
 
 
 
KOMENTE PËR SHQYRTIMIN E JASHTËZAKONSHËM   
Drejtuar: 
 
ZYRËS SË RREGULLATORIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE 
 
Dhe për njohtim, 
 
MZHE-së, 
MTI-së dhe DEPARTAMENTIT TË MBROJTJES SË KONSUMATORIT, 
MINISTRISË SË DREJTËSISË, 
PROKURORIVE, 
OMBUDSPERSONIT, 
KMDLNJ-së, 
SHOQËRISË CIVILE, 
MEDIUMEVE DHE GAZETARËVE, 
 
 
Nga: Org. KONSUMATORI, Kosovë, Prishtinë. 
         Përfaqësuar  nga Selatin Kaçaniku, kryetar. 
 
 
RE:  “  KOMENTE PËR SHQYRTIMIN E JASHTËZAKONSHËM  ”  
 
 
22.08.2014. 
 
 
HYRJE 
  
Material hyrës le t ju shërbej: KOMENTET, PROPOZIMET…KËRKESAT E   
                                                   KONSUMATORIT RRETH  TARIFAVE TË REJA TË  
                                                   ENERGJISË ELEKTRIKE  DHE  PËRMBUSHJES SË TË  
                                                   DREJTAVE TJERA SI OBLIGIM  I  ZRrEE,  KEK, KOSTT e  
                                                   KEDS, si kundërshtim nga Org. KONSUMATORI drejtuar  
                                               ZRrEE-së më 04.03.2014. ( në attach ) ndaj kërkesave  
                                               për rritjen e çmimit të energjisë  elektrike. 
 
KOMENTET 
 
Shpërthimi i datës 6 qershor 2014 në TC KOSOVA  A të Korporatës Energjetike të 
Kosovës (KEK), siq thuhet në Raportin e ZRrEE-së,  ka shkaktuar dëme të konsideru-
eshme materiale dhe ka rrezikuar furnizimin e rregullt me energji elektrike në Kosovë. 
Pos vlerësimeve teknike mendojmë se KEK-u dhe ZRrEE-ja ka qenë dashtë t i vlerëso-
jnë edhe të gjithë faktorët rrethanorë dhe përgjegjësinë subjektive e objektive të akcilit  
individ juridik e fizik që kanë mundur të ndikojnë ose ta shkaktojnë shpërthimin.  



- Kjo, nga se fjala është për asete të konsumatorit pagues dhe taksaagues e 
gjenerues të Buxhetit të Republikës së Kosovës.  

- Sepse humbjet, abuzimet, dëmet, edhe me rrezikshmëri të lartë, kanë ndodhur 
edhe më parë dhe nuk kemi informacion që ndokush të ketë dhënë përgjegjësi.  

- Për arsye se nuk ka logjikë që kompensimi të kërkohet nga konsumatori pa i 
dhënë raport as llogari lidhur me dëmin dhe për përgjegjësitë.  

- Ngase përgjegjësia nuk është e konsumatorit. 
- Me që nuk janë marrë masat e duhura të sigurisë teknike-profesionale e fizike si 

dhe të sigurimit të pronës / aseteve dhe të jetës si dhe të sigurimit nga 
përgjegjësia te kompanitë e sigurimit. 

 
ZRRE‐ja  nuk duhet të na frikësojë me reduktimet e energjisë elektrike dhe me koston 
shumë më të lartë në krahasim me rekomandimet në këtë dokument. Neutraliteti dhe 
niveli profesional e etik, edhe obligimet ligjore, ia ndalojnë këtë. Përndryshe këtë mund 
ta marrim si presion.    
 
Tarifat e rregulluara me pakicë duhet të përcaktohen jo vetëm nëpërmjet proceseve nga 
praktika dhe udhëzimet zakonshme të ZRrEE-së por edhe duke u konsultuar me 
konsumatorin dhe duke i marrë parasyshë edhe të drejtat dhe intereset e tij. 
Mendojmë se asnjë shqyrtim i jashtëzakonshëm për këtë çështje nuk është dashtë të 
hapet, as ky konsultim publik,  

- Para se të bëhej një vlerësim detaj për impaktet e mundshme në standardin / 
mirëqenien sociale të konsumatorit ( fizik-privat dhe të atij juridik / biznesor ); 

- Para se të shfrytëzohen të gjitha rezervat e brendshme. 
 
Efekti “ domino “ mund të jetë shkatërrues edhe për vet sistemin energjetik të Kosovës, 
ekonominë e në veçanti për konsumatorin. KEK-u, KOSTT-i, KEDS-i, ZRrEE-ja e në 
vaçanti Qeveritë e Kosovës deri më tani me sukses i janë shmangur këtij efekti por, nuk 
është e sigurt se kjo shmangëje do të ndodhë edhe tani. 
 
Politizimi i energjetikës, ndikimi i grupeve të interesit, kalkulimet zemërngushta për 
heqjen nga prodhimi i TC KOSOVA   A si dhe i ndërtimit të TC KOSOVA C / E RE ishin 
shpërthimet që paralajmëronin shpërthimin e 6.qershorit, 2014.  
Përsëritja dhe bërja me qëllim e gabimeve na bëjnë të dyshojmë se “ se disa nga  
shpërthimet “ e deritanishme janë provokuar për ta sjellë konsumatorin dhe publikun në 
pozitë të pashpresë për të pranuar çdo dhe çfardo propozimi ?! 
 
Kompenzimi i dëmeve të shkaktuara nga shpërthimi do të duheshte bërë nëpërmes 
sigurimit nga dëmet dhe nga përgjegjësia ndaj palëve të treta ( edhe ndaj konsumatorit 
). KEK-u, KOSTT-i e KEDS-i, të tillë çfarë janë nuk janë në gjendje të përmbushin as 
minimumin e standardeve profesionale e ligjore për t u siguruar nga dëmet dhe nga 
përgjegjësia te kompanitë e sigurimit. Po të ishte KEK-u i siguruar kompensimi do të 
bëhej nga kompania gjegjëse e sigurimit e jo që ky kompenzim të merret nga 
konsumatori i cili nuk e ka as përgjegjësinë më të vogël për shpërthimin e ndodhur. Së 
këndejmi, edhe ky lloj i përgjegjësisë duhet të kërkohet nga KEK-u që nuk i ka 
përmbushur standardet e duhura për sigurim nga përgjegjësia dhe nga dëmet, nga 



ZRrEE-ja e cila nuk e ka paraparë e rregulluar këtë dhe nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës e cila për 15 vite është duke e ledhatuar e sponzorizuar një Kompani të tillë të 
papërgjegjëshme energjetike. 
 
Performansat e pamjaftueshme në menaxhim, masat e pamjaftueshme për prevenimin 
e rreziqeve, zhagitja e statusit të TC KOSOVA  A...janë shkaktarë të problemeve, edhe 
të shpërthimit, barra e të cilit i faturohet konsumatorit pagues të rregulltë. 
 
Rritja e performansave në prodhim, transimison, distribuim e inkasim do të ndikonte 
dukshëm në uljen / kursimin e konsumit të energjisë elektrike. Kemi të bëjmë me një 
rezervë të brendshme prej rreth 36%. Ulja e rrjedhjeve teknike, e humbjeve komerciale, 
depolitizimi i energjisë elektrike, ndërpreja e shfrytëzimit të energjisë elektrike për 
këmbimin e favoreve politiko-biznesore...do të krijonte edhe mundësi tjera për kursime 
dhe për rritjen e kuantumit të rezervave të brendshme – së këndejmi edhe për importin  
minimal të energjisë elektrike. 
 
Shpresojmë se  “ Komentet tona për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm” do të merren 
parasyshë. 
 
 
22.08.2014,                                                    Org. KONSUMATORI, Kosovë, Prishtinë,   
                                                                       Selatin Kaçaniku, kryetar, 
                                                                       ok.kosova@gmail.com, 
                                                                       044/200-458,            
 
SHTOJCË: Në attach KOMENTET, PROPOZIMET…KËRKESAT E KONSUMATORIT    
                                       RRETH TARIFAVE TË REJA TË ENERGJISË ELEKTRIKE DHE  
                                       PËRMBUSHJES SË TË DREJTAVE TJERA SI OBLIGIM  I  ZRrEE,  
                                       KEK, KOSTT e KEDS. 
 
 
 
 
 
            
 


