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Tabela e shkurtesave 

Shkurtesat e përdorura në këtë dokument kanë këtë kuptim: 

AAK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës 

BGF Balkan Green Foundation 

ENCS Sekretariati i Komunitetit të Energjisë 

kWh Kilovat-orë 

LDK Lidhja Demokratike e Kosovës 

LVV Lëvizja Vetëvendosje 

ME Ministria e Ekonomisë 

MFPT Ministria e Financës, Punës dhe Transfereve 

SHMK Shoqata e Mullistëve të Kosovës 

TVSH Tatim mbi Vlerën e Shtuar 

ZPRK Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës 

ZRRE Zyra e Rregullatorit për Energji 
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1 Hyrje 

Zyra e Rregullatorit për Energji është në proces të shqyrtimit të jashtëzakonshëm të tarifave të 

kompanive të rregulluara që operojnë në sektorin e energjisë elektrike. Shqyrtimet e jashtëzakonshme 

ndodhin atëherë kur ndryshimet në mes të vlerave hyrëse të supozuara gjatë llogaritjes së tarifave, 

dhe vlerave të realizuara gjatë implementimit të tyre, ndryshojnë në atë masë sa kalojnë pragun e 

materialitetit prej 5%. Rritja e paprecedentë e çmimeve të energjisë në tregjet evropiane, kombinuar 

me disponueshmërinë më të ulët të kapaciteteve vendore dhe rritjen e kërkesës për energji 

kontribuuan në tejkalimin e këtij pragu.  

Në këtë rast, përmes një shqyrtimi tarifor, ZRRE përditëson këto vlera hyrëse për t’u siguruar që të 

ardhurat e lejuara të mbuluara përmes tarifave të miratuara nga ZRRE mbulojnë plotësisht kostot e 

arsyeshme të ofrimit të shërbimit të rregulluar. Me qëllim të marrjes së komenteve nga palët e 

interesit, më 17 janar 2022, ZRRE publikoi dy Raporte Konsultative: (i) Raportin Konsultativ për të Hyrat 

Maksimale të Lejuara të operatorëve – që kishte për qëllim të vlerësonte ndikimin e krizës energjetike 

në të ardhurat e lejuara të kompanive të rregulluara; dhe (ii) Raportin Konsultativ për Strukturën 

Tarifore – që kishte për qëllim të propozonte mënyrën se si kostot e vlerësuara në raportin e parë do 

të mbuloheshin nga konsumatorët. 

Ky Dokument ka për qëllim të ofrojë përgjigje ndaj komenteve të palëve të interesit në vlerësimet e 

ZRRE-së të dhëna në Raportin Konsultativ për Strukturën Tarifore si dhe të ofrojë vlerësimet 

përfundimtare të ZRRE-së pas shqyrtimit të komenteve. Raportet Konsultative të ZRRE-së dhe 

komentet e palëve të interesit janë publikuar në faqen elektronike të ZRRE-së.   

Dokumenti është i strukturuar si vijon: 

 Pjesa 2 ofron një përmbledhje të propozimit të dhënë në Raportin Konsultativ; 

 Pjesa 3 prezanton komentet e palëve të interesit mbi Raportin Konsultativ dhe 

përgjigjet e ZRRE-së mbi to;  

 Pjesa 4 ofron propozimin final të ZRRE-së për strukturën e re tarifore dhe nivelin e 

tarifave të aplikueshme deri më 31 mars 2023; dhe, 

 Shtojca 1 paraqet përmbledhjen tabelare të komenteve të pranuara. 

  



 

Faqe 6 nga 41 

 

2 Propozimi i ZRRE-së në Raportin Konsultativ 

Raporti Konsultativ për Strukturën Tarifore, i publikuar nga ZRRE më 17 janar të këtij viti, kishte për 

qëllim të ofrojë propozimin e ZRRE-së për strukturën tarifore dhe nivelin e tarifave të nevojshme për 

mbulimin e kostove të realizuara të importit. Në këtë Raport Konsultativ, ZRRE kishte potencuar rritjen 

e ndjeshme të konsumit të energjisë elektrike në Kosovë dhe kishte analizuar ndërlidhjen në mes të 

rritjes së konsumit të energjisë dhe vendimit të Bordi të ZRRE-së të vitit 2017 për ndryshimin e 

strukturës tarifore.   

Struktura tarifore e aplikuar nga viti 2017 nuk përmbante as elemente të sezonalitetit dhe as stimuj 

të efiçiencës së energjisë. Komponenti i sezonalitetit, sipas të cilit tarifa dallon sipas sezoneve të 

ndryshme të vitit duke aplikuar tarifa më të larta gjatë sezonit së dimrit, pasqyron në mënyrë adekuate 

dallimin në koston e blerjes së energjisë, duke dërguar sinjalet e duhura të çmimeve te konsumatori. 

Për më tepër, ndryshimi i tarifës kishte zvogëluar nxitjen për efiçiencë të energjisë që më parë 

imponohej nga Bllok-Tarifa Progresive e cila siguronte që një sasi e caktuar e energjisë elektrike të 

konsumohet me çmim më të përballueshëm ndërsa blloqet e sipërme të reflektojnë koston e ofrimit 

të asaj energjie në sistem. 

Ndryshimi i strukturës tarifore ndikoi në rritje të paqëndrueshme të konsumit të energjisë elektrike 

në vend. Vëllimi i energjisë elektrike të konsumuar në vitin 2021 ishte 41% më i lartë se ai i vitit 2017. 

Rritja e konsumit të energjisë u shoqërua edhe me rritje rekorde të ngarkesës maksimale të pikut, që 

mbingarkoi rrjetet dhe aftësinë e kapaciteteve transformuese për të liferuar këtë energji tek 

konsumatorët. Diferenca në mes të vitit 2021 dhe të gjitha viteve të mëparshme, veçanërisht gjatë 

muajve të dimrit, sugjeron një rritje të konsumit të energjisë elektrike dhe përdorimit të energjisë 

elektrike për ngrohje e që mund të ketë rezultuar nga ngrohja me energji elektrike e konsumatorëve 

të cilët para ndryshimit të strukturës tarifore mund të kenë përdorur alternativa të tjera. 

Figura 1 Piku maksimal në sistemin elektroenergjetik 2016-2021 
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Në raportin konsultativ ZRRE kishte konstatuar se rritja e profilit të konsumit e vërejtur në vitin 2021 

mund t'i atribuohet në masë të madhe ndryshimit të strukturës tarifore të vitit 2017. Kjo ka pasur 

ndikim të konsiderueshëm negativ në sistem, duke rezultuar në rritjen e kërkesave për shpenzime 

kapitale dhe rritjen e kostos së blerjes së energjisë elektrike. 

Si përfundim ZRRE kishte propozuar rivendosjen e strukturës tarifore me bllok-tarifë progresive për të 

reflektuar më saktë ndryshimin në mes të kostos së energjisë së kapaciteteve vendore dhe kostos së 

energjisë së importuar. Madhësia e bllokut ishte propozuar të jetë 600 kWh, e përllogaritur si raporti 

në mes të energjisë së prodhuar nga kapacitetet vendore (Korporatës Energjetike të Kosovës) dhe 

numrit të konsumatorëve të furnizuesit të shërbimit universal. Çmimi i energjisë për bllokun e parë të 

konsumit (nën 600 kWh) do të reflektonte koston mesatare të ofrimit të kësaj energjie nga kapacitetet 

vendore ndërsa çmimi mbi bllok (mbi 600 kWh) do të reflektonte më saktësisht faktin që kjo energji 

duhet të importohet prandaj dhe tarifa e këtij blloku do të reflektonte çmimet e importit. 

3 Komentet e palëve të interesit dhe përgjigjet e ZRRE-së  

Konsultimi publik është në qendër të politikave efektive rregullatore dhe praktikë e ndjekur në mënyrë 

konsistente dhe rigoroze nga ZRRE. Me rastin e publikimit të raporteve konsultative, ZRRE kishte ftuar 

palët e interesit që të ofrojnë qëndrimet e tyre për propozimet e ZRRE-së, me të cilat ata mund të mos 

pajtohen, dhe të komentojnë ato duke korrigjuar ndonjë gabim faktik, duke paraqitur kundër-

argumente ose duke ofruar të dhëna të reja të cilat ZRRE mund të mos i ketë marrë parasysh gjatë 

propozimit fillestar. 

Ky proces konsultativ ka rezultuar të jetë nga më të efektshmit, duke gjykuar nga numri i komenteve 

të pranuara nga personat fizik, kompanitë e rregulluara të sektorit, shoqëria civile, Qeveria e Kosovës, 

partitë politike dhe institucionet e tjera shtetërore.  

Komentet e pranuara nga palët e interesit janë publikuar në ueb-faqen e ZRRE-së. Në këtë pjesë të 

Dokumentit japim një përmbledhje e këtyre komenteve si dhe përgjigjet e ZRRE-së mbi to. 

3.1 Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës (ZPRK) 

3.1.1 Komentet e ZPRK 

Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës thekson se ka ndjekur me vëmendje zhvillimet lidhur me 

sektorin e energjisë në vend. Komentet e Zyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës përmblidhen 

si vijon: 

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

muaj, rrezikon të jetë në kundërshtim me parimin e shmangies së diskriminimit të 

panevojshëm dhe të ndër-subvencioneve ndërmjet grupeve të ndryshme të 

konsumatorëve. Sipas ZPRK, struktura shihet si ndëshkuese dhe diskriminuese ndaj 

vetëm një grupi të shoqërisë, përderisa përgjegjësia për rritjen e konsumit është e 

përbashkët. ZPRK konsideron se rikthimi në tri bllok tarifa do të ishte më korrekt ndaj 

të gjitha grupeve të konsumatorëve dhe do shpërndante barrën e rritjes së çmimit të 

energjisë në mënyrë më të barabartë. 
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 Bizneset duhet të përfshihen në skemën e re tarifore pasi që kjo lehtëson barrën për 

konsumatorët shtëpiak dhe ndikon si nxitje për të investuar në alternativa të reja të 

sigurimit të furnizimit me energji elektrike dhe rritje të efiçiencës së energjisë.  

 ZRRE duhet të shtyjë afatin e fillimit të zbatimi të strukturës së re tarifore për të ofruar 

kohë shtesë për shqyrtim dhe trajtim të duhur të propozimeve të dhëna në dokument 

dhe të komenteve të palëve të interesit. 

 Organet kompetente dhe akterët përgjegjës të iniciojnë hapat për respektimin e 

Nenit 49 të Ligjit për Energjinë Elektrike që parasheh mbrojtjen e konsumatorëve në 

nevojë dhe programit adekuat për adresimin e nevojave të tyre. 

ZPRK ka ofruar edhe disa komente të tjera të cilat kanë të bëjnë me përcaktimin e të Hyrave Maksimale 

të Lejuara të operatorëve. Këto komente nuk janë subjekt i këtij Dokumenti dhe trajtohen ndaras në 

Përgjigjet ndaj Komenteve të Raportit Konsultativ për të Hyrat Maksimale të Lejuara. 

3.1.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj ZPRK 

Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të ZPRK janë si vijon: 

 ZRRE nuk konsideron që vendosja e Bllok-Tarifës Progresive paraqet shkelje të parimit 

të mos-diskriminimit dhe ndër-subvencionimit pasi që është e aplikueshme tek të 

gjithë konsumatorët shtëpiak pa përjashtim. Konsumatorët e kanë brenda kontrollit 

të tyre nivelin e konsumit dhe të gjithë përfitojnë nga çmimi më i ulët mesatar në 

bllokun e parë të tarifës. ZRRE konsideron se do të ishte diskriminuese sikur 

konsumatorët me konsum të ulët të detyroheshin të paguajnë çmimin e lartë të 

importit që kryesisht imponohet në sistem nga konsumatorët me konsum 

mesatarisht më të lartë.  

 ZPRK me të drejtë potencon parimin e shmangies së ndër-subvencionimit me rastin e 

përcaktimit të tarifave të energjisë elektrike për grupet e ndryshme tarifore. Analiza 

e ZRRE-së, e prezantuar në raportin konsultativ, ka konstatuar se shtytësi kryesor i 

rritjes së kostos së energjisë elektrike është rritja e konsumit për ngrohje me energji 

elektrike që zëvendësoi burimet tjera alternative të ngrohjes.  Propozimi fillestar i 

ZRRE-së ishte që rritjes së kostos së blerjes së energjisë të i nënshtrohen pjesërisht 

edhe bizneset. Subvencioni i zotuar nga Qeveria ishte i dedikuar për të gjithë 

konsumatorët e energjisë elektrike. Alokimi i këtij subvencioni vetëm te 

konsumatorët shtëpiak do të mund të thellonte ndër-subvencionimin në mes të 

këtyre kategorive të konsumatorëve.  

 Afatet e shqyrtimeve tarifore, duke përfshirë edhe shqyrtimet e jashtëzakonshme, 

janë pjesë e legjislacionit sekondar të ZRRE-së. Rrjedhimisht ZRRE nuk e konsideron 

të arsyeshme shtyrjen e zbatimit të strukturës tarifore, sidomos kur merret parasysh 

cenimi i qëndrueshmërisë financiare të sektorit dhe nevoja për restaurimin e 

rrethanave për furnizim të rregullt me energji elektrike. 

 ZRRE pajtohet me komentin e ZPRK lidhur me themelimin e fondit për mbështetjen e 

konsumatorëve në nevojë.  ZRRE është e shqetësuar për cenimin e përballueshmërisë 

së tarifave për konsumatorët në nevojë dhe përkrahë plotësisht kërkesat për 

themelimin e Fondit për Konsumatorët në Nevojë në mënyrë që të aplikohen 

mekanizmat adekuate për mbrojtjen e këtyre konsumatorëve. 
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Komentet e ZPRK nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.2 Komentet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (ENCS) 

3.2.1 Komentet e ENCS 

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë thekson se përcaktimi i tarifës që reflekton koston është parim 

i rëndësishëm në sigurimin e stabilitetit financiar të sektorit të energjisë dhe përkrahë subvencionimin 

e rritjes së ndjeshme të kostove për të zbutur ndikimin në çmimet e energjisë me pakicë. Komentet e 

EnCS janë si vijon: 

 ENCS përkrahë vendosjen e bllok-tarifës si masë për nxitjen e efiçiencës së energjisë. 

ENCS rekomandon rritje të tarifës edhe për bllokun e parë në mënyrë që edhe 

konsumatorët që konsumojnë vetëm në bllokun e parë të ndjejnë një pjesë të rritjes 

së kostos së furnizimit; 

 ENCS konsideron që tarifat e konsumatorëve biznesorë duhet të rriten për të 

përshpejtuar hapjen e tregut për konsumatorët biznesorë në të ardhmen; 

 ZRRE duhet të konsiderojë instrumente rregullative për zvogëlimin e ekspozimit të 

rrezikut përmes blerjes së energjisë në avansë përmes instrumenteve financiare dhe 

kontratave në avansë. 

3.2.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj ENCS 

Përgjigjet e ZRRE-së për komentet e ENCS janë si vijon: 

 ZRRE ka rekomanduar rritjen e tarifës për bllokun e parë dhe rritjen e tarifës për 

konsumatorët biznesorë. Subvencioni i ofruar nga Qeveria e Kosovës, pas alokimit të 

plotë tek të gjitha kategoritë e konsumatorëve, ka ndikuar që blloku i parë dhe 

konsumatorët biznesorë të kenë rritje prej 0% ndërsa diferenca është alokuar në 

bllokun e dytë të konsumatorëve shtëpiak.  

 ZRRE pajtohet me ENCS në konkluzën se rritja e tarifave të konsumatorëve biznesorë 

do të mund të zbuste tranzicionin në treg të liberalizuar. Megjithatë ZRRE nuk 

konsideron që thellimi i ndër-subvencionimit përmes përcaktimit administrativ të 

çmimit është rruga e duhur për arritjen e këtij qëllimi. ZRRE konsideron që një barrierë 

shtesë e liberalizimit të tregut është bartja e kostos së ndër-subvencionimit tek 

konsumatorët që do të vazhdojnë të mbesim të rregulluar. Kjo mund të arrihet vetëm 

duke aplikuar tarifa që reflektojnë koston për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. 

 ZRRE pajtohet me ENCS për instrumentet rregullative që mund të ulin ekspozimin 

ndaj luhatjes së çmimeve në treg. Metodologjia e përcaktimit të çmimeve të FSHU 

promovon qartësi dhe parashikueshmëri në metodën e trajtimit të kostove të blerjes 

së energjisë, si kriter themelor për sigurimin e energjisë së mjaftueshme të energjisë. 

Hapja e tregut për furnizuesit e tjerë do të shërbejë si nxitës i natyrshëm për 

optimizimin e portfolios së blerjes së energjisë për furnizuesin e rregulluar. ZRRE 

mirëpret komunikimet e ardhshme me ENCS për mënyrat më të mira se si kjo mund 

të arrihet në kushte të tregut të rregulluar.  

Komentet e ENCS nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 



 

Faqe 10 nga 41 

 

3.3 Komentet e Balkan Green Foundation (BGF) 

3.3.1 Komentet e BGF 

BGF thekson se pas analizimit të të dhënave për kategorizimin e konsumatorëve të dhëna nga ZRRE 

lehtë mund të konkludohet se trendi i rritjes së shpenzimit për ngrohje është në rritje dhe si i tillë do 

të rrezikojë qëndrueshmërinë e sistemit elektroenergjetik. BGF konsideron që vendosja e bllok-tarifës 

është e duhur por duhet të rritet pragu prej 600 kWh në muaj. Më tutje, komentet e BGF janë si vijon: 

 BGF pajtohet që të mos ketë rritje të tarifës së energjisë elektrike për bizneseve, që 

do të mund të ndikonte në rritje të inflacionit dhe çmimeve në treg. BGF rekomandon 

rritje lineare të çmimit për të gjitha kategoritë dhe jo rritje të ndjeshme për një apo 

disa kategori të caktuara; 

 BGF rekomandon kthimin e komponentit sezonal me struktura të ndryshme tarifore 

për verë dhe dimër; 

 BGF rekomandon rritjen e bllokut prej 800 kWh në sezonë të dimrit dhe kjo të 

subvencionohet, sipas tyre, përmes tarifave verore; 

BGF propozon poashtu që ndryshimet e propozuara të marrin për bazë aspektet sociale dhe 

ekonomike por poashtu edhe koston mjedisore të propozimit të ZRRE-së. 

3.3.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj BGF-së 

Përgjigjet e ZRRE-së për komentet e BGF janë si vijon: 

 Rekomandimi i BGF për rritjen lineare të çmimit nuk është konsistent me qëndrimin 

e tyre për të rivendosur bllok-tarifën progresive si masë për rritjen e efiçiencës së 

energjisë. Megjithatë, BGF nuk ka ofruar informata shtesë lidhur me propozimin e saj, 

andaj, ZRRE e ka pasur të pamundur të nxjerr konkluzione tjera. 

 BGF poashtu rekomandon kthimin e komponentit sezonal me struktura të ndryshme 

tarifore por nuk ofron ndonjë sqarim se si rikthimi i komponentit sezonal do të mund 

të përmirësonte faktorët e fuqisë në rrjet apo efikasitetin e shfrytëzimit të 

kapaciteteve shpërndarëse a prodhuese.  Në mungesë të informatave të mëtejme, 

ZRRE nuk ka mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë çështje. 

 BGF rekomandon rritjen e bllokut prej 800 kWh në sezonë të dimrit dhe kjo të 

subvencionohet, sipas tyre, përmes tarifave verore. BGF nuk ka ofruar ndonjë 

informatë shtesë se pse blloku duhet të caktohet saktësisht në 800 kWh dhe si do të 

duhej të bëhej ky subvencionim përmes tarifave verore. Në mungesë të informatave 

të mëtejme, ZRRE nuk ka mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë çështje. 

Komentet e BGF nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.4 Komentet e Institutit për Politika Zhvillimore (INDEP) 

3.4.1 Komentet e INDEP 

INDEP deklaron se përkrahë në parim propozimin e ZRRE-së për rikthim të bllok-tarifës progresive. 

INDEP thekson faktin se kishte paralajmëruar në vitin 2017 që largimi i strukturës tarifore do të 

paraqiste rrezik në furnizimin me energji elektrike. Komentet e tjera të INDEP janë si vijon: 
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 Tarifat e shërbimit të energjisë elektrike të rriten për 5.5% për të gjithë konsumatorët, 

përfshirë edhe konsumatorët komercial. Të rivendosen tarifat me blloqe për 

konsumatorët e amvisërisë me tri nivele të konsumit (deri në 600 kWh, nga 600 deri 

në 1200 kWh dhe mbi 1200 kWh për çdo muaj); 

 Për nivelin e konsumit deri në 600 kWh në muaj energji elektrike, të aplikohen tarifat 

prej 0.0712 €/kWh për energjinë e konsumuar në kohën e tarifës së lartë dhe 0.0304 

€/kWh për energjinë e konsumuar në tarifën e ulët, apo 5.5% më të larta se tarifat 

aktuale; 

 Për konsumatorët që tejkalojnë nivelin e konsumit prej 600 kWh në muaj, të 

aplikohen tarifat prej 0.121 €/kWh për energjinë e konsumuar në kohën e tarifës së 

lartë dhe 0.051 €/kWh për energjinë e konsumuar në tarifën e ulët, apo 70% më të 

larta se tarifat e bllokut të parë. Për konsumatorët që tejkalojnë nivelin e konsumit 

prej 1,200 kWh në muaj, të aplikohen tarifat prej 0.217 €/kWh për energjinë e 

konsumuar në kohën e tarifës së lartë dhe 0.091 €/kWh për energjinë e konsumuar 

në tarifën e ulët, apo 80% më të larta se tarifat e bllokut të dytë. 

 INDEP thekson se, sipas modelit të tyre, diferenca e rritjes në bllokun e dytë tarifor 

është përafërsisht e njëjtë me shpenzimin e një familjeje për ngrohje nga Termokosi 

apo ngrohje me dru apo pelet. INDEP poashtu ofron disa komente të tjera në lidhje 

me skemën mbështetëse për BRE-të, monitorimin e implementimit të strukturës së 

re tarifore, formatin e faturave të energjisë elektrike dhe replikat ndaj komenteve të 

pranuara nga palët e interesit. 

3.4.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të INDEP 

Komentet e ZRRE-së ndaj komenteve të INDEP janë si vijon: 

 ZRRE pajtohet që synimi ideal i një strukture të re tarifore do të duhej të arrinte 

objektivat e rritjes së stimujve për efiçiencë, mbulimin e kostove mesatare dhe 

margjinale të shërbimit dhe të mos cenonte konsumatorët. ZRRE nuk ka mundur të 

kuptojë, nga informatat e ofruara nga INDEP, se si kjo mund të arrihet nga propozimi 

i tyre. 

 INDEP propozon që tarifat e shërbimit të energjisë elektrike për të gjithë 

konsumatorët të rriten për 5.5% por nuk është e qartë se nga ku buron ky rezultat. 

Andaj, duke marrë parasysh mungesën e informatave të mëtejme, ZRRE nuk ka 

mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë çështje të ngritur nga INDEP. 

 ZRRE nuk ka mundur të ndërlidhë, nga informatat e ofruara nga INDEP, se si blloqet e 

propozuara nga ta ndërlidhen me specifikat e sistemit elektroenergjetik të Kosovës.  

Prandaj, në mungesë të informatave të mëtejme, ZRRE nuk ka mundur të nxjerr 

konstatime tjera për këtë çështje. 

 ZRRE poashtu nuk mund të komentojë nëse konkluzioni i INDEP për diferencën e 

rritjes në bllokun e tyre të dytë është i njëjtë me shpenzimin e një familjeje për 

ngrohje nga Termokosi apo ngrohje me dru/pelet. ZRRE nuk paragjykon të drejtën e 

konsumatorëve për shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe mënyrën si ajo shpenzohet. 

Qëllimi primar i ZRRE është që të sigurojë që çmimi i energjisë elektrike që paguajnë 

konsumatorët të përcaktohet në bazë të kostos së ofrimit të kësaj energjie. 
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ZRRE pajtohet me INDEP se fushatat e vetëdijesimit, sidomos me potencialin e kursimeve me bartjen 

e një sasie të konsumit të energjisë jashtë kohës së pikut, janë të nevojshme dhe mundësojnë 

lehtësimin e tejkalimit të krizës dhe praktikë e mirë e menaxhimit të kërkesës në përgjithësi. 

Komentet e INDEP nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.5 Komentet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) 

3.5.1 Komentet e AAK 

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës shprehet, në emër të grupit të tyre parlamentar, se Raporti 

Konsultativ i ZRRE-së nuk pasqyron në mënyrë të drejtë dhe të qartë përballueshmërinë e tarifave të 

propozuara. AAK thekson se raporti nuk reflekton analiza të hollësishme të gjendjes, nuk reflekton 

vlerësim objektiv mbi procesin dhe nuk merr parasysh parashikueshmërinë. 

Komentet e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës janë si vijon: 

 Shtrenjtimi i energjisë elektrike, në masën e propozuar nga ZRRE, është i pa 

përballueshëm për shumicën e familjeve në Republikën e Kosovës, sidomos në një 

situatë të rënduar socio-ekonomike si pasojë e ndikimeve zinxhirore të krizave; 

 AAK konsideron se diferencimi i konsumatorëve nga ZRRE është radikal, diskriminues 

dhe jashtë frymës kushtetuese. Sipas AAK, ZRRE nuk ka analizuar qartë dhe marrë 

parasysh faktorët real;  

 Propozimi i ZRRE-së me parallogaritjen e zotimit të Qeverisë për subvencionin e 

pjesshëm të rritjes së tarifave e cenon pasqyrimin e drejtë të tarifave dhe rrezikon 

parimet e mbrojtjes nga diskriminimi dhe parimet e ndihmës shtetërore. Për më 

tepër, diskriminimi thellohet duke përjashtuar qytetarë, grupe etnike apo komuna të 

caktuara nga përllogaritja e tarifave; 

 AAK konsideron që propozimi i ZRRE-së duhet të reflektojë edhe tek tarifat e 

konsumatorëve komercial (sipas tyre, ‘korporatave’) për të shmangur diskriminimin 

në mes të kategorive të konsumatorëve; 

 Në fund AAK shprehet se shqyrtimi i jashtëzakonshëm dhe propozimi i tarifave nuk 

duhet të bëhet në periudhën dimërore pa reflektuar situatën reale socio-ekonomike 

dhe të marrë parasysh parashikueshmërinë dhe kohën optimale të tranzicionit. Kjo, 

sipas tyre, mund të ulë rrezikun për cenimin e mirëqenies së qytetarëve dhe 

familjeve. 

Rrjedhimisht AAK propozon përcaktimin e periudhës objektive për tejkalimin e krizës energjetike, 

analizën e plotë të procesit, përgatitjen e procesit të harmonizuar dhe gradual, bashkë me strategjinë 

e energjisë, duke përfshirë edhe strategjinë e përfshirjes së Komunave veriore në sistemin e pagesave 

dhe inkasimin e energjisë elektrike. 

3.5.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj AAK 

Përgjigjet e ZRRE-së për komentet e AAK janë si vijon: 

 Në parim, ZRRE pajtohet që çdo rritje e tarifave të energjisë elektrike mund të cenojë 

përballueshmërinë e kostos së energjisë nga ana e konsumatorëve, sidomos për 
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konsumatorët në nevojë. ZRRE është shprehur edhe më parë se edhe niveli ekzistues 

i tarifave mund të cenojë përballueshmërinë e kategorive të caktuara të 

konsumatorëve. Qëndrimi i ZRRE-së, në pajtim me legjislacionin në fuqi, është që ky 

problem duhet të adresohet përmes Fondit të Konsumatorëve në Nevojë që është 

përgjegjësi e ministrisë përgjegjëse për mirëqenie sociale. ZRRE është e shqetësuar 

për cenimin e përballueshmërisë së tarifave për konsumatorët në nevojë dhe 

përkrahë plotësisht kërkesat për themelimin e Fondit për Konsumatorët në Nevojë 

në mënyrë që të aplikohen mekanizmat adekuate për mbrojtjen e këtyre 

konsumatorëve. 

 ZRRE nuk konsideron që vendosja e Bllok-Tarifës Progresive paraqet ndonjë shkelje 

të parimit të mos-diskriminimit dhe ndër-subvencionimit pasi që është e aplikueshme 

tek të gjithë konsumatorët shtëpiak pa përjashtim. Konsumatorët e kanë brenda 

kontrollit të tyre nivelin e konsumit dhe të gjithë përfitojnë nga çmimi më i ulët 

mesatar në bllokun e parë të tarifës. ZRRE konsideron se do të ishte diskriminuese 

sikur konsumatorët me konsum të ulët të detyroheshin të paguajnë çmimin e lartë të 

importit që kryesisht imponohet në sistem nga konsumatorët me konsum 

mesatarisht më të lartë.  

 ZRRE nuk pajtohet se reflektimi i ndikimit të subvencionit të Qeverisë në tarifat e 

propozuara rrezikon parimet e mbrojtjes nga diskriminimi apo bie ndesh me ndihmën 

shtetërore. Raporti Konsultativ i ZRRE-së kishte prezantuar dy skenarë; (i) ndikimi i 

krizës energjetike në tarifa pa subvencion të qeverisë; dhe, (ii) ndikimi pas 

subvencionit. Konsumatorët dhe palët e interesit kanë mundur të shohin qartë tarifën 

që reflekton koston dhe ndikimin e subvencioneve në nivelin e këtyre tarifave. ZRRE 

nuk ka mundur të kuptojë, nga informatat e ofruara nga AAK, se si kjo bie ndesh me 

rregullat e ndihmës shtetërore, sidomos kur bëhet fjalë për ndërmarrje që i 

nënshtrohen rregullimit ekonomik. 

 ZRRE pajtohet në parim me komentin e AAK-së që tarifat duhet të shmangin 

diskriminimin. Siç është cekur më lart, analiza e ZRRE-së e prezantuar në raportin 

konsultativ ka konstatuar se shtytësi kryesor i rritjes së kostos së energjisë elektrike 

është rritja e konsumit për ngrohje me energji elektrike që zëvendësoi burimet tjera 

alternative të ngrohjes. Propozimi fillestar i ZRRE-së ishte që rritjes së kostos së blerjes 

së energjisë të i nënshtrohen pjesërisht edhe bizneset. Subvencioni i zotuar nga 

Qeveria ishte i dedikuar për të gjithë konsumatorët e energjisë elektrike. Alokimi i 

këtij subvencioni vetëm te konsumatorët shtëpiak do të mund të thellonte ndër-

subvencionimin në mes të këtyre kategorive të konsumatorëve.  

 AAK ka propozuar shtyrjen e afatit për vendosjen e tarifave të reja por nuk ka ofruar 

alternativa se si të mbulohet kostoja më e lartë e blerjes së energjisë deri në marrjen 

e këtij vendimi. Poashtu, AAK ka theksuar në disa raste mungesën e analizave pa e 

bërë të qartë se çfarë analizash shtesë do të duhej të realizoheshin, përveç atyre të 

prezantuara nga ZRRE, për të qartësuar edhe më tej ndikimin e kostove të blerjes së 

energjisë dhe ndryshimit të strukturës tarifore. Afatet e shqyrtimeve tarifore, duke 

përfshirë edhe shqyrtimet e jashtëzakonshme, janë pjesë e legjislacionit sekondar të 

ZRRE-së. Rrjedhimisht ZRRE nuk e konsideron të arsyeshme shtyrjen e zbatimit të 

strukturës tarifore, sidomos kur merret parasysh cenimi i qëndrueshmërisë financiare 
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të sektorit dhe nevoja për restaurimin e rrethanave për furnizim të rregullt me energji 

elektrike. 

 ZRRE pajtohet që të gjithë konsumatorët e energjisë në Kosovë, pa diskriminim, duhet 

të paguajnë tarifë që reflekton koston e shërbimit ndaj tyre. Qëndrimet e ZRRE-së për 

këtë temë të rëndësishme tashmë janë të qarta. ZRRE konsideron që duhen hequr të 

gjitha pengesat politike që cenojnë të drejtën e konsumatorëve për furnizim të 

rregullt nga kompani të licencuara dhe njëkohësisht rregullojnë raportet kontraktuale 

të këtyre konsumatorëve për shërbimet e ofruara. 

Komentet e AAK nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.6 Komentet e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) 

3.6.1 Komentet e LDK 

Komentet e Lidhjes Demokratike të Kosovës janë si vijon: 

 Tarifat e propozuara janë të papërballueshme prandaj LDK propozon që të mbeten të 

pandryshuara deri në fund të këtij viti; 

 LDK propozon që, për të tejkaluar krizën, të ulët TVSH për energjinë elektrike për të 

gjithë konsumatorët dhe të subvencionohet energjia në mënyrë që të mbajë tarifat 

ashtu siç janë deri në fund të vitit; 

 ZRRE duhet të hapë diskutimet në qershor dhe fillimi i tarifave të reja duhet të jetë 

nga 1 janar 2023; 

 Ndërkohë qeveria duhet të angazhohet për themelimin e “fondit për Konsumatorët 

në nevojë” siç parashihet në ligjin për energjinë; 

 Qeveria të ndërpresë vonesat për gazifikimin e Kosovës dhe të ofrohen sa më parë 

alternativa afatgjata të furnizimit me energji të qëndrueshme dhe të përballueshme. 

Qeveria duhet të përshpejtojë dhënien e lejeve për nisjen masive të investimeve 

private drejtë sektorit të energjisë diellore. 

 LDK konsideron që propozimi i ZRRE-së është diskriminues pasi që nuk i trajton 

qytetarët në mënyrë të barabartë duke alokuar subvencionet 100% vetëm një 

kategorie të konsumatorëve. 

 Në fund LDK rekomandon që pas subvencionit të qeverisë rritja lineare duhet të jetë 

18% dhe, nëse heqet edhe TVSH – që sipas llogaritjes së LDK-së duhet të llogaritet në 

të hyrat maksimale të lejuara – atëherë rritja e nevojshme e tarifës është 6.7%. 

3.6.2  Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të LDK-së 

Komentet e LDK-së pjesërisht kanë të bëjnë me zgjidhje që janë jashtë kompetencës së ZRRE-së dhe 

rrjedhimisht ZRRE nuk mund të komentojë mbi to. Përgjigjet e ZRRE-së janë si vijon: 

 Në lidhje me komentin e përgjithshëm të LDK-së për përballueshmërinë e tarifave, 

përgjigja e ZRRE-së – konsistente me atë ndaj AAK-së – është që, në parim, ZRRE 

pajtohet që çdo rritje e tarifave të energjisë elektrike mund të cenojë 

përballueshmërinë e kostos së energjisë nga ana e konsumatorëve, sidomos për 

konsumatorët në nevojë. ZRRE është shprehur edhe më parë që edhe niveli ekzistues 
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i tarifave mund të cenojë përballueshmërinë e kategorive të caktuara të 

konsumatorëve. Qëndrimi i ZRRE-së, në pajtim me legjislacionin në fuqi, është që ky 

problem të adresohet përmes Fondit të Konsumatorëve në Nevojë që është 

përgjegjësi e ministrisë përgjegjëse për mirëqenie sociale. ZRRE është e shqetësuar 

për cenimin e përballueshmërisë së tarifave për konsumatorët në nevojë dhe 

përkrahë plotësisht kërkesat për themelimin e Fondit për Konsumatorët në Nevojë 

në mënyrë që të aplikohen mekanizmat adekuate për mbrojtjen e këtyre 

konsumatorëve. 

 ZRRE nuk mund të komentojë në propozimin e LDK për uljen e TVSH-së dhe për 

subvencionimin e energjisë për të mbuluar tarifat pa rritje pasi që TVSH dhe 

subvencionet nuk janë kompetencë e ZRRE-së. Nuk është e qartë pse duhet të ulet 

TVSH nëse propozimi është që tarifa të mbetet e njëjtë (efektivisht heqja e TVSH-së 

në nivel të njëjtë e tarifave nënkupton ulje të tarifës kur kostot janë në rritje). 

 ZRRE pajtohet plotësisht me propozimin e LDK që të themelohet fondi për 

Konsumatorët në nevojë. 

 ZRRE nuk e ka të qartë, nga informatat e dhëna nga LDK, se si alokimi i subvencionit 

përbën diskriminim për konsumatorët. ZRRE nuk konsideron që vendosja e Bllok-

Tarifës Progresive paraqet ndonjë shkelje të parimit të mos-diskriminimit dhe ndër-

subvencionimit pasi që është e aplikueshme tek të gjithë konsumatorët shtëpiak pa 

përjashtim. Konsumatorët e kanë brenda kontrollit të tyre nivelin e konsumit dhe të 

gjithë përfitojnë nga çmimi më i ulët mesatar në bllokun e parë të tarifës. ZRRE 

konsideron se do të ishte diskriminuese sikur konsumatorët me konsum të ulët të 

detyroheshin të paguajnë çmimin e lartë të importit që kryesisht imponohet në sistem 

nga konsumatorët me konsum mesatarisht më të lartë. 

 ZRRE nuk e ka të qartë, nga informatat e dhëna nga LDK, se pse TVSH duhet të zbritet 

nga të hyrat maksimale të lejuara kur këto të hyra nuk përmbajnë tatim mbi vlerën e 

shtuar. Për më tepër, komentet e LDK-së nuk ofrojnë një propozim se si të zgjidhet 

problemi i rritjes së paqëndrueshme të konsumit të energjisë elektrike si pasojë e 

tarifave që nuk e reflektojnë koston reale të shërbimit. 

Komentet e LDK-së nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.7 Komentet e Shoqatës së Mullistëve të Kosovës (SHMK) 

3.7.1 Komentet e SHMK 

Shoqata e Mullistëve të Kosovës ka kërkuar që çmimi i energjisë për mullinjtë e bluarjes së grurit të 

mos shtrenjtohet. Sipas tyre tashmë këtë vit ka pasur shtrenjtim të lëndës së pare (grurit) në nivel prej 

32% (nga SHBA) dhe 61% (nga Serbia) dhe kjo ka rezultuar në shtrenjtim të çmimit të bukës në rreth 

30% në shtetet e regjionit. 

Shoqata e mullistëve thekson se rritja e çmimit të energjisë elektrike do të ndikonte në mënyrë direkte 

në rritjen e çmimit të miellit si dhe të bukës. 
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3.7.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të SHMK 

Pa paragjykuar llogaritjet e prezantuara në shkresën e Shoqatës së Mullistëve të Kosovës, 

ZRRE pajtohet, në parim, që rritja e çmimit të energjisë elektrike mund të ndikojë në rritjen e 

çmimeve të produkteve të tjera të cilat varen nga kostoja e energjisë. 

Komentet e Shoqatës së Mullistëve të Kosovës, megjithatë, nuk janë adresuar ndaj ndonjë 

prej propozimeve të dhëna nga ZRRE dhe, rrjedhimisht, nuk kanë ndikuar në propozimin 

fillestar të ZRRE-së që mos të ketë rritje të tarifës së energjisë për konsumatorët biznesorë. 

3.8 Komentet e Ministrisë së Ekonomisë (ME) 

3.8.1 Komentet e ME 

Ministria e Ekonomisë ka përkrahur, në parim, vendosjen e Bllok-Tarifës Progresive, duke marrë 

parasysh rrethanat në të cilat operon sistemi elektroenergjetik i Kosovës. Komentet e ME-së janë si 

vijon:  

 Blloku tarifor të zgjerohet deri në 800 kWh duke pasur parasysh ndërlidhjen e “arsyes 

thelbësore të vendosjes së bllok tarifave dhe efektivitetin e këtij mekanizmi në 

kushtet e mungesës së alternativave tjera të sigurimit të energjisë elektrike për 

nevoja të ngrohjes nga një pjesë e konsumatorëve”; 

 Shtimin e numrit të blloqeve tarifore që mundëson përshkallëzimin e tarifave nëpër 

blloqe dhe përcaktimin e një tarife më të ulët se ajo prej 14 c/kWh për konsumin deri 

në 1000 kWh. 

 ME propozon që këto ndryshime të jenë tranzitore deri në shqyrtimin e ardhshëm të 

rregullt tarifor para së cilës do të duhej të bëhej një analizë paraprake që merr 

parasysh arsyet objektive të tejkalimit të kësaj sasie të konsumit nga konsumatorët. 

 ME rikujton ZRRE-në se – si autoritet i pavarur – është në mandatin e tyre që të 

mbrojë konsumatorët dhe të shmangë ndër-subvencionimin dhe diskriminimin në 

mes të konsumatorëve. Në të kundërtën, sipas ME-së, ZRRE ka përgjegjësi ligjore të 

ofrojë argumente të bazuara në lidhje me strukturat tarifore të propozuara.  

 Në komentet specifike në raportin Konsultativ, në lidhje me analizën e ZRRE-së për 

nivelin e çmimeve dhe referencat e HUPX, ME ka kërkuar nga ZRRE të ofrojë 

referencat për të dhënat e ofruara. 

 ME konsideron se në raportin konsultativ nuk janë përfshirë konsumatorët e tjerë të 

FSHU-së por vetëm konsumatorët shtëpiak. Sipas ME-së kjo nuk është në përputhje 

me Ligjin për Energji Elektrike. 

 ME konsideron që raporti konsultativ duhet të bëjë të qartë nëse konsumatorët në 

nivelin 35 kV dhe 10 kV konsiderohen të derregulluar në përcaktimin e strukturës 

tarifore të ZRRE-së. 

3.8.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të ME-së 

Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të ME-së janë si vijon:  

 Madhësia e bllokut tarifor, e propozuar nga ZRRE, ka marrë parasysh vëllimin e 

kapaciteteve vendore prodhuese dhe llogaritjen se sa prej kësaj energjie që i alokohet 
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FSHU-së mund t’ju ndahet konsumatorëve në Kosovë. Herësi në mes të prodhimit 

vendor dhe numrit të konsumatorëve, si mesatare për 3 vitet e fundit, ka rezultuar të 

jetë 600 kWh. ZRRE më tej ka shtuar se kjo sasi e energjisë mund të ofrohet me koston 

mesatare të tarifave ekzistuese në Kosovë. ZRRE nuk ka mundur të kuptojë, nga 

informatat e ofruara nga ME, se në çfarë baze apo llogaritjeje është propozuar rritja 

e bllokut prej 800 kWh apo shtimi i numrit të blloqeve me një bllok të mesëm që do 

të mund të kishte tarifë më të ulët se 14 c/kWh. 

 ZRRE pajtohet me ME-në se përcaktimi i madhësisë së bllokut mund t’i nënshtrohet 

një studimi më të detajuar që do të mund të reflektonte më saktë alokimin e kostos 

në përputhje me shkaktarët e rritjes së asaj kostoje. Struktura tarifore nuk paragjykon 

të drejtën e konsumatorëve për të konsumuar energji elektrike në mënyrën që 

konsumatorët e konsiderojnë të arsyeshme. Struktura tarifore, dhe nivelet e tarifës, 

duhet të reflektojnë koston që konsumatorët që shkaktojnë në sistem.  

 ZRRE pajtohet me komentin e ME-së që përcaktimi i tarifave duhet të shmangë 

subvencionet në mes të konsumatorëve. ZRRE nuk ka mundur të kuptojë, nga 

informatat e ofruara nga ME, se ku mund të qëndrojë ndër-subvencionimi i aluduar. 

Në mungesë të kësaj informate, ZRRE nuk ka mundur të nxjerr konstatime tjera për 

këtë çështje 

 ZRRE ka qenë e qartë në ofrimin e burimit të informatave lidhur me burimet e të 

dhënave krahasuese të paraqitura në grafikonet e raporteve konsultative1. Faqja 

elektronike e HUPX ofron të dhëna lidhur me çmimet rezultuese javore dhe mujore, 

vegëzat e të cilave janë vendosur në fusnotë të këtij dokumenti2.  

 ZRRE e ka konsideruar të nevojshme që struktura tarifore të ndryshojë për 

konsumatorët shtëpiak pasi që në vitin 2017 struktura ishte ndryshuar vetëm për këtë 

kategori të konsumatorëve. ZRRE nuk ka mundur të kuptojë, nga të dhënat e ofruara 

nga ME, se si kjo bie ndesh me Ligjin për Energjinë Elektrike. 

 ZRRE konfirmon që, për qëllim të balancës së energjisë të përdorur për llogaritjen e 

tarifave, është supozuar që të gjithë konsumatorët e FSHU-së do të bëjnë pjesë në 

grupin e konsumatorëve të shërbyer me tarifa të rregulluara.  

Komentet e ME-së nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.9 Komentet e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) 

3.9.1 Komentet e MFPT 

Komentet e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) janë si vijon: 

                                                           
1 Në faqe 10 të Raportit Konsultativ thuhet “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%” që do të thotë që të dhënat janë marrë nga Bursa Hungareze e Energjisë 

Elektrike – HUPX.  

2 HUPX të dhwnat javore: https://hupx.hu/en/dam/weekly-data/export.xlsx?date=2022-02-06 dhe të dhënat 

agregate https://hupx.hu/en/market-data/dam/aggregated-data#  

https://hupx.hu/en/dam/weekly-data/export.xlsx?date=2022-02-06
https://hupx.hu/en/market-data/dam/aggregated-data
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 Blloku tarifor të rritet deri në 1000 kWh prej të cilave 500 kWh të ndahen për konsum 

të natës. Kjo, sipas MFPT-së, do të siguronte që struktura e re tarifore për amvisëritë 

të mos rezultojë në kosto të papërballueshme për shumicën e familjeve. MFPT 

poashtu propozon që ZRRE të shqyrtojë mundësinë e uljes së tarifës së lartë në 

bllokun e dytë nga 14 c/kWh në 11.5 c/kWh. Pas rritjes së bllokut, dhe uljes së tarifës, 

MFPT vlerëson se do të gjeneroheshin të hyra shtesë të mbledhura prej 22.5 milionë 

euro. 

 MFPT vlerëson se barra e rritjes tarifore duhet të shpërndahet edhe te bizneset. Sipas 

MFPT-së, nëse aplikohet barra e njëjtë sikurse për amvisëritë, proporcionalisht me 

tarifat ekzistuese, atëherë kjo do të gjeneronte të hyra shtesë në vlerë prej rreth 17 

milionë euro, që do të zvogëlonte për të njëjtën vlerë hendekun që është i nevojshëm 

të mbulohet nga tarifat e tjera.   

3.9.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të MFPT-së 

Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të MFPT-së janë si vijon:  

 Konsistent me përgjigjen e dhënë ndaj komenteve të ME-së, ZRRE thekson se 

madhësia e bllokut tarifor ka marrë parasysh vëllimin e kapaciteteve vendore 

prodhuese dhe llogaritjen se sa prej kësaj energjie që i alokohet FSHU-së mund t’ju 

ndahet konsumatorëve në Kosovë. Herësi në mes të prodhimit vendor dhe numrit të 

konsumatorëve, si mesatare për 3 vitet e fundit, ka rezultuar të jetë 600 kWh. ZRRE 

më tej ka shtuar se kjo sasi e energjisë mund të ofrohet me koston mesatare të 

tarifave ekzistuese në Kosovë. ZRRE nuk ka mundur të kuptojë, nga informatat e 

ofruara nga MFPT, se si rritja e bllokut që faturohet me tarifë më të ulët, dhe ulja e 

tarifës në bllokun e dytë mund të rezultojë në rritje të të hyrave që gjenerohen nga 

ky propozim i tarifave.  

 Propozimi fillestar i ZRRE-së ishte që tarifat e të gjitha kategorive të konsumatorëve, 

duke përfshirë edhe konsumatorët shtëpiak për konsumin mujor deri në 600 kWh, të 

pësojnë rritje prej 9%. Megjithatë pas zotimi i ME-së, dhe pas Vendimit të Qeverisë 

të datës 5 shkurt 2022, nuk kishin dedikim specifik të subvencionit për konsumatorët 

shtëpiak. Zotimi i ME-së dhe ai i Qeverisë është që subvencioni të reflektohet tek të 

gjithë konsumatorët, pa diskriminim.  

Komentet e MFPT-së nuk kanë rezultuar në ndonjë ndryshim të propozimit fillestar të ZRRE-së. 

3.10 Komentet e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) 

3.10.1 Komentet e LVV 

Komentet e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV) lidhur me Raportin Konsultativ 

për Strukturën Tarifore janë si vijon: 

 LVV e përkrahë propozimin e ZRRE-së për rivendosjen e bllok-tarifës progresive pasi 

që, sipas vlerësimit të LVV, kjo do të ketë ndikim pozitiv në parandalimin e rritjes së 

kërkesës për furnizim me energji elektrike. Por LVV propozon që blloku i propozuar 

nga ZRRE të rritet deri në 800 kWh. Sipas LVV-së, në shpërndarjen e barabartë të 

energjisë së kapaciteteve vendore ndaj të gjithë konsumatorëve, nuk duhet të 
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përfshihen konsumatorët pasiv (me konsum 0 kWh në muaj) dhe konsumatorët të 

cilët kanë më pak se 100 kWh në muaj. Numri i këtyre konsumatorëve, sipas 

vlerësimit të tyre, është rreth 150,000. Kjo do të rezultonte që energjia e kapaciteteve 

vendore, e shpërndarë tek konsumatorët aktiv të energjisë elektrike, të jetë 800 kWh 

në muaj.  LVV poashtu propozon që të përfshihet një bllok i mesëm që do të mbulonte 

energjinë mujore prej 800 kWh deri në 1400 kWh dhe një bllok të tretë për energjinë 

mbi 1400 kWh në muaj. 

 LVV vlerëson se qëllimi i Bllok-Tarifës Progresive në të kaluarën ka ndikuar në ulje të 

konsumit të energjisë elektrike dhe se, nëse kërkesa për energji elektrike gjatë vitit 

2022 do të ishte e njëjtë me atë të vitit të kaluar, të hyrat maksimale të lejuara do të 

zbriteshin në 420 milionë euro. Bazuar në këtë vlerësim, LVV propozon që ZRRE të 

rishqyrtojë parashikimin e kërkesës për energji elektrike dhe të imputojë, 

paraprakisht, ndikimin që bllok-tarifa mund të ketë në uljen e kërkesës dhe – 

rrjedhimisht – uljen e kostos së blerjeve të energjisë. 

3.10.2 Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të LVV-së 

Përgjigjet e ZRRE ndaj komenteve të LVV-së janë si vijon:  

 ZRRE pajtohet pjesërisht me komentin lidhur me llogaritjen e madhësisë së bllokut. 

Propozimi i ZRRE i prezantuar në Raportin Konsultativ kishte marrë parasysh që 

energjia që mund të prodhohet nga kapacitetet vendore të alokohet tek të gjithë 

konsumatorët në Kosovë. ZRRE pajtohet që, për këtë vit, duke marrë parasysh 

ndikimin e menjëhershëm të rritjes së kostos së blerjes të energjisë, kjo llogaritje të 

mos përfshijë konsumatorët pasiv dhe ata me konsum mesatar më të vogël se 100 

kWh në muaj. ZRRE do të rishqyrtojë qëndrueshmërinë e këtyre supozimeve në varësi 

të vëllimit të prodhimit të kapaciteteve vendore dhe numrit të konsumatorëve aktiv 

në Kosovë. 

 ZRRE pajtohet në parim që aplikimi i Bllok-Tarifës Progresive ndikon në rritje të 

stimujve për efiçiencën e energjisë. Sigurisht që një vlerësim i saktë i elasticitetit të 

kërkesës do të mund të ndihmonte në kuantifikimin e reagimit të kërkesës në terma 

afatshkurtër dhe afatmesëm. Vlerësimi i këtij ndikimi nuk është i mundshëm në afat 

të shkurtër kohor dhe vështirësohet nga përmasa e rritjes së kostos së energjisë me 

të cilën po përballet i tërë kontinenti Evropian. Vlerësimi i këtij ndikimi në Kosovë 

vështirësohet edhe me faktin se trendi ekzistues i rritjes vazhdon të përsistojë. Kjo 

ilustrohet më së miri me faktin se kërkesa e realizuar në muajin Janar 2022 e ka 

tejkaluar për 70 GWh parashikimin në bazë të të cilit ZRRE ka dhënë vlerësimin për 

tarifat në Raportin Konsultativ.  

ZRRE gjatë konsultimit publik ka pranuar komente dhe argumente të shumta nga konsumatorët e 

energjisë elektrike dhe palët tjera të interesit, në lidhje me zhvendosjen e bllokut të parë tarifor nga 

600kWh në nivel më të lartë. Gjithashtu si rrjedhojë e komenteve të elaboruara më lartë, ZRRE 

propozon që konsumatorët me konsum nën 100 kWh në muaj (prej të cilëve, mbi 100 mijë 

konsumatorë kanë zero konsum të energjisë elektrike në muaj) të mos përfshihen në llogaritjen e 

madhësisë së bllok-tarifës progresive dhe që blloku për këtë vit të përcaktohet në nivelin 800 kWh. 
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3.11 Komentet e konsumatorëve individual 

Përveç komenteve të adresuara në pjesën e sipërme të këtij Dokumenti, ZRRE ka pranuar një numër 

të komenteve nga konsumatorët individual. Për të ruajtur privatësinë e konsumatorëve, ZRRE nuk do 

t’i përgjigjet secilit konsumator një nga një, dhe as të publikojë komentet e tyre, por do të përmbledhë 

komentet në ‘kategori’ komentesh dhe të ofrojë përgjigjen ndaj tyre. 

3.11.1 Komentet e Konsumatorëve  

Komentet e konsumatorëve individual përmblidhen në vijim: 

 Përcaktimi i madhësisë së bllokut nuk duhet të përfshijë konsumatorët që nuk jetojnë 

në Kosovë; blloku duhet të rivendoset dhe të jetë 800 kWh. 

 Tarifa duhet të rritet për të gjithë konsumatorët dhe jo vetëm për ata që janë mbi 

bllok pasi që në Kosovë nuk ka burime alternative të ngrohjes. Tarifat diskriminojnë 

në mes të konsumatorëve pasi që një pjesë e konsumatorëve po paguan për koston 

në rritje të një pjese tjetër. 

 Tarifa nuk duhet të rritet sepse në Kosovë nuk ka të ardhura të mjaftueshme për të 

mbuluar rritjen e kostos së energjisë elektrike. 

 Çmimet në Kosovë nuk mund të krahasohen me ato të shteteve Evropiane pasi që të 

ardhurat e atyre qytetarëve janë më të larta se të atyre të Kosovës. 

 Ka paqartësi lidhur me hyrjen në fuqi të tarifave në mes të muajit dhe faturimin e 

konsumit me tarifën e re. 

3.11.2 Përgjigjet e ZRRE-së ndaj komenteve të konsumatorëve individual 

Komentet e konsumatorëve individual përmblidhen në vijim: 

 ZRRE është pajtuar, me arsyetimin e dhënë në Pjesën 3.10.2 të këtij Dokumenti, lidhur 

me parimet e llogaritjes së madhësisë së bllokut. Propozimi i ZRRE i prezantuar në 

Raportin Konsultativ kishte marrë parasysh që energjia që mund të prodhohet nga 

kapacitetet vendore të alokohet tek të gjithë konsumatorët në Kosovë. ZRRE pajtohet 

që, për këtë vit, duke marrë parasysh ndikimin e menjëhershëm të rritjes së kostos së 

blerjes të energjisë, kjo llogaritje të mos përfshijë konsumatorët pasiv dhe ata me 

konsum mesatar më të vogël se 100 kWh në muaj. ZRRE do të rishqyrtojë 

qëndrueshmërinë e këtyre supozimeve në varësi të vëllimit të prodhimit të 

kapaciteteve vendore dhe numrit të konsumatorëve aktiv në Kosovë. 

 Në fakt tarifa e energjisë elektrike është rritur për tërë konsumatorët në proporcion 

me koston të cilët këta konsumatorë e imponojnë në sistemin e energjisë elektrike. 

Bllok-Tarifa Progresive e afekton tërë konsumin e konsumatorëve shtëpiak dhe nga 

tarifa e pa ndryshuar e bllokut të parë përfitojnë edhe konsumatorët të cilët e 

tejkalojnë këtë bllok. 

 ZRRE pajtohet që çdo rritje e tarifave të energjisë elektrike mund të cenojë 

përballueshmërinë e kostos së energjisë nga ana e konsumatorëve, sidomos për 

konsumatorët në nevojë. ZRRE është shprehur edhe më parë që edhe niveli ekzistues 

i tarifave mund të cenojë përballueshmërinë e kategorive të caktuara të 

konsumatorëve. Qëndrimi i ZRRE-së, në pajtim me legjislacionin në fuqi, është që ky 
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problem të adresohet përmes Fondit të Konsumatorëve në Nevojë që është 

përgjegjësi e ministrisë përgjegjëse për mirëqenie sociale pasi që ZRRE është e 

obliguar ligjërisht të përcaktojë tarifa që reflektojnë koston e shërbimit. 

 ZRRE pajtohet që ndikimi i kostove të energjisë ne buxhetin e familjeve Kosovare 

mund të jetë më i lartë se ai i konsumatorëve të shteteve më të pasura. Kjo mund të 

jetë e vërtetë edhe kur kihet parasysh fakti se Kosova është ndër shtetet me koston 

më të ulët të energjisë elektrike në Evropë. Megjithatë, energjia që blihet për Kosovë 

u nënshtrohet të njëjtave rregulla si ajo që blihet në shtetet e tjera dhe rrjedhimisht 

do të kushtojë aq sa e ka vlerën, pavarësisht nivelit më të ulët të të ardhurave të 

konsumatorëve në Kosovë. ZRRE është e shqetësuar për cenimin e përballueshmërisë 

së tarifave për konsumatorët në nevojë dhe përkrahë plotësisht kërkesat për 

themelimin e Fondit për Konsumatorët në Nevojë në mënyrë që të aplikohen 

mekanizmat adekuate për mbrojtjen e këtyre konsumatorëve. 

 Aprovimi i tarifave të reja të energjisë elektrike pritet të merret më 8 shkurt 2022 dhe 

tarifat pritet të jenë efektive nga data 9 shkurt 2022.  

4 Propozimi final i ZRRE-së për tarifa 

Kjo pjesë e raportit konsultativ paraqet propozimin final të ZRRE-së për nivelin e tarifave që do të 

aplikohen nga data 9 shkurt 2022-31 mars 2023 dhe që janë të nevojshme për të mbuluar të hyrat e 

lejuara maksimale të cilat janë vendosur me një Dokument të veçantë3 e që është publikuar në ueb-

faqen e ZRRE-së.  

 Pjesa 4.1 paraqet vlerësimin e ZRRE për tarifat që reflektojnë koston e shërbimit; 

 Pjesa 4.2 paraqet vlerësimin pas subvencionit të Qeverisë së Republikës së Kosovës; 

4.1 Tarifat që reflektojnë koston reale të furnizimit pa subvencion të Qeverisë së 

Kosovës 

Të Hyrat Maksimale të Lejuara që duhet të gjenerohen nga tarifat e rregulluara për të mbuluar koston 

e shërbimit të energjisë elektrike janë vlerësuar të jenë 447 milionë euro4.  

Në skenarin e pa-subvencionuar, sipas rekomandimit fillestar të ZRRE-së dhe rritjen e bllokut në 800 

kWh në muaj, mbulimi i kësaj kostoje do të kërkonte:  

 Rritje prej 21% të komponentëve të energjisë të tarifave të konsumatorëve biznesorë; 

                                                           
3 

https://www.ero_ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Pjesemarresit%20ne%20Treg/Furnizim/Raporti%2

0p%C3%ABrfundimtar%20p%C3%ABr%20MAR_P%C3%ABrgjigje%20ndaj%20Komenteve.pdf  

4 Shih faqen elektronike të ZRRE-së për Përgjigjet ndaj Komenteve në përcaktimin e të Hyrave Maksimale të 

Lejuara për operatorët e rregulluar të energjisë elektrike. 

https://www.ero_ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Pjesemarresit%20ne%20Treg/Furnizim/Raporti%20p%C3%ABrfundimtar%20p%C3%ABr%20MAR_P%C3%ABrgjigje%20ndaj%20Komenteve.pdf
https://www.ero_ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Pjesemarresit%20ne%20Treg/Furnizim/Raporti%20p%C3%ABrfundimtar%20p%C3%ABr%20MAR_P%C3%ABrgjigje%20ndaj%20Komenteve.pdf
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 Rritje prej 21% të tarifave të energjisë së konsumatorëve shtëpiak për nivelin e 

konsumit deri në 800 kWh; dhe, 

 Aplikim të tarifës prej 0.21 €/kWh për energjinë e konsumuar në kohën e tarifës së 

lartë dhe 0.09 €/kWh për energjinë e konsumuar në tarifën e ulët. 

Vini re se kjo ndryshon nga propozimi fillestar i ZRRE-së sipas të cilit, nëse blloku vendoset në 600 

kWh, rritja për konsumatorët biznesorë dhe konsumatorët shtëpiak deri në 600 kWh ishte vlerësuar 

të jetë 9%. 

4.2 Tarifat pas subvencionit të Qeverisë së Kosovës 

Qeveria e Republikës së Kosovës, në mbledhjen e mbajtur më 5 shkurt 2022, ka vendosur që të ndajë 

subvencion në vlerë prej 90 milionë euro për të mbuluar kostot në rritje të blerjes së energjisë dhe 

për të ulur ndikimin e tarifave të energjisë te konsumatorët. 

Subvencioni prej 90 milionë euro është shtesë e mjeteve të ndara deri më tani prej 10 milionë euro 

dhe shuma e këtyre mjeteve paraqet të hyra që nuk duhet të mbulohen nga tarifat e energjisë 

elektrike. Rrjedhimisht, tarifat e energjisë elektrike mund të ulen për të njëjtën vlerë.  

Sipas të dhënave të shitjeve të energjisë elektrike, mbulimi i kostove pas subvencionit do të 

nënkuptonte aplikim të tarifave si më poshtë: 

 Rritje prej 0% të komponentëve të energjisë elektrike të tarifave të konsumatorëve 

biznesorë; 

 Rritje prej 0% të tarifave të energjisë elektrike për konsumatorët shtëpiak për nivelin 

e konsumit deri në 800 kWh; dhe, 

 Aplikim të tarifës prej 0.1252 €/kWh për energjinë elektrike të konsumuar në kohën 

e tarifës së lartë dhe 0.059 €/kWh për energjinë e konsumuar në tarifën e ulët. 

4.3 Ndikimi i propozimit tarifor në faturat e konsumatorëve shtëpiak 

Në këtë pjesë të raportit ofrojmë një analizë të ndikimit të propozimit të ZRRE-së në faturat e 

konsumatorëve shtëpiak, për nivele të ndryshme të konsumit: 

 Konsumatorët me konsum 300 kWh/muaj – Në bazë të legjislacionit në Kosovë 

vlerësohet si energjia e nevojshme për të mbuluar nevojat esenciale për një familje 4 

anëtarëshe. Gjatë vitit, 20.5% e konsumatorëve nuk e kalojnë këtë prag në asnjë muaj 

gjatë vitit.  

 Konsumatori me konsum 450 kWh/muaj – paraqet konsumin mesatar të një 

konsumatori të amvisërisë gjatë vitit. Bazuar në të dhënat e KEDS-it, konsumi mesatar 

(nga viti 2012 – 2020) nga amvisëritë që konsumojnë mbi 300 kWh/muaj, është ~ 460 

kWh/muaj. Konsumi mesatar në vitin 2021 për konsumatorët e amvisërive që 

konsumojnë mbi 300 kWh/muaj është rreth 440 kWh/muaj. Gjatë vitit, 44% e 

konsumatorëve nuk e kalojnë këtë prag në asnjë muaj gjatë vitit.  
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 Konsumatori me konsum 600 kWh/muaj – paraqet konsumin bazik minimal të një 

konsumatori me ngrohje elektrike gjatë dimrit, në bazë të analizave gjatë vendosjes 

së bllokut në tarifat e kaluara. 69% të konsumatorëve nuk e kalojnë këtë prag në asnjë 

muaj gjatë vitit. 79% të konsumatorëve nuk e kalojnë këtë nivel gjatë muajve të verës. 

 Konsumatori me konsum 800 kWh/muaj – paraqet një konsumator me konsum mbi 

bllokun e propozuar. 

 Konsumatori me konsum 1000 kWh/muaj – paraqet një konsumator me konsum më 

të lartë të energjisë elektrike. 

 

Figura 2 Fatura ekzistuese, propozimi fillestar me subvencion 75m dhe ajo pas subvencionit 100m të 

Qeverisë 

 

Tabela 1 Ndikimi në faturën mujore varësisht nga niveli i konsumit 

Konsumatori A B C D E 

Konsumi mujor  300 kWh 450 kWh 600 kWh 800 kWh 1000 kWh 

Fatura ekzistuese  € 18.87   € 27.37   € 35.86   € 47.19   € 58.52  

Propozimi i ZRRE 
pas subvencionit 

 € 18.87  € 27.37 € 35.86 € 47.19 € 68.64 

Ndryshimi (rritja)  € 0   € 0   € 0   € 0   € 10.12  
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Shtojca 1: Përmbledhje tabelare e komenteve të palëve të interesit dhe përgjigjeve të ZRRE 

Referencë Komenti Përgjigja e ZRRE Ndikimi në 
propozimin fillestar 

ZPRK Struktura tarifore e propozuar nga ZRRE, e cila vë 
pragun e konsumit në 600 kWh në muaj, rrezikon të 
jetë në kundërshtim me parimin e shmangies së 
diskriminimit të panevojshëm dhe të ndër-
subvencioneve ndërmjet grupeve të ndryshme të 
konsumatorëve. Sipas ZPRK, struktura shihet si 
ndëshkuese dhe diskriminuese ndaj vetëm një grupi 
të shoqërisë, përderisa përgjegjësia për rritjen e 
konsumit është e përbashkët. ZPRK konsideron se 
rikthimi në tri bllok tarifa do të ishte më korrekt 
ndaj të gjitha grupeve të konsumatorëve dhe do 
shpërndante barrën e rritjes së çmimit të energjisë 
në mënyrë më të barabartë. 

ZRRE nuk konsideron që vendosja e Bllok-
Tarifës Progresive paraqet shkelje të parimit të 
mos-diskriminimit dhe ndër-subvencionimit 
pasi që është e aplikueshme tek të gjithë 
konsumatorët shtëpiak pa përjashtim. 
Konsumatorët e kanë brenda kontrollit të tyre 
nivelin e konsumit dhe të gjithë përfitojnë nga 
çmimi më i ulët mesatar në bllokun e parë të 
tarifës. ZRRE konsideron se do të ishte 
diskriminuese sikur konsumatorët me konsum 
të ulët të detyroheshin të paguajnë çmimin e 
lartë të importit që kryesisht imponohet në 
sistem nga konsumatorët me konsum 
mesatarisht më të lartë. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ZPRK Bizneset duhet të përfshihen në skemën e re 
tarifore pasi që kjo lehtëson barrën për 
konsumatorët shtëpiak dhe ndikon si nxitje për të 
investuar në alternativa të reja të sigurimit të 
furnizimit me energji elektrike dhe rritje të 
efiçiencës së energjisë. 

ZPRK me të drejtë potencon parimin e 
shmangies së ndër-subvencionimit me rastin e 
përcaktimit të tarifave të energjisë elektrike për 
grupet e ndryshme tarifore. Analiza e ZRRE-së, e 
prezantuar në raportin konsultativ, ka 
konstatuar se shtytësi kryesor i rritjes së kostos 
së energjisë elektrike është rritja e konsumit 
për ngrohje me energji elektrike që zëvendësoi 
burimet tjera alternative të ngrohjes.  
Propozimi fillestar i ZRRE-së ishte që rritjes së 
kostos së blerjes së energjisë të i nënshtrohen 
pjesërisht edhe bizneset. Subvencioni i zotuar 
nga Qeveria ishte i dedikuar për të gjithë 
konsumatorët e energjisë elektrike. Alokimi i 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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Referencë Komenti Përgjigja e ZRRE Ndikimi në 
propozimin fillestar 

këtij subvencioni vetëm te konsumatorët 
shtëpiak do të mund të thellonte ndër-
subvencionimin në mes të këtyre kategorive të 
konsumatorëve. 

ZPRK ZRRE duhet të shtyjë afatin e fillimit të zbatimi të 
strukturës së re tarifore për të ofruar kohë shtesë 
për shqyrtim dhe trajtim të duhur të propozimeve 
të dhëna në dokument dhe të komenteve të palëve 
të interesit 

Afatet e shqyrtimeve tarifore, duke përfshirë 
edhe shqyrtimet e jashtëzakonshme, janë pjesë 
e legjislacionit sekondar të ZRRE-së. 
Rrjedhimisht ZRRE nuk e konsideron të 
arsyeshme shtyrjen e zbatimit të strukturës 
tarifore, sidomos kur merret parasysh cenimi i 
qëndrueshmërisë financiare të sektorit dhe 
nevoja për restaurimin e rrethanave për 
furnizim të rregullt me energji elektrike. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ZPRK Organet kompetente dhe akterët përgjegjës të 
iniciojnë hapat për respektimin e Nenit 49 të Ligjit 
për Energjinë Elektrike që parasheh mbrojtjen e 
konsumatorëve në nevojë dhe programit adekuat 
për adresimin e nevojave të tyre 

ZRRE pajtohet me komentin e ZPRK lidhur me 
themelimin e fondit për mbështetjen e 
konsumatorëve në nevojë.  ZRRE është e 
shqetësuar për cenimin e përballueshmërisë së 
tarifave për konsumatorët në nevojë dhe 
përkrahë plotësisht kërkesat për themelimin e 
Fondit për Konsumatorët në Nevojë në mënyrë 
që të aplikohen mekanizmat adekuate për 
mbrojtjen e këtyre konsumatorëve. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ENCS ENCS përkrahë vendosjen e bllok-tarifës si masë për 
nxitjen e efiçiencës së energjisë. EnCS rekomandon 
rritje të tarifës edhe për bllokun e parë në mënyrë 
që edhe konsumatorët që konsumojnë vetëm në 
bllokun e parë të ndjejnë një pjesë të rritjes së 
kostos së furnizimit. 

ZRRE ka rekomanduar rritjen e tarifës për 
bllokun e parë dhe rritjen e tarifës për 
konsumatorët biznesorë. Subvencioni i ofruar 
nga Qeveria e Kosovës, pas alokimit të plotë tek 
të gjitha kategoritë e konsumatorëve, ka 
ndikuar që blloku i parë dhe konsumatorët 
biznesorë të kenë rritje prej 0% ndërsa 
diferenca është alokuar në bllokun e dytë të 
konsumatorëve shtëpiak. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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Referencë Komenti Përgjigja e ZRRE Ndikimi në 
propozimin fillestar 

ENCS ENCS konsideron që tarifat e konsumatorëve 
biznesorë duhet të rriten për të përshpejtuar 
hapjen e tregut për konsumatorët biznesorë në të 
ardhmen. 

ZRRE pajtohet me ENCS në konkluzën se rritja e 
tarifave të konsumatorëve biznesorë do të 
mund të zbuste tranzicionin në treg të 
liberalizuar. Megjithatë ZRRE nuk konsideron që 
thellimi i ndër-subvencionimit përmes 
përcaktimit administrativ të çmimit është rruga 
e duhur për arritjen e këtij qëllimi. ZRRE 
konsideron që një barrierë shtesë e liberalizimit 
të tregut është bartja e kostos së ndër-
subvencionimit tek konsumatorët që do të 
vazhdojnë të mbesim të rregulluar. Kjo mund të 
arrihet vetëm duke aplikuar tarifa që 
reflektojnë koston për të gjitha kategoritë e 
konsumatorëve. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ENCS ZRRE duhet të konsiderojë instrumente rregullative 
për zvogëlimin e ekspozimit të rrezikut përmes 
blerjes së energjisë në avansë përmes 
instrumenteve financiare dhe kontratave në 
avansë. 

ZRRE pajtohet me ENCS për instrumentet 
rregullative që mund të ulin ekspozimin ndaj 
luhatjes së çmimeve në treg. Metodologjia e 
përcaktimit të çmimeve të FSHU promovon 
qartësi dhe parashikueshmëri në metodën e 
trajtimit të kostove të blerjes së energjisë, si 
kriter themelor për sigurimin e energjisë së 
mjaftueshme të energjisë. Hapja e tregut për 
furnizuesit e tjerë do të shërbejë si nxitës i 
natyrshëm për optimizimin e portfolios së 
blerjes së energjisë për furnizuesin e rregulluar. 
ZRRE mirëpret komunikimet e ardhshme me 
ENCS për mënyrat më të mira se si kjo mund të 
arrihet në kushte të tregut të rregulluar. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

BGF BGF pajtohet që të mos ketë rritje të tarifës së 
energjisë elektrike për bizneseve, që do të mund të 
ndikonte në rritje të inflacionit dhe çmimeve në 

Rekomandimi i BGF për rritjen lineare të çmimit 
nuk është konsistent me qëndrimin e tyre për 
të rivendosur bllok-tarifën progresive si masë 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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Referencë Komenti Përgjigja e ZRRE Ndikimi në 
propozimin fillestar 

treg. BGF rekomandon rritje lineare të çmimit për 
të gjitha kategoritë dhe jo rritje të ndjeshme për një 
apo disa kategori të caktuara. 

për rritjen e efiçiencës së energjisë. Në 
mungesë të informatave të mëtejme, ZRRE nuk 
ka mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë 
çështje. 

BGF BGF rekomandon kthimin e komponentit sezonal 
me struktura të ndryshme tarifore për verë dhe 
dimër. 

BGF poashtu rekomandon kthimin e 
komponentit sezonal me struktura të ndryshme 
tarifore por nuk ofron ndonjë sqarim se si 
rikthimi i komponentit sezonal do të mund të 
përmirësonte faktorët e fuqisë në rrjet apo 
efikasitetin e shfrytëzimit të kapaciteteve 
shpërndarëse a prodhuese.  Në mungesë të 
informatave të mëtejme ZRRE nuk ka mundur 
të nxjerr konstatime tjera për këtë çështje. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

BGF BGF rekomandon rritjen e bllokut prej 800 kWh në 
sezonë të dimrit dhe kjo të subvencionohet, sipas 
tyre, përmes tarifave verore. 

BGF rekomandon rritjen e bllokut prej 800 kWh 
në sezonë të dimrit dhe kjo të subvencionohet, 
sipas tyre, përmes tarifave verore. BGF nuk ka 
ofruar ndonjë informatë shtesë se pse blloku 
duhet të caktohet saktësisht në 800 kWh dhe si 
do të duhej të bëhej ky subvencionim përmes 
tarifave verore. Në mungesë të informatave të 
mëtejme, ZRRE nuk ka mundur të nxjerr 
konstatime tjera për këtë çështje. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

INDEP Tarifat e shërbimit të energjisë elektrike të rriten 
për 5.5% për të gjithë konsumatorët, përfshirë edhe 
konsumatorët komercial. Të rivendosen tarifat me 
blloqe për konsumatorët e amvisërisë me tri nivele 
të konsumit (deri në 600 kWh, nga 600 deri në 1200 
kWh dhe mbi 1200 kWh për çdo muaj). 

ZRRE pajtohet që synimi ideal i një strukture të 
re tarifore do të duhej të arrinte objektivat e 
rritjes së stimujve për efiçiencë, mbulimin e 
kostove mesatare dhe margjinale të shërbimit 
dhe të mos cenonte konsumatorët. ZRRE nuk ka 
mundur të kuptojë, nga informatat e ofruara 
nga INDEP, se si kjo mund të arrihet nga 
propozimi i tyre. INDEP propozon që tarifat e 
shërbimit të energjisë elektrike për të gjithë 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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konsumatorët të rriten për 5.5% por nuk është 
e qartë se nga ku buron ky rezultat. Në 
mungesë të informatave të mëtejme, ZRRE nuk 
ka mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë 
çështje. 

INDEP Për nivelin e konsumit deri në 600 kWh në muaj 
energji elektrike, të aplikohen tarifat prej 0.0712 
€/kWh për energjinë e konsumuar në kohën e 
tarifës së lartë dhe 0.0304 €/kWh për energjinë e 
konsumuar në tarifën e ulët, apo 5.5% më të larta 
se tarifat aktuale; 

ZRRE nuk ka mundur të ndërlidhë, nga 
informatat e ofruara nga INDEP, se si blloqet e 
propozuara nga ta ndërlidhen me specifikat e 
sistemit elektroenergjetik të Kosovës.  Në 
mungesë të informatave të mëtejme, ZRRE nuk 
ka mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë 
çështje. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

INDEP Për konsumatorët që tejkalojnë nivelin e konsumit 
prej 600 kWh në muaj, të aplikohen tarifat prej 
0.121 €/kWh për energjinë e konsumuar në kohën e 
tarifës së lartë dhe 0.051 €/kWh për energjinë e 
konsumuar në tarifën e ulët, apo 70% më të larta se 
tarifat e bllokut të parë. Për konsumatorët që 
tejkalojnë nivelin e konsumit prej 1,200 kWh në 
muaj, të aplikohen tarifat prej 0.217 €/kWh për 
energjinë e konsumuar në kohën e tarifës së lartë 
dhe 0.091 €/kWh për energjinë e konsumuar në 
tarifën e ulët, apo 80% më të larta se tarifat e 
bllokut të dytë. 

ZRRE nuk ka mundur të ndërlidhë, nga 
informatat e ofruara nga INDEP, se si blloqet e 
propozuara nga ta ndërlidhen me specifikat e 
sistemit elektroenergjetik të Kosovës.  Në 
mungesë të informatave të mëtejme, ZRRE nuk 
ka mundur të nxjerr konstatime tjera për këtë 
çështje. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

INDEP INDEP thekson se, sipas modelit të tyre, diferenca e 
rritjes në bllokun e dytë tarifor është përafërsisht e 
njëjtë me shpenzimin e një familjeje për ngrohje 
nga Termokosi apo ngrohje me dru apo pelet. 
INDEP poashtu ofron disa komente të tjera në lidhje 
me skemën mbështetëse për BRE-të, monitorimin e 
implementimit të strukturës së re tarifore, formatin 

ZRRE poashtu nuk mund të komentojë nëse 
konkluzioni i INDEP për diferencën e rritjes në 
bllokun e tyre të dytë është i njëjte me 
shpenzimin e një familjeje për ngrohje nga 
Termokosi apo ngrohje me dru/pelet. ZRRE nuk 
paragjykon të drejtën e konsumatorëve për 
shfrytëzimin e energjisë elektrike dhe mënyrën 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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e faturave të energjisë elektrike dhe replikat ndaj 
komenteve të pranuara nga palët e interesit. 

si ajo shpenzohet. Qëllimi primar i ZRRE është 
që të sigurojë që çmimi i energjisë elektrike që 
paguajnë konsumatorët të përcaktohet në bazë 
të kostos së ofrimit të kësaj energjie 

AAK Shtrenjtimi i energjisë elektrike, në masën e 
propozuar nga ZRRE, është i pa përballueshëm për 
shumicën e familjeve në Republikën e Kosovës, 
sidomos në një situatë të rënduar socio-ekonomike 
si pasojë e ndikimeve zinxhirore të krizave; 

Në parim, ZRRE pajtohet që çdo rritje e tarifave 
të energjisë elektrike mund të cenojë 
përballueshmërinë e kostos së energjisë nga 
ana e konsumatorëve, sidomos për 
konsumatorët në nevojë. ZRRE është shprehur 
edhe më parë se edhe niveli ekzistues i tarifave 
mund të cenojë përballueshmërinë e kategorive 
të caktuara të konsumatorëve. Qëndrimi i ZRRE-
së, në pajtim me legjislacionin në fuqi, është që 
ky problem duhet të adresohet përmes Fondit 
të Konsumatorëve në Nevojë që është 
përgjegjësi e ministrisë përgjegjëse për 
mirëqenie sociale. ZRRE është e shqetësuar për 
cenimin e përballueshmërisë së tarifave për 
konsumatorët në nevojë dhe përkrahë 
plotësisht kërkesat për themelimin e Fondit për 
Konsumatorët në Nevojë në mënyrë që të 
aplikohen mekanizmat adekuate për mbrojtjen 
e këtyre konsumatorëve. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

AAK AAK konsideron se diferencimi i konsumatorëve nga 
ZRRE është radikal, diskriminues dhe jashtë frymës 
kushtetuese. Sipas AAK, ZRRE nuk ka analizuar qartë 
dhe marrë parasysh faktorët real; 

ZRRE nuk konsideron që vendosja e Bllok-
Tarifës Progresive paraqet ndonjë shkelje të 
parimit të mos-diskriminimit dhe ndër-
subvencionimit pasi që është e aplikueshme tek 
të gjithë konsumatorët shtëpiak pa përjashtim. 
Konsumatorët e kanë brenda kontrollit të tyre 
nivelin e konsumit dhe të gjithë përfitojnë nga 
çmimi më i ulët mesatar në bllokun e parë të 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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tarifës. ZRRE konsideron se do të ishte 
diskriminuese sikur konsumatorët me konsum 
të ulët të detyroheshin të paguajnë çmimin e 
lartë të importit që kryesisht imponohet në 
sistem nga konsumatorët me konsum 
mesatarisht më të lartë 

AAK Propozimi i ZRRE-së me parallogaritjen e zotimit të 
Qeverisë për subvencionin e pjesshëm të rritjes së 
tarifave e cenon pasqyrimin e drejtë të tarifave dhe 
rrezikon parimet e mbrojtjes nga diskriminimi dhe 
parimet e ndihmës shtetërore. Për më tepër, 
diskriminimi thellohet duke përjashtuar qytetarë, 
grupe etnike apo komuna të caktuara nga 
përllogaritja e tarifave; 

ZRRE nuk pajtohet se reflektimi i ndikimit të 
subvencionit të Qeverisë në tarifat e 
propozuara rrezikon parimet e mbrojtjes nga 
diskriminimi apo bie ndesh me ndihmën 
shtetërore. Raporti Konsultativ i ZRRE-së kishte 
prezantuar dy skenarë; (i) ndikimi i krizës 
energjetike në tarifa pa subvencion të qeverisë; 
dhe, (ii) ndikimi pas subvencionit. 
Konsumatorët dhe palët e interesit kanë 
mundur të shohin qartë tarifën që reflekton 
koston dhe ndikimin e subvencioneve në nivelin 
e këtyre tarifave. ZRRE nuk ka mundur të 
kuptojë, nga informatat e ofruara nga AAK, se si 
kjo bie ndesh me rregullat e ndihmës 
shtetërore, sidomos kur bëhet fjalë për 
ndërmarrje që i nënshtrohen rregullimit 
ekonomik. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

AAK AAK konsideron që propozimi i ZRRE-së duhet të 
reflektojë edhe tek tarifat e konsumatorëve 
komercial (sipas tyre, ‘korporatave’) për të 
shmangur diskriminimin në mes të kategorive të 
konsumatorëve; 

ZRRE pajtohet në parim me komentin e AAK-së 
që tarifat duhet të shmangin diskriminimin. Siç 
është cekur më lart, analiza e ZRRE-së e 
prezantuar në raportin konsultativ ka 
konstatuar se shtytësi kryesor i rritjes së kostos 
së energjisë elektrike është rritja e konsumit 
për ngrohje me energji elektrike që zëvendësoi 
burimet tjera alternative të ngrohjes.  

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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Propozimi fillestar i ZRRE-së ishte që rritjes së 
kostos së blerjes së energjisë të i nënshtrohen 
pjesërisht edhe bizneset. Subvencioni i zotuar 
nga Qeveria ishte i dedikuar për të gjithë 
konsumatorët e energjisë elektrike. Alokimi i 
këtij subvencioni vetëm te konsumatorët 
shtëpiak do të mund të thellonte ndër-
subvencionimin në mes të këtyre kategorive të 
konsumatorëve. 

AAK Në fund AAK shprehet se shqyrtimi i 
jashtëzakonshëm dhe propozimi i tarifave nuk 
duhet të bëhet në periudhën dimërore pa 
reflektuar situatën reale socio-ekonomike dhe të 
marrë parasysh parashikueshmërinë dhe kohën 
optimale të tranzicionit. Kjo, sipas tyre, mund të ulë 
rrezikun për cenimin e mirëqenies së qytetarëve 
dhe familjeve. 

AAK ka propozuar shtyrjen e afatit për 
vendosjen e tarifave të reja por nuk ka ofruar 
alternativa se si të mbulohet kostoja më e lartë 
e blerjes së energjisë deri në marrjen e këtij 
vendimi. Poashtu, AAK ka theksuar në disa raste 
mungesën e analizave pa e bërë të qartë se 
çfarë analizash shtesë do të duhej të 
realizoheshin, përveç atyre të prezantuara nga 
ZRRE, për të qartësuar edhe më tej ndikimin e 
kostove të blerjes së energjisë dhe ndryshimit 
të strukturës tarifore. Afatet e shqyrtimeve 
tarifore, duke përfshirë edhe shqyrtimet e 
jashtëzakonshme, janë pjesë e legjislacionit 
sekondar të ZRRE-së. Rrjedhimisht ZRRE nuk e 
konsideron të arsyeshme shtyrjen e zbatimit të 
strukturës tarifore, sidomos kur merret 
parasysh cenimi i qëndrueshmërisë financiare 
të sektorit dhe nevoja për restaurimin e 
rrethanave për furnizim të rregullt me energji 
elektrike. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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LDK Tarifat e propozuara janë të papërballueshme 
prandaj LDK propozon që të mbeten të 
pandryshuara deri në fund të këtij viti; 

Në lidhje me komentin e përgjithshëm të LDK-
së për përballueshmërinë e tarifave, përgjigja e 
ZRRE-së – konsistente me atë ndaj AAK-së – 
është që, në parim, ZRRE pajtohet që çdo rritje 
e tarifave të energjisë elektrike mund të cenojë 
përballueshmërinë e kostos së energjisë nga 
ana e konsumatorëve, sidomos për 
konsumatorët në nevojë. ZRRE është shprehur 
edhe më parë që edhe niveli ekzistues i tarifave 
mund të cenojë përballueshmërinë e kategorive 
të caktuara të konsumatorëve. Qëndrimi i ZRRE-
së, në pajtim me legjislacionin në fuqi, është që 
ky problem të adresohet përmes Fondit të 
Konsumatorëve në Nevojë që është përgjegjësi 
e ministrisë përgjegjëse për mirëqenie sociale. 
ZRRE është e shqetësuar për cenimin e 
përballueshmërisë së tarifave për konsumatorët 
në nevojë dhe përkrahë plotësisht kërkesat për 
themelimin e Fondit për Konsumatorët në 
Nevojë në mënyrë që të aplikohen mekanizmat 
adekuate për mbrojtjen e këtyre 
konsumatorëve. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

LDK LDK propozon që, për të tejkaluar krizën, të ulët 
TVSH për energjinë elektrike për të gjithë 
konsumatorët dhe të subvencionohet energjia në 
mënyrë që të mbajë tarifat ashtu siç janë deri në 
fund të vitit; 

ZRRE nuk mund të komentojë në propozimin e 
LDK për uljen e TVSH-së dhe për 
subvencionimin e energjisë për të mbuluar 
tarifat pa rritje pasi që TVSH dhe subvencionet 
nuk janë kompetencë e ZRRE-së. Nuk është e 
qartë pse duhet të ulet TVSH nëse propozimi 
është që tarifa të mbetet e njëjtë (efektivisht 
heqja e TVSH-së në nivel të njejtë e tarifave 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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nënkupton ulje të tarifës kur kostot janë në 
rritje). 

LDK ZRRE duhet të hapë diskutimet në qershor dhe 
fillimi i tarifave të reja duhet të jetë nga 1 janar 
2023; Ndërkohë qeveria duhet të angazhohet për 
themelimin e “fondit për Konsumatorët në nevojë” 
siç parashihet në ligjin për energjinë; 

Afatet e shqyrtimeve tarifore, duke përfshirë 
edhe shqyrtimet e jashtëzakonshme, janë pjesë 
e legjislacionit sekondar të ZRRE-së. 
Rrjedhimisht ZRRE nuk e konsideron të 
arsyeshme shtyrjen e zbatimit të strukturës 
tarifore, sidomos kur merret parasysh cenimi i 
qëndrueshmërisë financiare të sektorit dhe 
nevoja për restaurimin e rrethanave për 
furnizim të rregullt me energji elektrike. ZRRE 
pajtohet plotësisht me propozimin e LDK që të 
themelohet fondi për Konsumatorët në nevojë. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

LDK Qeveria të ndërpresë vonesat për gazifikimin e 
Kosovës dhe të ofrohen sa më parë alternativa 
afatgjata të furnizimit me energji të qëndrueshme 
dhe të përballueshme. Qeveria duhet të 
përshpejtojë dhënien e lejeve për nisjen masive të 
investimeve private drejtë sektorit të energjisë 
diellore. 

ZRRE nuk mund të komentojë për një koment 
që i adresohet Qeverisë së Kosovës. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

LDK LDK konsideron që propozimi i ZRRE-së është 
diskriminues pasi që nuk i trajton qytetarët në 
mënyrë të barabartë duke alokuar subvencionet 
100% vetëm një kategorie të konsumatorëve. 

ZRRE nuk e ka të qartë, nga informatat e dhëna 
nga LDK, se si alokimi i subvencionit përbën 
diskriminim për konsumatorët. ZRRE nuk 
konsideron që vendosja e Bllok-Tarifës 
Progresive paraqet ndonjë shkelje të parimit të 
mos-diskriminimit dhe ndër-subvencionimit 
pasi që është e aplikueshme tek të gjithë 
konsumatorët shtëpiak pa përjashtim. 
Konsumatorët e kanë brenda kontrollit të tyre 
nivelin e konsumit dhe të gjithë përfitojnë nga 
çmimi më i ulët mesatar në bllokun e parë të 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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tarifës. ZRRE konsideron se do të ishte 
diskriminuese sikur konsumatorët me konsum 
të ulët të detyroheshin të paguajnë çmimin e 
lartë të importit që kryesisht imponohet në 
sistem nga konsumatorët me konsum 
mesatarisht më të lartë. 

LDK Në fund LDK rekomandon që pas subvencionit të 
qeverisë rritja lineare duhet të jetë 18% dhe, nëse 
heqet edhe TVSH – që sipas llogaritjes së LDK-së 
duhet të llogaritet në të hyrat maksimale të lejuara 
– atëherë rritja e nevojshme e tarifës është 6.7%. 

ZRRE nuk e ka të qartë, nga informatat e dhëna 
nga LDK, se pse TVSH duhet të zbritet nga të 
hyrat maksimale të lejuara kur këto të hyra nuk 
përmbajnë tatim mbi vlerën e shtuar. Për më 
tepër, komentet e LDK-së nuk ofrojnë një 
propozim se si të zgjidhet problemi i rritjes së 
paqëndrueshme të konsumit të energjisë 
elektrike si pasojë e tarifave që nuk e 
reflektojnë koston reale të shërbimit. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

SHMK Shoqata e Mullistëve të Kosovës ka kërkuar që 
çmimi i energjisë për mullinjtë e bluarjes së grurit të 
mos shtrenjtohet. Sipas tyre tashmë këtë vit ka 
pasur shtrenjtim të lëndës së pare (grurit) në nivel 
prej 32% (nga SHBA) dhe 61% (nga Serbia) dhe kjo 
ka rezultuar në shtrenjtim të çmimit të bukës në 
rreth 30% në shtetet e regjionit. Shoqata e 
mullistëve thekson se rritja e çmimit të energjisë 
elektrike do të ndikonte në mënyrë direkte në 
rritjen e çmimit të miellit si dhe të bukës. 

Pa paragjykuar llogaritjet e prezantuara në 
shkresën e Shoqatës së Mullistëve të Kosovës, 
ZRRE pajtohet, në parim, që rritja e çmimit të 
energjisë elektrike mund të ndikojë në rritjen e 
çmimeve të produkteve të tjera të cilat varen 
nga kostoja e energjisë. Komentet e Shoqatës 
së Mullistëve të Kosovës, megjithatë, nuk janë 
adresuar ndaj ndonjë prej propozimeve të 
dhëna nga ZRRE dhe, rrjedhimisht, nuk kanë 
ndikuar në propozimin fillestar të ZRRE-së që 
mos të ketë rritje të tarifës së energjisë për 
konsumatorët biznesorë. 
  

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ME Blloku tarifor të zgjerohet deri në 800 kWh duke 
pasur parasysh ndërlidhjen e “arsyes thelbësore të 
vendosjes së bllok tarifave dhe efektivitetin e këtij 

Madhësia e bllokut tarifor, e propozuar nga 
ZRRE, ka marrë parasysh vëllimin e kapaciteteve 
vendore prodhuese dhe llogaritjen se sa prej 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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mekanizmi në kushtet e mungesës së alternativave 
tjera të sigurimit të energjisë elektrike për nevoja të 
ngrohjes nga një pjesë e konsumatorëve”. Shtimin e 
numrit të blloqeve tarifore që mundëson 
përshkallëzimin e tarifave nëpër blloqe dhe 
përcaktimin e një tarife më të ulët se ajo prej 14 
c/kWh për konsumin deri në 1000 kWh. 

kësaj energjie që i alokohet FSHU-së mund t’ju 
ndahet konsumatorëve në Kosovë. Herësi në 
mes të prodhimit vendor dhe numrit të 
konsumatorëve, si mesatare për 3 vitet e fundit, 
ka rezultuar të jetë 600 kWh. ZRRE më tej ka 
shtuar se kjo sasi e energjisë mund të ofrohet 
me koston mesatare të tarifave ekzistuese në 
Kosovë. ZRRE nuk ka mundur të kuptojë, nga 
informatat e ofruara nga ME, se në çfarë baze 
apo llogaritjeje është propozuar rritja e bllokut 
prej 800 kWh apo shtimi i numrit të blloqeve 
me një bllok të mesëm që do të mund të kishte 
tarifë më të ulët se 14 c/kWh. 

ME ME propozon që këto ndryshime të jenë tranzitore 
deri në shqyrtimin e ardhshëm të rregullt tarifor 
para së cilës do të duhej të bëhej një analizë 
paraprake që merr parasysh arsyet objektive të 
tejkalimit të kësaj sasie të konsumit nga 
konsumatorët. 

ZRRE pajtohet me ME-në se përcaktimi i 
madhësisë së bllokut mund t’i nënshtrohet një 
studimi më të detajuar që do të mund të 
reflektonte më saktë alokimin e kostos në 
përputhje me shkaktarët e rritjes së asaj 
kostoje. Struktura tarifore nuk paragjykon të 
drejtën e konsumatorëve për të konsumuar 
energji elektrike në mënyrën që konsumatorët 
e konsiderojnë të arsyeshme. Struktura tarifore, 
dhe nivelet e tarifës, duhet të reflektojnë 
koston që konsumatorët shkaktojnë në sistem. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ME ME rikujton ZRRE-në se – si autoritet i pavarur – 
është në mandatin e tyre që të mbrojë 
konsumatorët dhe të shmangë ndër-
subvencionimin dhe diskriminimin në mes të 
konsumatorëve. Në të kundërtën, sipas ME-së, 
ZRRE ka përgjegjësi ligjore të ofrojë argumente të 

ZRRE pajtohet me komentin e ME-së që 
përcaktimi i tarifave duhet të shmangë 
subvencionet në mes të konsumatorëve. ZRRE 
nuk ka mundur të kuptojë, nga informatat e 
ofruara nga ME, se ku mund të qëndrojë ndër-
subvencionimi i aluduar. Në mungesë të kësaj 
informate, Në mungesë të informatave të 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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bazuara në lidhje me strukturat tarifore të 
propozuara. 

mëtejme, ZRRE nuk ka mundur të nxjerr 
konstatime tjera për këtë çështje. 

ME Në komentet specifike në raportin Konsultativ, në 
lidhje me analizën e ZRRE-së për nivelin e çmimeve 
dhe referencat e HUPX, ME ka kërkuar nga ZRRE të 
ofrojë referencat për të dhënat e ofruara. 

ZRRE ka qenë e qartë në ofrimin e burimit të 
informatave lidhur me burimet e të dhënave 
krahasuese të paraqitura në grafikonet e 
raporteve konsultative5. Faqja elektronike e 
HUPX ofron të dhëna lidhur me çmimet 
rezultuese javore dhe mujore, vegëzat e të 
cilave janë vendosur në fusnotë të këtij 
dokumenti6. 

 

ME ME konsideron se në raportin konsultativ nuk janë 
përfshirë konsumatorët e tjerë të FSHU-së por 
vetëm konsumatorët shtëpiak. Sipas ME-së kjo nuk 
është në përputhje me Ligjin për Energji Elektrike. 

ZRRE e ka konsideruar të nevojshme që 
struktura tarifore të ndryshojë për 
konsumatorët shtëpiak pasi që në vitin 2017 
struktura ishte ndryshuar vetëm për këtë 
kategori të konsumatorëve. ZRRE nuk ka 
mundur të kuptojë, nga të dhënat e ofruara nga 
ME, se si kjo bie ndesh me Ligjin për Energjinë 
Elektrike. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

ME ME konsideron që raporti konsultativ duhet të bëjë 
të qartë nëse konsumatorët në nivelin 35 kV dhe 10 
kV konsiderohen të derregulluar në përcaktimin e 
strukturës tarifore të ZRRE-së. 

ZRRE konfirmon që, për qëllim të balancës së 
energjisë të përdorur për llogaritjen e tarifave, 
është supozuar që të gjithë konsumatorët e 
FSHU-së do të bëjnë pjesë në grupin e 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

                                                           
5 Në faqe 10 të Raportit Konsultativ thuhet “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%” që do të thotë që të dhënat janë marrë nga Bursa Hungareze e Energjisë Elektrike – HUPX.  

6 HUPX të dhënat javore: https://hupx.hu/en/dam/weekly-data/export.xlsx?date=2022-02-06 dhe të dhënat agregate https://hupx.hu/en/market-data/dam/aggregated-

data#  

https://hupx.hu/en/dam/weekly-data/export.xlsx?date=2022-02-06
https://hupx.hu/en/market-data/dam/aggregated-data
https://hupx.hu/en/market-data/dam/aggregated-data
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konsumatorëve të shërbyer me tarifa të 
rregulluara. 

MFPT Blloku tarifor të rritet deri në 1000 kWh prej të 
cilave 500 kWh të ndahen për konsum të natës. Kjo, 
sipas MFPT-së, do të siguronte që struktura e re 
tarifore për amvisëritë të mos rezultojë në kosto të 
papërballueshme për shumicën e familjeve. MFPT 
poashtu propozon që ZRRE të shqyrtojë mundësinë 
e uljes së tarifës së lartë në bllokun e dytë nga 14 
c/kWh në 11.5 c/kWh. Pas rritjes së bllokut, dhe 
uljes së tarifës, MFPT vlerëson se do të 
gjeneroheshin të hyra shtesë të mbledhura prej 
22.5 milionë euro. 

Konsistent me përgjigjen e dhënë ndaj 
komenteve të ME-së, ZRRE thekson se 
madhësia e bllokut tarifor ka marrë parasysh 
vëllimin e kapaciteteve vendore prodhuese dhe 
llogaritjen se sa prej kësaj energjie që i alokohet 
FSHU-së mund t’ju ndahet konsumatorëve në 
Kosovë. Herësi në mes të prodhimit vendor dhe 
numrit të konsumatorëve, si mesatare për 3 
vitet e fundit, ka rezultuar të jetë 600 kWh. 
ZRRE më tej ka shtuar se kjo sasi e energjisë 
mund të ofrohet me koston mesatare të 
tarifave ekzistuese në Kosovë. ZRRE nuk ka 
mundur të kuptojë, nga informatat e ofruara 
nga MFPT, se si rritja e bllokut që faturohet me 
tarifë më të ulët, dhe ulja e tarifës në bllokun e 
dytë mund të rezultojë në rritje të të hyrave që 
gjenerohen nga ky propozim i tarifave. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

MFPT MFPT vlerëson se barra e rritjes tarifore duhet të 
shpërndahet edhe te bizneset. Sipas MFPT-së, nëse 
aplikohet barra e njëjtë sikurse për amvisëritë, 
proporcionalisht me tarifat ekzistuese, atëherë kjo 
do të gjeneronte të hyra shtesë në vlerë prej rreth 
17 milionë euro, që do të zvogëlonte për të njëjtën 
vlerë hendekun që është i nevojshëm të mbulohet 
nga tarifat e tjera. 

Propozimi fillestar i ZRRE-së ishte që të tarifat e 
të gjitha kategorive të konsumatorëve, duke 
përfshirë edhe konsumatorët shtëpiak për 
konsumin mujor deri në 600 kWh, të pësojnë 
rritje prej 9%. Megjithatë as zotimi i ME-së, dhe 
as Vendimi i Qeverisë i datës 5 shkurt 2022, nuk 
kishin dedikim specifik të subvencionit për 
konsumatorët shtëpiak. Zotimi i ME-së dhe ai i 
Qeverisë është që subvencioni të reflektohet 
tek të gjithë konsumatorët, pa diskriminim. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

LVV LVV e përkrahë propozimin e ZRRE-së për 
rivendosjen e bllok-tarifës progresive pasi që, sipas 

ZRRE pajtohet pjesërisht me komentin lidhur 
me llogaritjen e madhësisë së bllokut. 

Si pasojë e këtyre 
komenteve, ZRRE 



 

Faqe 38 nga 41 

 

Referencë Komenti Përgjigja e ZRRE Ndikimi në 
propozimin fillestar 

vlerësimit të LVV, kjo do të ketë ndikim pozitiv në 
parandalimin e rritjes së kërkesës për furnizim me 
energji elektrike. Por LVV propozon që blloku i 
propozuar nga ZRRE të rritet deri në 800 kWh. Sipas 
LVV-së, në shpërndarjen e barabartë të energjisë së 
kapaciteteve vendore ndaj të gjithë 
konsumatorëve, nuk duhet të përfshihen 
konsumatorët pasiv (me konsum 0 kWh në muaj) 
dhe konsumatorët të cilët kanë më pak se 100 kWh 
në muaj. Numri i këtyre konsumatorëve, sipas 
vlerësimit të tyre, është rreth 150,000. Kjo do të 
rezultonte që energjia e kapaciteteve vendore, e 
shpërndarë tek konsumatorët aktiv të energjisë 
elektrike, të jetë 800 kWh në muaj.  LVV poashtu 
propozon që të përfshihet një bllok i mesëm që do 
të mbulonte energjinë mujore prej 800 kWh deri në 
1400 kWh dhe një bllok të tretë për energjinë mbi 
1400 kWh në muaj. 

Propozimi i ZRRE i prezantuar në Raportin 
Konsultativ kishte marrë parasysh që energjia 
që mund të prodhohet nga kapacitetet vendore 
të alokohet tek të gjithë konsumatorët në 
Kosovë. ZRRE pajtohet që, për këtë vit, duke 
marrë parasysh ndikimin e menjëhershëm të 
rritjes së kostos së blerjes të energjisë, kjo 
llogaritje të mos përfshijë konsumatorët pasiv 
dhe ata me konsum mesatar më të vogël se 100 
kWh në muaj. ZRRE do të rishqyrtojë 
qëndrueshmërinë e këtyre supozimeve në 
varësi të vëllimit të prodhimit të kapaciteteve 
vendore dhe numrit të konsumatorëve aktiv në 
Kosovë. 

propozon që 
konsumatorët pasiv 
të mos përfshihen 
në llogaritjen e 
madhësisë së bllok-
tarifës progresive 
dhe që blloku për 
këtë vit të 
përcaktohet në 
nivelin 800 kWh. 

LVV LVV vlerëson se qëllimi i Bllok-Tarifës Progresive në 
të kaluarën ka ndikuar në ulje të konsumit të 
energjisë elektrike dhe se, nëse kërkesa për energji 
elektrike gjatë vitit 2022 do të ishte e njëjtë me atë 
të vitit të kaluar, të hyrat maksimale të lejuara do të 
zbriteshin në 420 milionë euro. Bazuar në këtë 
vlerësim, LVV propozon që ZRRE të rishqyrtojë 
parashikimin e kërkesës për energji elektrike dhe të 
imputojë, paraprakisht, ndikimin që bllok-tarifa 
mund të ketë në uljen e kërkesës dhe – rrjedhimisht 
– uljen e kostos së blerjeve të energjisë 

ZRRE pajtohet në parim që aplikimi i Bllok-
Tarifës Progresive ndikon në rritje të stimujve 
për efiçiencën e energjisë. Sigurisht që një 
vlerësim i saktë i elasticitetit të kërkesës do të 
mund të ndihmonte në kuantifikimin e reagimit 
të kërkesës në terma afatshkurtër dhe 
afatmesëm. Vlerësimi i këtij ndikimi nuk është i 
mundshëm në afat të shkurtër kohor dhe 
vështirësohet nga përmasa e rritjes së kostos së 
energjisë me të cilën po përballet i tërë 
kontinenti Evropian. Vlerësimi i këtij ndikimi në 
Kosovë vështirësohet edhe me faktin se trendi 
ekzistues i rritjes vazhdon të përsistojë. Kjo 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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ilustrohet më së miri me faktin se kërkesa e 
realizuar në muajin Janar 2022 e ka tejkaluar 
për 70 GWh parashikimin në bazë të të cilit 
ZRRE ka dhënë vlerësimin për tarifat në 
Raportin Konsultativ 

Konsumatorët 
individual 

Përcaktimi i madhësisë së bllokut nuk duhet të 
përfshijë konsumatorët që nuk jetojnë në Kosovë; 
blloku duhet të rivendoset dhe të jetë 800 kWh 

ZRRE është pajtuar, me arsyetimin e dhënë në 
Pjesën 3.10.2 të këtij Dokumenti, lidhur me 
parimet e llogaritjes së madhësisë së bllokut. 
Propozimi i ZRRE i prezantuar në Raportin 
Konsultativ kishte marrë parasysh që energjia 
që mund të prodhohet nga kapacitetet vendore 
të alokohet tek të gjithë konsumatorët në 
Kosovë. ZRRE pajtohet që, për këtë vit, duke 
marrë parasysh ndikimin e menjëhershëm të 
rritjes së kostos së blerjes të energjisë, kjo 
llogaritje të mos përfshijë konsumatorët pasiv 
dhe ata me konsum mesatar më të vogël se 100 
kWh në muaj. ZRRE do të rishqyrtojë 
qëndrueshmërinë e këtyre supozimeve në 
varësi të vëllimit të prodhimit të kapaciteteve 
vendore dhe numrit të konsumatorëve aktiv në 
Kosovë. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

Konsumatorët 
individual 

Tarifa duhet të rritet për të gjithë konsumatorët 
dhe jo vetëm për ata që janë mbi bllok pasi që në 
Kosovë nuk ka burime alternative të ngrohjes. 
Tarifat diskriminojnë në mes të konsumatorëve pasi 
që një pjesë e konsumatorëve po paguan për 
koston në rritje të një pjese tjetër 

Në fakt tarifa e energjisë elektrike është rritur 
për tërë konsumatorët në proporcion me 
koston të cilët këta konsumatorë e imponojnë 
në sistemin e energjisë elektrike. Bllok-Tarifa 
Progresive e afekton tërë konsumin e 
konsumatorëve shtëpiak dhe nga tarifa e pa 
ndryshuar e bllokut të parë përfitojnë edhe 
konsumatorët të cilët e tejkalojnë këtë bllok 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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Konsumatorët 
individual 

Tarifa nuk duhet të rritet sepse në Kosovë nuk ka të 
ardhura të mjaftueshme për të mbuluar rritjen e 
kostos së energjisë elektrike 

ZRRE pajtohet që çdo rritje e tarifave të 
energjisë elektrike mund të cenojë 
përballueshmërinë e kostos së energjisë nga 
ana e konsumatorëve, sidomos për 
konsumatorët në nevojë. ZRRE është shprehur 
edhe më parë që edhe niveli ekzistues i tarifave 
mund të cenojë përballueshmërinë e kategorive 
të caktuara të konsumatorëve. Qëndrimi i ZRRE-
së, në pajtim me legjislacionin në fuqi, është që 
ky problem të adresohet përmes Fondit të 
Konsumatorëve në Nevojë që është përgjegjësi 
e ministrisë përgjegjëse për mirëqenie sociale 
pasi që ZRRE është e obliguar ligjërisht të 
përcaktojë tarifa që reflektojnë koston e 
shërbimit. 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

Konsumatorët 
individual 

Çmimet në Kosovë nuk mund të krahasohen me ato 
të shteteve Evropiane pasi që të ardhurat e atyre 
qytetarëve janë më të larta se të atyre të Kosovës 

ZRRE pajtohet që ndikimi i kostove të energjisë 
ne buxhetin e familjeve Kosovare mund të jetë 
më i lartë se ai i konsumatorëve të shteteve më 
të pasura. Kjo mund të jetë e vërtetë edhe kur 
kihet parasysh fakti se Kosova është ndër 
shtetet me koston më të ulët të energjisë 
elektrike në Evropë. Megjithatë, energjia që 
blihet për Kosovë u nënshtrohet të njëjtave 
rregulla si ajo që blihet në shtetet e tjera dhe 
rrjedhimisht do të kushtojë aq sa e ka vlerën, 
pavarësisht nivelit më të ulët të të ardhurave të 
konsumatorëve në Kosovë. ZRRE është e 
shqetësuar për cenimin e përballueshmërisë së 
tarifave për konsumatorët në nevojë dhe 
përkrahë plotësisht kërkesat për themelimin e 
Fondit për Konsumatorët në Nevojë në mënyrë 

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 
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që të aplikohen mekanizmat adekuate për 
mbrojtjen e këtyre konsumatorëve. 

Konsumatorët 
individual 

Ka paqartësi lidhur me hyrjen në fuqi të tarifave në 
mes të muajit dhe faturimin e konsumit me tarifën 
e re. 

Aprovimi i tarifave të reja të energjisë elektrike 
pritet të merret më 8 shkurt 2022 dhe tarifat 
pritet të jenë efektive po nga kjo datë.  

Nuk ka ndikuar në 
propozimin fillestar 
të ZRRE. 

 


