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Kuvendi e miratoi planin financiar të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të 

Shërbimeve të Ujit për vitin 2021 

 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancësn e 32-të plenare e miratoi Planin Financiar të 
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili 
ka shumë prej 79 milionë denarësh dhe është përrreth 8 % më i ulët se buxheti i miratuar nga Kuvendi 
për vitin 2020. Njëkohësisht deputetët e kanë votuar edhe vendimin për përcaktimin e përqindjes së 
përfshirjes së të ardhurave vjetore totale për financimiin e punës së KRRE-së për vitin 2021. 
 
„Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit gjatë këtij viti ka paraparë buxhet më të ulët se 6,7 
milionë euro në raport me vitin e kaluar që është indikator i digjitalizimit, i racionalizimit, i efikasitetit maksimal 
të punës së KRRE-së. Argument shtesë për racionalizimin e të gjitha resurseve dhe efikasitetit të rritur është 
edhe fakti që për të tretin vit rradhazi e ulim përqindjen e përfshirjes të cilin e arkëtojmë nga kompanitë, të cilat 
kanë licenca. Për vitin 2021 përqindja është 0,0441% që është për 4,13% më e ulët se viti i kaluar. Ulje të 
shpenzimeve ka te të gjitha parashtresat, përveç atyre të cilat mundësojnë mbrojtje të rritur të shëndetit të të 
punësuarve për shkak të pandemisë me Kovid 19: prokurimi i mjeteve mbrojtëse, gjeleve, maskave, vizirëve dhe 
gjithçka që është e nevojshme për pastrimin dhe mirëmbajtjen në përputhje me rekomandimet. Buxheti për vitin 
e ardhshëm është maksimalisht racional dhe i përshtatshëm me gjendjen e sapokrijuar nga pandemia e KOVID 
19.  Edhe pse imunizimi ka startuar dhe pritet kthimi në normalitet, që e lajmërojnë edhe lëvizjet në bursë, te të 
cilat ka ndikuar pozitivisht lajmi për fillimin e imunizimit, prapë KRRE-ja mbetet optimist i rezervuar dhe 
shpenzimet në buxhet për vitin e ardhshëm i kemi planifikuar të jenë sa më racionale", theksoi Marko Bislimoski, 
kryetar i Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit. 
 
Në vitin 2021 një ndër fokuset kryesore të punës së KRRE-së është zgjerimi i listës së kategorive të ndjeshme 
të konsumatorëve në raport me varfërinë energjetike. Bëhet fjalë për iniciativë që është ngritur në 
bashkëpunim me Sekretarijatin e Komunitetit Energjetik. Paralelisht po punohet edhe në procesin e 
hartëzimit të qytetit të Shkupit sa i përket përcaktimit preciz të mënyrës për ngrohjen e objekteve në pjesët 
individuale të qytetit. Besojmë se ky projekt do të mundësojë jetesë cilësor dhe komfore, që do të mundësojë 
respektim të standardeve ekologjike dhe do të dihet saktë se në cilën pjesë të qytetit duhet të forcohen 
investimet në sistemet e ngrohjes qendrore për të ulur difektet dhe për të rritur efikasitetin.  Në vitin 2021 
KRRE-ja pret të votojë ndryshimet e ligjit të energjetikës, me të cilat do të mundësohet fillimisht të dënohen 
operatorët në rast se e thejnë ligjin, që nënkupton shqiptim të dënimit për operatorët në përqindje përkatëse 
nga rezulatet financiare të realizuara e jo si sot të ketë vetëm dënime simbolike.  
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