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Tranzicioni i Energjisë në Kosovë

Ngritja e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtëritshme në 35% 
deri më 2031; shtimi i 1,300 MW të rinj nga burimet e 
ripërtëritshme në miksin energjetik të Kosovës

Mekanizma mbështetës konkurrues, në formë të ankandeve, kanë 
dëshmuar se mundësojnë ngritje të shpejtë të burimeve të 
ripërtërishme me çmime të përballueshme përmes angazhimit të 
sektorit privat

Dizajnimi i ankandit dhe vlerësimi i bazës ligjore për të fituar 
përvojë për zbatimin e skemave më të mëdha

Pse Ankande?

Hapat e 
radhës



Grupi Punues për Dizajnimin e Skemave Konkurruese të BRE-ve

Definimi i objektivave kyçe të ankandeve

Identifikimi i elementeve bazike të
ankandeve

Definimi i institucionit përgjegjës

Definimi i skemës
konkurruese

Caktimi i kapaciteteve për t’u
mbështetur

Përcaktimi i kritereve për pjesëmarrje

• Ministria e Ekonomisë (ME) në mars 
2022 ka themeluar një Grup Punues 
(GP) për rekomandimin e dizajnimit
të skemave konkurruese të BRE-ve.  

• GP-ja përbëhej prej institucioneve 
kryesore publike të energjisë në 
Kosovë dhe kryesohej nga Ministria

• GP-ja finalizoi detyrat e saj në maj 
2022,  duke rekomanduar zbatimin e 
ankandit të parë solar. 
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Rekomandimet kryesore

Ministria
Rregullat
ori

Teknologji
specifike

Rundet e 
tenderëv
e & 
Vëllimet

Vetëm
çmimi

Shumë
kritere

Tavanet & 
Kuotat

• Të shpallet që ankandi i parë solar me kapacitete të
mëdha do të organizohet në 2022.

• Vendosja e objektivave të rinj të BRE-ve dhe rishikimi
i legjislacionit sekondar.

• Ministria duhet të drejtojë dhe organizojë ankandin;
Rregullatori do të vendos çmimin tavan.

• T’i caktohet tarifa me çmim të garantuar për
ofertuesin me çmim më të ulët përmes një
Marrëveshje për Blerje të Energjisë 15 vjeçare (MBE)
me Operatorin e Tregut me mundësinë e konvertimit
në Kontratë të Diferencës.

• Ankand deri në 100 MW në tokë publike dhe/ose
private.



Baza Ligjore për Ankande

Dokumentet e reja për t’u hartuar:
- Dokumentet e Tenderit/Procedura Ankandit
- Draft Marreveshja për Ndërtimin e BRE me ME
- Draft Marrëveshja për Blerjen Energjise me OT

Legjislacioni
sekondar

UA për Shfrytëzimin
& Mbështetjen e 

Prodhimit të
Energjisë nga BRE-të

Rregulla për Skemën
Mbështetëse për

Prodhuesit e BRE-ve

Rregulla mbi
Procedurën e 
Autorizimit

Ligji për
Energjinë

Ligjji për ZRRE

Neni 13   
Zbatimi i politikave

të BRE-ve

Legjislacioni
primar

Neni 15 
Objektivat për BRE

Neni 43  
Procedurat e Autorizimit për

Ndërtimin e Kapaciteteve të reja

• Paralelisht me GP-në, ME-ja po harton Ligjin
për BRE.

• GP-ja ka analizuar se baza e tanishme ligjore
është e mjaftueshme për të inicuar ankandit e
parë para se të miratohet Ligji për BRE-të (në
fund të 2022)

• GP-ja rekomandon plotësimin e legjislacionit
ekzistues sekondar për të inicuar ankandet
në 2022.

• ME-ja, Rregullatori dhe Operatori i Tregut do
të fitojnë përvojë në këto procese dhe do t’i
reflektojnë ato në ndryshimet në ligjin për
BRE-të, sipas nevojës.



• GP-ja morri parasysh nevojën imediate për kapacitete të reja të ripërtëritshme. 

• Të dhënat e rrezatimit solar janë të qasshme për të gjithë, duke siguruar mundësi të 
barabarta.  

• Pjesëmarrja solare është më e ulta në miksin energjetik të Kosovës. 

• Përvoja në rajon tregon se solarët tërheqin konkurrencën dhe rezultojnë me çmime më 
të ulta. 
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Mekanizmi Mbështetës dhe Organizatori i Ankandeve

• GP-ja rekomandon Tarifën e Garantuar

• MBE për 15 vite me Operatorin e Tregut për të përfshirë dispozitën për konvertim në Kontratë të 
Diferencës. 

Ministria Rregullatori

• Vendos kuotat dhe  shpall ankandin
• Përgatit dosjen e tenderit/procedurën e 

ankandit
• Udhëheq procesin e vlerësimit

• Bashkëpunon me Ministrinë në lidhje me llojin 
e stimulimit që do të zbatohet

• Përcakton çmimet tavan për mekanizimin 
mbështetës

• Merr pjesë në procesin e vlerësimit

Përgjegjësia e Ankandit



• GP-ja konsideroi tri lloje të premiumeve dominuese të tregut për zbatimin e ankandeve: 

1. Kontrata e Diferencës

2. Premium fiks

3. Premiumi me çmim tavan dhe dysheme

• Për shkak të mungesës së tregut likuid në Kosovë, investitorët potencialë ballafaqohen me risk më të lartë, duke 
kërkuar kështu garanca për të mbrojtur investimet. 

• Formati i përkohshëm për caktimin e çmimeve i propozuar për ankandin testues është Çmimi i Garantuar me 
mundësinë e konvertimit të Kontratë të Diferencës pas materialiizimit të një tregu likuid në Kosovë. 
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Vendosja e çmimeve

Vendoset nga
Rregullatori

I jepet ofertës më të
ulët (nën çmimin tavan)

Investitor me MBE të
garantuar

Tarifa e garantuar do të zbatohet si në vijim: 



• Mbajtja e ankandit elektronik, publikisht

ØMë pak mundësi për ndërhyrje

• Organizimi i një ankandi dinamik: ofertimi në disa runde, ofertuesit e shohin 
evoluimin e çmimit të ankandit dhe ofertave konkurruese, duke e përshtatur 
strategjitë e tyre ofertuese gjatë procesit

ØOfertuesit do të ofrojnë ofertën e tyre financiare fillestare gjatë rundit të para-kualifikimit, 
që do të jetë nën çmimin tavan të ankandit

ØNëse ata parakualifikohen teknikisht, në rundin e dytë ata në mënyrë elektronike do të 
ofrojnë ofertën e tyre përfundimtare. 
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Mbrojtja e Procesit
Shmangia e Pjesëmarrjes Mashtruese dhe Sigurimi i Konkurrencës



• Rezervimi të drejtës për të mos e mbajtur ankandit nëse parakualifikohen pak 
ofertues

ØMinimumi dy ofertues të kualifikuar për llot

• Sigurimi që do të marrin pjesë ofertues ndërkombëtar

ØUlja e riskut për marrëveshje të fshehtë për çmime

• Shpallja e ankandit publikisht dhe përmes një vargu të gjerë të mediave (mediat 
nacionale, ndërkombëtare, lajme)

ØTërheq interesim dhe pjesëmarrje më të gjerë
ØShumica e zhvilluesve shikojnë në mënyrë rajonale; Kosova është vetëm një pjesë e tregut
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Mbrojtja e Procesit
Shmangia e Pjesëmarrjes Mashtruese dhe Sigurimi i Konkurrencës



FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN TUAJ!

7/27/22 11

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Ekonomisë

Ministarstvo Ekonomije/Ministry of Economy


