit 2022. Ky subvencion pjesërisht 
do të shpenzohet gjatë periudhës tarifore që fillon më 1 
shkurt, sipas propozimit të ZRRE-së, periudhë për të 
cilën Qeveria është zotuar që do të alokojë 75 milionë €. 
Përllogaritjet dhe raporti final duhet të reflektojnë edhe 
subvencionin prej 10 milionë € dhe efektet e tij.   

Në Faqe 15 , Tabela MAR për furnizuesin e shërbimit 
universal, Përshtatjet e vitit 2021, tregon që aplikimi 
FSHU është 24.37 milionë €, ndërsa propozimi i ZRRE 
është 43.56 milionë €. 

 

Konsiderojmë që duhet të arsyetohet dhe të jepet një 
sqarim shtesë se pse ka ndodhur kjo rritje në raport me 
aplikimin e KESCO/FSHU. 

Marzha e fitimit e furnizuesit. 

Konsiderojmë që ZRrE duhet të vlerësojë se a i ka 
shfrytëzuar furnizuesi të hyrat e lejuara për të tregtuar 
në tregun afatgjatë një pjesë të importit dhe për tu 
mbrojtur nga çmimet ditore në masën e duhur, dhe mbi 
bazën e këtij vlerësimi të reflektoj në reduktimin e 
marzhës së fitimit. 
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Tek të  dhënat dhe referimet tek pika 3.1 Supozimet për 
llogaritjen e MAR të kompanive,  3.1.1 Balanca e energjisë, 
ka mospërputhje të të dhënave dhe disa pasaktësi mbi 
burimet mbi të cilat është përgatitur raporti. Një ndër 
pasaktësitë është edhe referimi tek bilanci e energjisë së 
Ministrisë si burim i disa prej të dhënave, sepse ligjërisht 
Ministria nuk është përgjegjëse për hartimin e këtij 
dokumenti.  

 

Rekomandojmë të rishikohet kjo pjesë për të mënjënuar 
këto mangësi dhe të qartësohet më tej çështja e të 
dhënave të Bilancit të energjisë. Me aq sa kemi kuptuar 
ka pasur edhe një version 05 të Bilancit të energjisë 
elektrike. Në rast se po, duhet të sqarohet se a ka qenë 
ky version më i favorshëm sa i përket prodhimit vendor 
të energjisë elektrike.  

 

 

III. ZOTIMET  

Duke marrë parasysh situatën e jashtëzakonshme dhe të paprecedentë në tregun e energjisë 
elektrike të krijuar nga efektet e krizës energjetike në Evropë, Qeveria e Republikës së Kosovës 
është e përkushtuar që të zbusë efektin e krizës tek konsumatorët e vendit. Me qëllim të 
zbutjes së efektit të krizës në tarifat e energjisë elektrike, Qeveria e Republikës së Kosovës 
është zotuar për alokimin e shumës prej 75 milionë € i cili është reflektuar në një skenar të 
propozimit të ZRRE-së për tarifat e reja të publikuar më datën 17 Janar 2021, duke marrë për 
bazë komentet në kuadër të këtij dokumenti. Subvencioni i Qeverisë së Kosovës dedikohet 
për zbutjen e ndikimin të kostove të larta të blerjes së energjisë.  

Siç është cekur edhe më lart, ndërkohë Qeveria e Kosovës ka alokuar 10 milionë €, efekti i të 
cilave, si dhe i ndryshimeve eventuale në përllogaritje pas pranimit të komenteve nga ZRRE, 
presim të reflektohet në raportin përfundimtar nga ZRRE. Pas marrjes së të dhënave të 
freskuara pas reflektimit të komenteve dhe këtij ndryshimi, do të përcaktohet shifra finale e 
subvencionit që mbetet të alokohet.  

Ndërkohë, Ministria e Ekonomisë do të punojë intensivisht për të themeluar Fondin për 
konsumatorët në nevojë i cili synohet të zbatohet nga viti tjetër. 

  


