
1 
 

 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria-Vlada-Government 
 

MINISTRIA PËR DIALOG  
__________________________________________________________________________________ 
 

DATË/A: 09 shtator 2015 

REFERENCE-Ë: 154 

PËR/ZA/TO: Znj. Hykmete Bajrami 
Ministre e Tregtisë dhe Industrisë 

PËR DIJENI/PRIMER/CC: z. Isa Mustafa, Kryeministër 
z. Blerand Stavileci, Ministër i Zhvillimit Ekonomik 
z. Naim Bejtullahu Kryeshef, KOSTT 
z. Gazmend Mejzini, Kryeshef, ARBK 
z. Fitim Krasniqi, Sekretar i përgjithshëm i ZKM 
z. Valon Murtezaj, Këshilltar politik i Kryeministrit i 
angazhuar në Dialogun e Brukselit 

NGA/OD/FROM: Edita Tahiri, Ministre për Dialogun 

TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT: Letër udhëzimi për regjistrimin e dy kompanive të 
reja konform Marrëveshjes së Brukselit për Energjinë 

 
 

E nderuar znj. Bajrami, 
 

Duke u bazuar në Marrëveshjen e Brukselit për çështjet e energjisë të nënshkruar më 
8 Shtator 2013, Planin për zbatim me 18 shtator 2014 dhe Konkluzionet për 
implementim të nënshkruar më 25 gusht 2015, kemi hyrë në fazën e zbatimit të kësaj 
Marrëveshje e cila është në pajtim të plotë me ligjet dhe kornizën rregullatore të 
Republikës së Kosovës. Kjo Marrëveshje në pikat 3, 4 dhe 5 parasheh regjistrimin e 
dyë kompanive të reja tek Agjencioni për Regjistrimin e Bizneseve të Ministris së 
Tregtisë dhe Industrisë.  
 
Çështja e regjistrimit të këtyre dy kompanive të reja është më e veçantë sepse duhet 
të regjistrohen në bazë të ligjeve të Kosovës si dhe të merren parasysh kufizimet në 
fushëveprimtarinë e tyre ashtu siç përcaktohen në Marrëveshjen për energjinë (pikat 
3, 4 dhe 5).  
 
Me qëllim të regjistrimit të drejtë të këtyre dy kompanive të reja nga ana e Ministrisë së 
Tregtisë dhe Industrisë gjegjësisht Agjencionit për Regjistrimin Bizneseve po ju paraqes 
udhëzimet e nevojshme që ndërlidhen me Marrëveshjen e Brukselit për Energjinë. 
Udhëzimet i referohen gjithë procesit të regjistrimit, ku përfshihen baza ligjore, 
dokumentacioni për aplikim, vendimi për regjistrim dhe referenca e kodeve ekonomike për 
kufizimin e fushëverprimtarisë të këtyre kompanive të reja.  
 
Në vijim po ju paraqes udhëzimet kryesore për këtë çështje: 
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I. BAZA LIGJORE: 
 

1. Marrëveshja për Energjinë e nënshkruar në mes të Republikës së  Kosovës, 
Republikës së Serbisë dhe Bashkimit Evropian në Bruksel më datë 8 Shtator 
2013 
 

2. Vendimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës të datës 11 shtator 2013 për 
Aprovimin e Marrëveshjes për Energjinë 
 

3. Ligji nr. 04/l-199 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë Ndërkombëtare të 
Parimeve që rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve mes Republikës së 
Kosovës dhe Republikës së Serbisë të shpallur më datë 17 shtator 2013 dhe  
 

II. VENDIMI PËR REGJISTRIM 
 

Vendimi për regjistrim duhet të përmbajë këto elemente: pikat e marrëveshjes që 
lidhen me regjistrimin dhe fushë veprimtarinë e kufizuar të këtyre dy kompanive, 
interpretimin zyrtar të kësaj Marrëveshje si dhe kodet e sakta që i referohen këtyre 
fushë veprimtarive. 

 
1. Pikat e Marrëveshjes që lidhen me regjistrimin dhe fushë veprimtarinë 

e kufizuar të këtyre dy kompanive të reja: 
 

Pika 3. Autoritetet rregullative të të dyja palëve, me rastin e aplikimit, pa vonesë dhe 
në përputhje me kërkesat e kornizës ekzistuese të licencimit në juridiksionin e tyre, 
lëshojnë licenca që mbulojnë tregtinë (importin, eksportin, transitin) dhe furnizimin 
në KEK, KEDS dhe EPS, përkatësisht. 
 
Pika 4. Të dyja palët do të përshpejtojnë procesin e hapjes së tregut deri më 1 korrik 
2014, në përputhje me kalendarin e përcaktuar nga Traktati i Komunitetit të 
Energjisë, duke lejuar kështu themelimin e një kompanie të re të energjisë elektrike 
që t’i furnizojë konsumatorët. Të dyja palët gjithashtu janë dakorduar që  kompania 
e tillë do të themelohet në bazë të kuadrit ligjor dhe rregullator të Kosovës. 
 
Pika 5. Kjo kompani e re do të furnizojë me energji dhe mund të ofroj shërbime të 
distribuimit (siç  janë faturimi, inkasimi, mirëmbajtja dhe lidhja fizike konsumatorët 
të rinj )për konsumatorët  në katër komunat me shumicë serbe të pjesës veriore dhe 
mund ta ketë mundësinë që të blejë dhe shes energji në tregun e hapur. 
 

2. Interpretimi zyrtar i Marrëveshjes për kufizimet e fushë veprimtarisë së 
kompanive te reja  

 
Në përputhje dhe mbështetje të kornizës ligjore dhe rregullatore të Kosovës dhe 
duke iu referuar Marrëveshjes për Energjinë, këto dy kompani të reja mund të 
ofrojnë shërbime të energjisë përkatëse për: 
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- Tregti me energji elektrike (pika 3 e Marrëveshjes) 
- Furnizim dhe shërbime distribuive (pika 4 dhe 5 e Marrëveshjes) 

 
Aktivitetet biznesore që referohen në aplikacion nuk nënkuptojnë: 
 

1. Operimin e sistemit të distribucionit për qëllim të dhënies çasjes ndonjë 
operatori i furnizimit për qëllim të livrimit të energjisë elektrike 
konsumatorëve të vet të kontraktuar; 
 

2. Nuk nënkupton zhvillimin e sistemit të distribucionit me qëllim të krijimit të 
kushteve teknike në sigurimin e çasjes së palës së tretë për të zhvilluar 
biznesin e furnizimit me energji elektrike.  

 
 

3. Referenca përkatëse nga kodet ekonomike për regjistrim të bizneseve 
 
Referencat përkatëse nga kodet ekonomike duhet të reflektojnë saktësisht fushë 
veprimtarinë e kufizuar të këtyre dy kompanive të reja: 

       Për kompaninë për tregti: 
Kodi : 3514 Tregtia e energjisë elektrike 
 
Për kompaninë për furnizim dhe shërbime distribuive 
3514 Tregtia e energjisë elektrike 
3314Riparimi i pajisjeve elektrike  
 
 

III. DOKUMENTACIONI PËR APLIKIM 
 
Nga Kryeshefi i ARBK z. Mejzini të datës 7 Shtator 2015 jemi njoftuar se 
përfaqësuesit e autorizuar për regjistrimin e dy kompanive “EPS Trgovina” 
sh.p.k dhe “Eletrosever” sh.p.k kanë dorëzuar aplikacionet dhe dokumentet tjera 
përcjellëse për regjistrimin e këtyre kompanive tek Agjencioni për Regjistrim të 
Bizneseve në MTI më 4 Shtator 2015 me numër të aplikimit 38A 0000052 dhe 38A 
0000053.  
 
Pas shqyrtimit të këtyre dokumentacioneve për aplikim nga këndi i 
Marrëveshjes së Brukselit për Energjinë nga ana e Grupit punues ku bënë pjesë 
edhe z. Mejzini kemi konstatuar me sa vijon: Dokumentacioni në fjalë përmban 
parregullsi të papranueshme ligjërisht dhe politikisht si dhe nuk janë në 
përputhje me frymë dhe parimet e dialogut të Brukselit për normalizimin e 
marrëdhënieve mes dy shteteve. 
 
Andaj ju njoftojë se nga aplikuesit duhet të kërkohet që këto dy dokumentacione 
të jenë në pajtim me ligjet e Republikës së Kosovës dhe fushë veprimtaria e 
këtyre dy kompanive të reja të jetë e kufizuar ashtu siç e përcakton Marrëveshja 
e Brukselit për çështjen e energjisë. 
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Më konkretisht korrigjimet që duhet të bëhen në vijim: 
 
Kompania e re “Elektrosever” 
 
1. Aplikacioni/ fletëparaqitja për regjistrim për kompaninë 

‘’Elektrosever’’D.O.O 
- Të ndryshohet emri i Kompanisë, të jetë vetëm emri  ‘’Elektrosever’’D.O.O , 

ndërsa nëse kërkohet përshkrimi atëherë të hiqet formulimi “Usluge 
Snabdevanje i Dsitribucije Elektro Energije Privredno Drustvo za ulsuge 
snabdevanje i Distribucije elektro energije ‘’ dhe të zëvendësohet me “ furnizim 
dhe shërbime distibuive “ ( snabdevanje i distribucione usluge). Tek pjesa e 
shërbimeve distribuive duhet cekur se shërbimet distribuive janë: faturimi, 
inkasimi, mirëmbajtja dhe lidhja fizike për konsumatorët të rinj . (Duke iu 
referuar pikës 5 së Marrëveshjes për energjinë) 
 

- Kodet e veprimtarisë së kësaj kompanie të jenë në pajtim me kufizimet që janë 
përcaktuar nga Marrëveshja e Brukselit për energjinë. (3514 dhe 3314) 

 
2. Vendimi për themelimin e kompanisë ‘’Elektrosever’’ D.O.O 

- Ne preambulë të përfshihet Marrëveshja e parë për normalizimin e 
marrëdhënieve dhe Marrëveshja e Brukselit për energjinë të datës 8 Shtator 
2013 
 

- Të riformulohet neni i parë i këtij vendimi. Ky nen duhet të thotë “ Me këtë 
vendim miratohet themelimi i një kompanie të re për furnizim dhe shërbime 
distribuive në Kosovë me emrin e biznesit ‘’Elektreosever’’ D.O.O me seli në 
Mtrovicën veriore” ( tani e tutje: kompania e re) 
 

3. Te statuti duhet të bëhen ndryshime sipas ligjeve të Kosovës dhe kodeve të 
veprimtarisë sipas marrëveshjes së Brukselit. Preambula e statutit duhet të 
thirret në ligjet përkatëse të Kosovës. Adresa e kompanisë duhet të përfshi 
shtetin ku vepron, nuk mjafton vetëm emri i qytetit sepse është me 
paragjykime politike. Dhe të tjera ndryshime sipas ligjit për shoqëritë 
tregtare të Kosovës.  
 

4. Kudo tjetër që në këto dy dokumentacione mund të identifikohen formulime 
apo terme politikisht provokative dhe ligjërisht jo të sakta të hiqen dhe 
zëvendësohen me të tilla që janë konform ligjeve të Kosovës dhe 
Marrëveshjes së Brukselit. 
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Kompania e re “EPS Trgovina” 
 
1. Aplikacioni/ fletëparaqitja për regjistrim për kompaninë  ‘’EPS Trgovina’’ D.O.O 

- Të ndryshohet emri i Kompanisë, të jetë vetëm emri  ‘’EPS Trgovina” D.O.O , 
ndërsa nëse kërkohet përshkrimi atëherë të mbetet formulimi që e ka bërë 
aplikuesi.   
 
- Kodet e veprimtarisë së kësaj kompanie të jenë në pajtim me kufizimet që 
janë përcaktuar   nga Marrëveshja e Brukselit për energjinë. (3514) 
 

2. Vendimi për themelimin e kompanisë ‘’EPS Trgovina’’ D.O.O 
-Ne preambulë të përfshihet Marrëveshja e parë për normalizimin e 
marrëdhënieve dhe Marrëveshja e Brukselit për energjinë të datës 8 Shtator 
2013 

- Të riformulohet neni i parë i këtij vendimi. Ky nen duhet të thotë “ Me këtë 
vendim miratohet themelimi i një kompanie të re për tregti të energjisë 
elektrike në Kosovë me emrin e biznesit ‘’EPS Trgovina’’ D.O.O me seli në 
Mitrovicën veriore” ( tani e tutje: kompania e re) 

 
3. Te statuti duhet të bëhen ndryshime sipas ligjeve të Kosovës dhe kodeve të 

veprimtarisë sipas marrëveshjes së Brukselit. Preambula e statutit duhet të 
thirret në ligjet përkatëse të Kosovës. Adresa e kompanisë duhet të përfshi 
shtetin ku vepron, nuk mjafton vetëm emri i qytetit sepse është me 
paragjykime politike. Dhe të tjera ndryshime sipas ligjit për shoqëritë tregtare 
të Kosovës.  
 

4. Kudo tjetër që në këto dy dokumentacione mund të identifikohen formulime 
apo terme politikisht provokative dhe ligjërisht jo të sakta të hiqen dhe 
zëvendësohen me të tilla që janë konform ligjeve të Kosovës dhe Marrëveshjes 
së Brukselit. 
 

 
Të bashkangjitur me këtë letër po ju dërgojmë edhe dokumentacionin e plotë në 
lidhje me bazën ligjore të theksuar në pikën e parë të kësaj letre. 
 
Ju falënderoj për bashkëpunimin dhe kontributin e dhënë për këtë çështje në kuadër 
të Dialogut të Brukselit. 
 
 Me respekt, 
 
 
 
 
Edita Tahiri 
Ministre për Dialog 
Kryenegociatore për implementim në dialogun e Brukselit  


