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04.03.2014. 
 
KEK-u, KOSTT-i, KEDS-i e ZRrEE-ja duhet të kenë parasysh se duhet të kenë kujdes edhe për mos 
nxitjen e pakënaqësive publike të konsumatorëve. Org. KONSUMATORI këtë ua ka sygjeruar e 
paralajmëruar edhe më parë. Edhe për problemet me fatura dhe “ recidivizmin “ ua kemi sinjalizuar 
publikisht në muajin qershor të vitit 2012. 
Injorimi, nënçmimi, neglizhimi i konsumatorit të cilit i dedikohet prodhimi e shërbimi është refleksion i 
shkallës së ulët të profesionalizmit dhe i nivelit të ulët të etikës profesionale. 
 
ZRrEE duhet të bëj analiza  gjithëpërfshirëse dhe në bazë të tyre, edhe në konsultim me Shoqërinë Civile 
të Konsumatorit,  të aplikojë praktika të përcaktimit të çmimit dhe tarifave konform Direktivave dhe 
standardeve të BE-së. Këto praktika e tarifa nuk duhet të jenë as favorizuese ( për ndokend ) as 
ndëshkuese e diskriminuese ( për ndokend tjetër ). ZRrEE posçërisht duhet të jetë e kujdesëshme për 
konsumatorët e amvisërisë.  
 
Për arsye se në asnjë trajtë nuk janë marrë parasysh:  

- Ligji i standardizimeve, standardet e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes / distribuimit, leximit 
dhe inkasimit; 

- Ligji për mbrojtjen e konsumatorit;  
- Ligji i mjedisit...; 
- E drejta e konsumatorit për të matë e për tu shprehur për cilësinë e produkteve dhe për 

performansat e shërbimeve; 



- E drejta e konsumatorit për të qenë i konsultuar dhe për të diskutuar kushtet e kontratës ( Një 
numër o konsiderueshëm konsumatorësh as sot nuk kanë kontrata ndaj pozita e tyre nuk është e 
qartë ); 

Lehtë mund të konstatohet se uk trajtohen  barabarsisht të gjithë konsumatorët. 
 
Nuk janë marrë parasysh sa duhet as: 

- Standardet e BE-së; 
- Direktivat e BE-së; 
- Roli elementar i misionit të ZrrEE-së që është rregullimi i Tregut të energjisë dhe kujdesi për 

konsumatorin si dhe mbrojtja e tij, 
- Kodi i mirësjelljes dhe etikës, 
- Obligimet e kujdesit / përgjegjësisë shoqërore ( filantropisë korporative ), ose ato janë 

keqpërdorur për qëllime marketingu e jo për interesin dhe mirëqenien e konsumatorit, 
- Obligimi për të zvilluar / stimuluar konkurrencën e lirë ( pa monopole ) dhe transparencëm, 
- Obligimi që në Bordet e KEK, KEDS, KOSTT, ZRrEE...të përfshihet / të inkorporohet edhe 

përfaqësuesi i konsumatorit,  
 
Në këto rrethana janë bërë përpjekje për “ të rregulluar tregun dhe për kujdesin e mbrojtjen e 
konsumatorit “ ?! 
 
Aplikimi i Planit “ ABC “ dhe i Planit “ A + “, heqja e tarifës së lirë gjatë pasditës dëshmon për paaftësinë 
për përmbushjen e elementeve të standardeve siq janë:  

- Sasia, 
- Intenziteti, forca e  energjisë elektrike, 
- Kontinuiteti, 
- Garantimi dhe marrja e përgjegjësisë për kompensim në rast të shkaktimit të dëmeve ndaj 

konsumatorit,  
- Mjedisi i pastër, i shëndetshëm e i sigurt (sipas Kushtetutës dhe Ligjeve gjegjëse në fuqi),  
- Çmimi, dhe  
- Trajtimi i dinjitetshëm. 

 
Formula e marrjes së vendimit poër caktimin  e tarifave të energjisë elektrike është kjo: ZRRE-ja  nxjerrë 
vendim, në bazë të të ardhurave vjetore të lejuara për periudhën e ardhshme  
të kontrollit të çmimit, atëherë kur të licencuarit dorëzojnë aplikacion për aprovim të tarifave të 
rregulluara. Nëse gjatë shqyrtimit të aplikacionit, ZRRE-ja është e kënaqur me plotësimin e kritereve, 
atëherë, tarifat do të aprovohen.  
Por, as në Ligjin mbi Rregullatorin e Energjisë Nr. 2004/9, as në parimet e Bordit të ZRRE-së të 
artikuluara në Rregullin mbi Parimet e Përllogaritjes së Tarifave në Sektorin e Energjisë Elektrike në 
Kosovë (“Rregulli mbi Çmim-vënien”) nuk merret parasysh Ligji mbi standardizimet; Ligji për mbrojtjen 
e konsumatorit, Direktivat dhe Standardet e BE-së; Politikat dhe intereset kombëtare duke marrë parasysh 
qetësinë dhe mirëqenien sociale konform aftësisë / mundësisë së pagesës së konsumatorit. Në disa 
Komuna të Republikës së Kosovës papunësia arrinë deri në 70 % - fakt ky që flet qartë për aftësinë / 
fuqinë blerëse  të konsumatorit. 
Poashtu, në “ Rregullin...” nuk merret parasysh e drejta e konsumatorit për të matur cilësinë e produkteve 
dhe performansën e shërbimeve që është veprim obligues kontraktual si dhe i etikës së mirësjelljes 
profesionale - në veçanti kur kemi të bëjmë me një produkt nga fushë e shërbimit publik ku konsumatori 
është pronar / bashkaksionar i aseteve prodhuese / shërbyese. 
 
Sipas “ Rregullit mbi Çmim-vënien “ nuk kemi njohuri që ZRrEE-ja të ketë konsultuar konsumatorin ( 
anise është thënë se  “...Metodologjia e Tarifave është miratuar nga Bordi i ZRrEE-së...), rreth: 

- Ligjeve që duhet / janë miratuar; 



- Akteve nënLigjore që duhet / janë miratuar; 
- Vendimit për përllogaritjen e tarifave, në veçanti jo për aplikimin e bllok-tarifave; 

Pra, bëhet fjalë për një lajthitje me qëllim duke e ditur obligimin Ligjor të papërmbushur të 
Institucioneve, Asociacioneve e Mekanizmave të Shtetit, kësaj rradhe edhe të MZHE-së, MTI-së...dhe 
ZRrEE-së rreth informimit, arsimimit, edukimit...vetëdijësimit të konsumatorit, e së këndejmi edhe në 
përkrahjen e konsumatorit për të bashkpunuar e për t u organizuar nëpërmes Organizatave të Shoqërisë 
Civile për të diskutuar edhe rreth temave e çështjeve / kauzave siq është edhe kjo aktualja – tarifat e reja. 
Ky obligim nuk po përmbushet as sot dhe edhe sot të gjithë titujt e involvuar thirren në komente e 
diskutime ( inekzistente ) me publikun / konsumatorin / qytetarin. 
 
Tarifat e pakicës ose ato përfundimtare  do të përfshijnë shumën e kostove të blerjes së energjisë, tarifat e 
rregulluara të  transmetimit dhe shpërndarjes, si dhe një ndihmë financiare për kostot e vetë furnizuesit 
publik, përfshirë një tepricë të lejuar përfitimi që e kompenson furnizuesin publik kur merr përsipër 
rreziqe. Pra, në këtë atikull nuk bëhet fjalë për humbjet në: 

- Anën Veriore të Kosovës dhe në enklava, 
- Rrjet, 
- Komerciale, 
- Gabimet në lexim, 
- Për shkak të performansave të dobëta në inkasim, 
- Për shkak të mungesës së komunikimit të duhur, dinjitoz, profesional,  etik me konsumatorin. 
- Për shkak të injorimit, mospërfilljes, kërcënimit dhe ofendimeve të konsumatorit. 

 
Në këtë artikull nuk bëhet fjalë për investimet, as për investimet rrjedhëse, kontinuale. 
Poashtu, në këtë artikull nuk bëhet fjalë as për “ shpenzimet “ e leximit të njehsorëve të energjisë 
elektrike, sikundër që nuk përmendet asnjë fazë / element veç e veç i prodhimit, distribuimit / 
shpërndarjes / transmisionit dhe inkasimit. 
Njësoj, në këtë artikull nuk qe paraparë as “ taksa e RTK-së “. 
 
Por të gjitha këto i merr parasysh, i rregullon me vendime dhe i arsyeton ZRrEE-ja. 
 
Furnizuesi publik ofron / rregullon bllok-tarifë rritëse për konsumatorët shtëpiakë, sipas të  
cilës konsumatorët që konsumojnë brenda bllokut të parë, do të kenë tarifë më të ulët, dhe  
diferenca do të paguhet me anë të tarifave më të larta që u janë ngarkuar konsumatorëve të  
cilët kanë konsum përmbi këtë nivel. 
Ky kujdes në trajtë favorizimi prodhon kundërefektin që konsumatorët tjerë të enegjisë elektrike i bën të 
diskriminuar. Qytetari në rolin / detyrën / pozitën e konsumatorit është edhe taksapagues. Si taksapagues 
konsumatori është edhe gjenerures kryesor i Buxhetit të Kosovës prej nga pretendon se po krijon kushte 
optimale edhe për mirëqenien e përgjithëshme, edhe për kujdesin ndaj kategorive sociale të 
konsumatorëve. Së këndejmi, me qëllimet më të mira, Org. KONSUMATORI i është ofruar 
Institucioneve të Republikës së Kosovës që në partneritet ta trefishojmë Buxhetin dhe të flaken trajtat 
joetike e joligjore të trajtimit të Qytetarit / Konsumatorit. 
  
Pretendimet se me aplikimin e bllok tarifës i ndihmohet konsumatorot të varfër demantohen me 
arsyetimet e dhëna nga vet ZRrEE. 

- Aplikimi i tarifave të lira nga ora 22,00 – 07,00 h atëherë kur konsumatori nuk është aktiv, 
atëherë kur nuk ka ujë dhe atëherë kur mund të ndodhë se nuk ka as energji elektrike ?! 
Propozimi, sygjerimi që në këtë kohë të “ mbushen “ stufat termoakumuluese është qesharak 
sepse kjo kategori e konsumatorëve “ socialë “ nuk ka  mundësi të furnizohet me stufa të tilla – 
për arsye të çmimit të papërballueshëm as të ngrohet me energji elektrike. 

- Heqja e tarifave të lira në orët e pasditës – kur vërtetë do të mund të prodhonin efekte pozitive për 
të gjitha palët e interesuara që në këtë sektor të ketë rend, ligje, respekt e dinjitet reciprok.  



- Tolerimi / sponzorizimi i borçlinjëve të mëdhenjë ( të cilët nuk janë nga kategoritë sociale të 
konsumatorit ), 

- Tolerimi / sponzorizimi i meritokracisë të cilët poashtu janë borçlinjë të mëdhenjë, 
 
ZRrEE i ka mbetur borxh konsumatorëve edhe nëse ia krahasojmë performansën në raport me  “ 
Rregullin mbi Procedurat e Zgjidhjes së Mosmarrëveshjeve “ i cili përcakton procedurat për zgjidhjen e 
mosmarrëveshjeve në sektorin e energjisë, përfshirë edhe ankesat e konsumatorëve kundër të licencuarve 
në lidhje me shërbimet e dhëna. ZRrEE “ harron “ se, njësoj si Intitucionet,  Asociacionet e Mekanizmat e 
Shtetit, as ZRrEE-ja nuk ka bashkpunuar fare me konsumatorin. Në këtë kuadër ZrrEE-ja nuk donte / nuk 
ishte në gjendje të identifikojë obligimin që, të paktën në rastet e shkeljeve kolektive të të drejtave të 
konsumatorëve, të reagojë “ eks oficio “ ( sipas detyrës zyrtare ) dhe të marë konsumatorin në mbrojtje. 
Përsëritja e problemit me fatura, mungesa / ndërprerjet / redukimet e energjisë elektrike dhe aplikmimi i 
Planeve “ ABC ” dhe “ A+ “, heqja e mundësisë së furnizimit me energji të lirë elektrike në orët e 
pasditës,  aplikimi i bllok tarifave, taksa e leximit të njehsorëve, taksa e RTK-së...ishin / janë çështje me 
intreres për konsumatorin për të cilat duhet të interesohet edhe ZRrEE-ja – dhe të reagojë me kohë. 
    
ZRrEE dhe Departamenti i saj për Mbrojtjen e Konsumatorëve (DMK) është përgjegjëse për mos 
sigurimin e mjaftueshëm të: 

-  Pjesëmarrjes së konsumatorit në hartimin dhe komentimin e legjislacionit dytësor në    
 lidhje me konsumatorët.  

- Pjesëmarrjes në shqyrtimin e procedurave të KEK-ut / KEDS-it mbi: Shkyçjen, Rregullimin e 
Borxhit,  Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve, Tarifat, Gjobat, etj, për të siguruar që procedurat e 
propozuara nuk janë diskriminuese dhe se të gjithë konsumatorët janë trajtuar njësoj.  

- Organizimi i diskutimeve publike/ fushatë vetëdijesimi në komunat e Kosovës.  
- Fushatave për vetëdijesimin e konsumatorëve... .  

  
 
PROPOZIMET E OJQ “  KONSUMATORI “  
 
Propozojmë / kërkojmë që: 

 
- Të merret parasysh fjalimi i Kryetarit të Kuvendit të Kosovës, Dr. Jakup Krasniqi, mbajtur më 

17.04.2013. Konstatimet dhe kërkesat nga ky fjalim i mbështesim dhe qëndrojmë prapa tyre; 
- Kategoritë sociale të konsumatorëve të jenë nën përkujdesjen e Republikës së Kosovës, 

gjegjësisht të MPMS-sës për funksionimin  normal të të cilave, si konsumatorë taksapagues e 
gjenerues kryesor të Buxhetit të Republikës së Kosovës, pretendojmë se jemi duke ndarë mjete të 
mjaftueshme;  

- KEK-u e KOSTT-i duhet t i minimizojë rrjedhjet / humbjet teknike. Me këto rrjedhje / humbje 
nuk duhet të ngarkohet fatura dhe xhepi i konsumatorit. As ZRrEE-ja nuk ka “ mandat “ as 
marrëveshje t ia ngarkojë këto humbje konsumatorit. 

- KEDS- i duhet t i minimizojë humbjet komerciale. Me këto humbje nuk duhet të ngarkohet fatura 
as xhepi i konsumatorit. ZRrEE-ja nuk ka “ mandat “ as marrëveshje t ia ngarkojë ato 
konsumatorit. 

- Konform standardeve të BE-së, Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, Të drejtave Universale të 
Njeriut...dhe premtimit të ZRrEE-së të hiqet / të anulohet vendimi joligjor, diskriminues i bllok 
tarifave. Vendimi mbi bllok tarifat është marrë pa pëlqimin e konsumatorit dhe jo në harmoni me 
Ligjet pozitive në fuqi. Si vendim i ndikuar institucionalisht / politikisht për konsumatorët është i 
pavlersë ndaj duhet të tërhiqet / anulohet. 

- Për aq sa janë llogaritur rrjedhjet teknike dhe humbjet komerciale ( rreth 35 % ) për aq të 
llogaritet ulja e çmimit të energjisë elektrike. Përveç këtij 35 %-shi ka edhe rezerva tjera të 



brendshme në KEK, KOSTT, e KEDS  ( ekonomike – afariste – juridike – etike - profesionale)  
për kursime shtesë. 

- Së kendejmi është e logjikshme se bllok tarifat janë të panevojshme. Bile-bile bllok tarifat të cilat 
e kanë ngritur tejmase çmimin e energjisë elektrike janë fajtore dhe “ frymëzuese “ për rritjen e 
mospagesës dhe për fshehjen e konsumit të energjisë elektrike. Çmimi i akceptueshëm i energjisë 
elektrike edhe nga konsumatori premton kursim në konsum  dhe pagim korrekt të energjisë 
elektrike të konsumuar. 

- Çmimi i 1 Kwh të energjisë elektrike do të duheshte të ishte deri në 5 cent/€ për tarifën e  lartë 
dhe deri në 3 cent/€  për tarifën e lirë - me kusht të përmbushjes së të gjithë elementeve të 
paraparë ma standardet e produktit. Me aq sa do të  mungojnë standardet e zbatuara në prodhim, 
furnizim, shërbime e garanca për aq ( procentualisht ) duhet të aplikohet edhe ulja e çmimit.  

- Të këthehet edhe  termini i dytë i tarifave të lira: Termini i pasditës ( që është më efektiv për 
konsumatorin e që u hoq pa konsultim me konsumatorin ), ndërsa termini i natës ( siq është edhe 
tani ) të zgjatet për dy orë.  
Është më me interes për konsumatorin  si krijues / bashkpronar i aseteve për prodhimin / 
distribuimin e energjisë elektrike ta ketë për kërkesa, nevoja e interese të veta seq është interesi i 
KEDS-it për eksport.  

- Të hiqet taksa e leximit të njehsorëve të matjes së sasisë së harxhuar / të konsumuar të energjisë 
elektrike. “ Shpenzimet “ e leximit të njehsorëve të energjisë elektrike janë kalkuluar njëherë në 
çmim dhe kyçja e dyfishtë e leximit në strukturën e çmimit dhe në faturë nuk na duket e 
ndershme. 

- Faturat e energjisë elektrike duhet të jenë të thjeshta, të kuptueshme edhe për konsumatorin 
mesatar e forma e përllogaritjes të jetë poashtu e thjeshtë dhe lehtë e kalkulueshme edhe për 
konsumatorin e nivelit mesatar. 

- Në rastet e ankesave, pakënaqësive, shqetësimeve kolektive KEK, KOSTT, KEDS-i, dhe ZRrEE-
ja duhet të reagojnë edhe sipas detyrës zyrtare ( eks oficio ), e jo vetëm sipas / në bazë të ankesës 
nga konsumatori ose organizata e cila e përfaqëson. 

- Importi, tregtimi, montimi dhe përcjellja e punës dhe e leximit të njehsorëve të energjisë elektrike 
duhet të ketë monitorim / vëzhgim edhe nga Organizata e Shoqërisë Civile e cila e përfaqëson 
konsumatorin fizik / privat si dhe ate ekonomik - si dhe fushat  tjera të përafërta me interes për 
konsumatorin.  

- Te rastet kolektive të shfaqjes së ankesave, pakënaqësive, shqetësimeve KEK-u, KOSTT-i, 
KEDS-i dhe ZRrEE-ja duhet të veprojnë sipas detyrës zyrtare ( eks ofisio ). Nuk do të ishte etike 
që, ndoshta, për shkak të përgjegjësisë së operatorit konsumatori të detyrohet të bëj shpenzime 
shtesë, të humbas kohën duke pritur para sporteleve dhe ta  ngarkojë shëndetin për shkak të 
streseve e shqetësimeve shtesë të panevojshme.  

- Rrjedhjet teknike  duhet të jenë obligim dhe përgjegjësi e KEK-ut e KOSTT-it për të cilat nuk 
mund të ngarkohet konsumatori. Të obligohet konsumatori që nëpërmes “ faturave “, bllok 
tarifave...të paguaj edhe për rrjedhjet teknike është detyrim, është zhvatje dhe ligjërisht e 
dënueshme; Qeveria dhe Ministritë gjegjëse duhet t i ndihmojnë e përkrahin KEK-un e KOSTT-
in.  

- Humbjet komerciale janë përgjegjësi e kempetencë e KEDS-it  për të cilat nuk mund të ngarkohet 
konsumatori. Të obligohet konsumatori që nëpërmes “ faturave “, bllok tarifave...të paguaj edhe 
për rrjedhjet teknike është detyrim, është zhvatje dhe ligjërisht e dënueshme;  Qeveria dhe 
Ministritë gjegjëse, në veçanti Sistemi i Drejtësisë, duhet t i ndihmojnë e përkrahin KEDS-in.  

- Faturimi i investimeve nuk ka logjikë nëse konsumatorit nuk i njihet e drejta e pronësisë / e 
aksionaritetit. Nëse kjo e drejtë nuk i njihet atëherë kjo ngarkesë është e tepërt dhe është detyrim i 
paligjshëm të cilin duhet rregulluar konform edhe interesit të konsumatorit.  

- Institucionet, Asociacionet dhe Mekanizmat e Republikës së Kosovës, në veçanti KEK-u, 
KOSTT-i, KEDS-i e ZRrEE-ja duhet të përmbushin obligimet ligjore dhe ta përkrahin Shoqërinë 
Civile të konsumatorit, në emrin e së cilës thirren e arsyetohen. 



- Institucionet, Asociacionet dhe Mekanizmat e Republikës së Kosovës, në veçanti KEK-u, 
KOSTT-i, KEDS-i e ZRrEE-ja duhet të sigurojnë transperencë të duhur konform Ligjeve e 
standardeve. 

- Institucionet, Asociacionet dhe Mekanizmat e Republikës së Kosovës, në veçanti KEK-u, 
KOSTT-i, KEDS-i e ZRrEE-ja duhet të parashohin edhe përfaqësuesin e konsumatorit në Bordin 
dhe trupat tjerë të saj - me interes reciprok e konfrom Ligjeve pozitive në fuqi.  

- Importi, tregtimi, montimi dhe përcjellja e punës së montimit / vendosjes së kabllove elektrike 
duhet të ketë monitorim / vëzhgim edhe nga Organizata e Shoqërisë Civile e cila e përfaqëson 
konsumatorin fizik / privat dhe ate ekonomik - si dhe fushat  tjera të përafërta me interes për 
konsumatorin. Org. KONSUMATORI dyshon se në tregun e Kosovës konsumatorit i ofrohen 
edhe kabllo elektrike me më pak  rem / bakër seq deklarohen në deklaracionet e produktit dhe 
udhëzojnë standardet deri në 30 %. 

- KEK-u, KOSTT-i e KEDS-i duhet të sigurohet nga përgjegjësia në favor të mbrojtjes së 
konsumatorit nga dëmet të cilat mund t i shkaktohen nga lëvizjet e rrezikshme të tensionit të 
energjisë elektrike, nga ndërprerjet-arrdhjet e shpeshta të energjisë elektrike, nga tensioni më i 
lartë ose më i ulët... 
 
 

Org. KONSUMATORI, Kosovë, Prishtinë,  
 
 Selatin Kaçaniku, kryetar ( ekspert për kauzën, të drejtat, intereset dhe dinjitetin e  
                              konsumatorit; Mësimdhënës në Arsimin e Lartë ).  
ok.kosova@gmail.com,  
044/200-458, 

 


