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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
Kosova është Palë Kontraktuese (PK) e Traktatit të Komunitetit të Energjisë (TKEn) të lidhur mes 
Bashkimit Evropian (BE) dhe vendeve të Evropës Juglindore për të zgjeruar tregun e brendshëm të 
energjisë të BE-së në Evropën Juglindore dhe më gjerë. Si PK, Kosova ka marrë një numër 
detyrimesh që rrjedhin nga TKEn, duke përfshirë caqet e detyrueshme për pjesën e energjisë së 
ripërtërishme (ER) në konsumin përfundimtar të energjisë. Për të arritur caqet e detyrueshme për 
ER të vitit 2020 të përcaktuara nga TKEn, Kosova ka vendosur politika, korniza ligjore dhe 
rregullative, dhe ka përcaktuar kapacitetin e instaluar për lloje të ndryshme të burimeve të 
ripërtërishme të energjisë (BRE) që do të mbështeten nga një skemë stimuluese e njohur si Tarifa 
Nxitëse (TN) Skema e stimulimit me TN, së bashku me Procedurën e Autorizimit bazuar në parimin 
“shërbim për të parin në radhë”, është dëshmuar të jetë e suksesshme, pasi ka tërhequr investime 
private vendore dhe të huaja për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese të bazuara në BRE dhe 
ka ndihmuar Kosovën të përmbushë caqet e BRE-ve të vitit 2020. Investitorët dhe kreditorët vendas 
kanë investuar në impiante fotovoltaike solare (FV) dhe hidrocentrale të vogla, ndërsa investitorët e 
huaj, të mbështetur nga institucionet financiare ndërkombëtare, përfshirë Bankën Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), kanë zbatuar me sukses projekte të mëdha të erës. 

Për të ardhmen, Komisioni Evropian (KE) ka njoftuar një afat të ri kohor (mesi i vitit 2021) për t’u 
dakorduar mbi caqet edhe më ambicioze të BRE-ve që PK-të duhet të arrijnë deri në 2030.  

Për përgatitjen e projekteve në shkallë shërbimi të energjisë solare FV prej 200 MW, Kosova me 
mbështetjen e partnerëve ndërkombëtarë tashmë është në proces të zhvillimit të një baze të re 
ligjore për përfshirjen e sektorit privat bazuar në ankande dhe tenderim konkurrues.  

Për projekte në shkallë të vogël të energjisë solare FV për vetë-konsum, Kosova ka vendosur një 
skemë tjetër mbështetëse në formën e njehsimit neto, e cila deri më tani është dëshmuar të jetë 
mesatarisht e suksesshme për shkak të një numri të barrierave ligjore dhe teknike. Zbatimi i 
përgatitjes ambicioze (250 MW) të projekteve të ardhshme solare FV në shkallë të vogël, varet nga 
eliminimi i barrierave të identifikuara, si dhe nga masat e kërkuara për t’i integruar me sukses këto 
projekte në rrjetin elektrik.  

Klima aktuale e investimeve për projekte solare FV në shkallë të vogël në Kosovë mund të 
konsiderohet mesatarisht e favorshme, pasi që bankat lokale dhe Institucionet Shumëpalëshe të 
Financimit (ISHF) tashmë janë duke siguruar financim bazuar në normat e interesit të tregut, dhe 
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK) po siguron garanci kreditore. Për më tepër, BERZH-i 
ka  programet e kreditimit GEFF & NVM, dhe bankat dhe ISHF më të mëdha kanë shprehur tashmë 
interes për zgjerimin e dritares së tyre të kreditimit për energjinë solare FV.  

Për projektet e energjisë solare FV në shkallë shërbimi, sfidat kyçe janë të lidhura me nevojën për të 
mbuluar risqet e likuiditetit, politikave, politike dhe të ndërprerjes së biznesit, dhe nevojën për të 
përmirësuar njohuritë e financimit të projekteve (p.sh., struktura, siguria, dhe zbutja e risqeve). Sfidat 
e tjera kyçe përfshijnë kontratat e standardizuara dhe dokumentet e projektit (p.sh. Marrëveshjet 
për Blerje të Energjisë (MBE)), si dhe mungesën e përvojës në zbatimin e prokurimeve të reja dhe 
mekanizmave të çmimeve dhe kontraktimit, siç është procedura e standardizuar e ankandit.  

Kosova mbetet e përkushtuar për të diversifikuar portofolin e saj të gjenerimit në një përpjekje për 
të arritur një pjesë të rritur të ER në konsumin e saj përfundimtar të energjisë që është në përputhje 
me detyrimet e TKEn, Marrëveshjen e Uashingtonit, dhe Marrëveshjen e Sofjes që miratoi Agjendën 
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e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Këto zotime do të kërkojnë mobilizimin e qindra miliona 
dollarëve në investime të sektorit privat bazuar në procese konkurruese dhe transparente, reforma 
të vazhdueshme në kuadër të kornizave ligjore dhe rregullative për ER, dhe forcimin dhe 
modernizimin e rrjetit elektrik për të akomoduar kapacitete të mëdha gjeneruese me ndërprerje dhe 
integrim më të mirë të prosumatorëve (prodhues vetë-konsumues).   

HYRJE 
Ky Raport Përmbledhës i aktivitetit për Sigurinë e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS) i 
titulluar “Vlerësimi i gjeneruesve FV në Kosovë”, përmbledh gjetjet e shtjelluara në detaje në tri 
raporte shoqëruese të Anekseve: 

• Aneksi 1 – Statusi i instalimeve FV në Kosovë 
• Aneksi 2 – Perspektiva e Paneleve Solare FV për Kosovën 2030 
• Aneksi 3 – Barrierat dhe Rekomandimet 

 
Objektivi i përgjithshëm i këtij aktiviteti është të mbështesë Qeverinë e Kosovës (QK) dhe USAID-in 
në vlerësimin e potencialit për të zgjeruar burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE), duke u 
përqendruar veçanërisht në fotovoltaikët solarë (FV), në identifikimin e faktorëve për të përmirësuar 
mjedisin mundësues për rritje të investimeve FV të sektorit privat, dhe në rritjes e pjesës së 
energjisë solare FV në konsumin përfundimtar të energjisë elektrike, duke rezultuar në përmirësimin 
e reziliencës së sistemit të energjisë. 
 
Rezultatet e këtij aktiviteti 3 mujor mbështeten në përvojat e sektorit privat dhe sfidat me të cilat 
përballet për zhvillimin e gjeneratës së re FV në Kosovë, sigurojnë të kuptuarit e këtyre pengesave 
dhe mundësive, dhe japin një sërë rekomandimesh të qarta për rritjen e investimeve të sektorit 
privat në energjinë solare FV. Informacioni u mblodh nga vizitat në lokacione, pyetësorët online dhe 
video intervistat.  

Objektivi është në harmoni me CDCS të USAID-it në Kosovë: 
• Mundësitë për angazhim të sektorit privat 
• Përgatitja e mundësive të investimit (DFC, sektori privat dhe QK) 
• Mjedisi i përmirësuar për investime private (barriera ligjore dhe jo ligjore) 
• Promovimi i gjenerimit të zgjeruar të energjisë elektrike nga ER për furnizim më të pastër të 

energjisë, duke rritur diversifikimin dhe reziliencën e sistemit të energjisë. 
• Kapitali njerëzor i përmirësuar (të rinjtë e arsimuar për të përmbushur nevojat e sektorit 

privat) 
 
Aneksi I - Statusi i instalimeve FV në Kosovë, është i organizuar sipas seksioneve vijuese: 

• Seksioni 1 - Energjia solare si Burim i Energjisë së Ripërtërishme në Kosovë: 
përshkruan përkufizimet kyçe të energjisë solare dhe elektricitetit nga solari, si dhe paraqet 
potencialin solar fotovoltaik (FV) në Kosovë bazuar në të dhënat nga Atlasi Global Solar. Ky 
seksion përshkruan edhe llojet tipike të projekteve solare FV si përkufizim në kornizën 
ligjore dhe rregullative të Kosovës në fuqi.  

• Seksioni 2 - Korniza Ligjore, e Politikave dhe Rregullative për projektet FV në 
Kosovë: përshkruan detyrimet ndërkombëtare të Kosovës, politikën dhe strategjinë aktuale, 
kornizën ligjore dhe rregullative për burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) me fokus të 
veçantë në zhvillimin e projekteve solare fotovoltaike (FV).  

• Seksioni 3 - Procedurat administrative për zhvillimin e projekteve FV: përshkruan 
më në thellësi procedurën e parashtrimit të kërkesave dhe dokumentet e kërkuara 
mbështetëse për zhvilluesit për të marrë autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese fotovoltaike.  
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• Seksioni 4 - Statusi i instalimeve FV në Kosovë: përshkruan produktet dhe rezultatet 
konkrete të kornizës së politikave, ligjore dhe rregullative, duke përmbledhur të gjitha 
projektet solare FV të zbatuara deri në fund të vitit 2020 në Kosovë.   

• Seksioni 5 - Perceptimet dhe përvojat e sektorit FV: përmbledh perceptimet dhe 
përvojat e sektorit privat në lidhje me kornizën aktuale ligjore, rregullative dhe institucionale, 
kur zhvillojnë dhe ndërtojnë kapacitete të reja gjeneruese solare FV.    

 

Teksa raporti i Aneksit 1 është retrospektiv dhe bazohet në përvojat e deritanishme, raportet e 
Aneksit 2 dhe Aneksit 3 shikojnë përpara dhe ofrojnë perspektivën e projekteve të ardhshme solare 
FV, si dhe një grup rekomandimesh për përmirësimin e mjedisit mundësues, ku solari FV mund të 
zërë një pjesë të konsiderueshme në konsumin përfundimtar të energjisë elektrike në krahasim me 
pjesën aktuale të parëndësishme prej 0.04%.   

Aneksi 2 - Perspektiva e Energjisë Solare FV për Kosovën 2030, është i organizuar sipas seksioneve 
vijuese: 

• Seksioni 1 - Përgatitja e Projekteve të Energjisë Solare FV: Përmbledh dhe 
përshkruan përgatitjen e projekteve të reja potenciale të energjisë solare FV bazuar në 
kategori të ndryshme të projekteve, procedurat dhe gjasat e zbatimit të tyre. 

• Seksioni 2 - Financimi i Energjisë Solare FV në Kosovë: Përshkruan klimën e 
përgjithshme të financimit të energjisë së ripërtërishme, profilin e riskut të investimeve, 
perspektivat për investime, përfshirjen e Institucioneve Financiare Zhvillimore (IFZH) dhe 
ofron shembuj të strukturave të financimit për projekte në shkallë të gjerë dhe projekte të 
tjera të energjisë solare FV në Kosovë. 

• Seksioni 3 - Parashikimi i Kërkesës për Energji Elektrike në Kosovë 2030: 
Ndërtohet bazuar në skenarët ekzistues të kërkesës për energji elektrike dhe ekstrapolon 
kërkesën për energji elektrike deri në vitin 2030. 

• Seksioni 4 - Caqet e BRE-ve në Kosovë 2030: Përshkruan caqet e detyrueshme dhe 
vullnetare të burimeve të ripërtërishme të energjisë (BRE) të Kosovës për vitin 2020, 
arritjet, caqet e reja të pritura të Kosovës për vitin 2030, kapacitetin e parashikuar të 
instaluar të energjisë solare FV sipas Planit Kombëtar për Energjinë dhe Klimën (PKEK) dhe 
përshkruan pjesën e përgatitjes së projekteve të reja të energjisë solare FV në përmbushjen 
e kërkesës bruto për energji elektrike në vitin 2030.   

• Seksioni 5 - Integrimi në Rrjet dhe Tregu i Energjisë: Përshkruan statusin e rrjetit të 
shpërndarjes dhe transmisionit që lejon integrimin e projekteve të reja të ER-ve dhe 
përshkruan funksionimin e tregut të energjisë elektrike në tregun e çiftuar të energjisë 
elektrike Kosovë/Shqipëri.     

• Seksioni 6 - Përfshirja gjinore, arsimimi dhe mundësitë e punësimit në sektorin e 
BRE-ve/energjisë solare FV në Kosovë: Ky seksion ofron informacion mbi tregun aktual 
të punës dhe mundësitë e punësimit potencial në sektorin e energjisë solare FV të Kosovës. 
Ai gjithashtu përshkruan informacionin për përfshirjen gjinore dhe mundësitë për arsimim 
për të përmbushur nevojat e tregut në lidhje me kapitalin njerëzor, si dhe siguron një sërë 
rekomandimesh për qeverinë për përmirësimin e kurrikulave, zhvillimin e programeve të 
trajnimit dhe përmirësimin e ekuilibrit gjinor në sektor.  

 

Aneksi 3 - Barrierat dhe rekomandimet, është i tretë në serinë e raporteve për situatën solare 
fotovoltaike në Kosovë dhe ofron rekomandime për përmirësimin e mjedisit ligjor dhe rregullator 
për instalime solare fotovoltaike (FV) në vend. Raporti i Aneksit 3 është i ndarë në katër pjesë, secila 
e përqendruar në një temë të ndryshme funksionale: 

• Pjesa 1 përqendrohet në integrimin e vetë-konsumuesve të ripërtërishëm; 
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• Pjesa 2 është e përqendruar në gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në 
procedura të pakërkuara;  

• Pjesa 3 përqendrohet në gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedurat e 
ardhshme të kërkuara; 

• Pjesa 4 përqendrohet në të gjitha barrierat e tjera.   
 

Energjia e ripërtërishme dhe solare FV në veçanti konsiderohet sektor shumë i ri në Kosovë. Me 
projektet e para komerciale të shkallës së vogël, të shkëputura nga rrjeti, të instaluara në 2013, 
pasuar me vendosjen graduale të kornizës ligjore dhe rregullative dhe stimujve, sektori solar FV u 
rrit në mënyrë modeste, duke rezultuar me mbi 1,300 projekte solare FV (ose 20.9 MW kapaciteti i 
instaluar total), zbatuar nga një duzinë firmash të instalimeve të sapo krijuar të sektorit privat lokal.  

Potenciali i identifikuar për rritje i sektorit të energjisë solare FV do ta ndihmojë Kosovën në 
përmbushjen e zotimit të saj për ta diversifikuar portofolin e gjenerimit në përpjekje për të arritur 
një rritje të pjesës së Energjisë së Ripërtërishme në konsumin përfundimtar të energjisë. Kjo 
përpjekje do të kërkojë mobilizimin e qindra milionave në investime të sektorit privat bazuar në 
procese konkurruese dhe transparente, reforma të vazhdueshme në kornizën ligjore dhe 
rregullatore, dhe forcimin dhe modernizimin e rrjetit elektrik për të akomoduar kapacitete të mëdha 
gjeneruese me ndërprerje dhe integrim më të mirë të prodhuesve vetë-konsumues.  
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POTENCIALI I ENERGJISË SOLARE NË KOSOVË 
Energjia solare është dritë rrezatuese dhe nxehtësi e çliruar nga Dielli që mund të shfrytëzohet duke 
përdorur një sërë teknologjish gjithnjë në zhvillim. Përdorimi i energjisë solare nga shndërrimi i 
drejtpërdrejtë i dritës në energji elektrike duke përdorur efektin fotoelektrik të qelizave solare të 
instaluara në panelet solare, njihet si energji solare ose energji solare fotovoltaike (FV).  

Energjia potenciale solare që mund të përdoret ndryshon nga sasia e energjisë solare e pranishme në 
afërsi të sipërfaqes së planetit për shkak të faktorëve të tillë si gjeografia, ndryshimi i kohës, mbulesa 
e reve dhe disponueshmëria e tokës, që e kufizojnë sasinë e energjisë solare që ne mund të fitojmë. 
Gjeografia ndikon në potencialin e energjisë solare sepse zonat që janë më afër ekuatorit janë më 
afër Diellit dhe marrin një sasi më të lartë të rrezatimit solar.  

Ndryshimi i kohës gjithashtu ndikon në potencialin e energjisë solare, sepse gjatë natës ose dimrit ka 
pak rrezatim solar në sipërfaqen e Tokës që panelet solare mund ta absorbojnë. Kjo e kufizon sasinë 
e energjisë që panelet solare mund të absorbojnë brenda një dite. Mbulesa e reve është një faktor 
tjetër i rëndësishëm që ndikon në rendimentin e energjisë të paneleve solare; prandaj, ky burim 
konsiderohet të jetë me ndërprerje.  

 

Figura 1 Potenciali mesatar afatgjatë i energjisë fotovoltaike (PVOUT).  
Burimi i të dhënave: Global Solar Atlas. https://globalsolaratlas.info 

Bazuar në të dhënat nga Global Solar Atlas, potenciali mesatar i rendimentit të 1 kW të energjisë 
solare FV të instaluar, në Kosovën është rreth 3.7 kWh/kWp ose 1,350 kWh/kWp në vit. Prodhimi i 
energjisë FV (PVOUT) përfaqëson sasinë e energjisë së gjeneruar për njësi të kapacitetit FV të 
instaluar për një periudhë afatgjatë, dhe matet në kilovat orë për kilovat të instaluar në pikun e 
kapacitetit të sistemit (kWh/kWp). Potenciali praktik FV është prodhimi i energjisë i arritshëm nga 
një konfigurim tipik i sistemit FV të shkallës së shërbimeve, duke marrë parasysh potencialin teorik, 
temperaturën e ajrit që ndikon në performancën e sistemit, konfigurimin e sistemit, hijet dhe 
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përlyerjen, dhe kufizimet topografike. Në shkallë globale, prodhimi i energjisë prej 3.7 kWh/kWp 
konsiderohet mbështetës i zhvillimit të ri të energjisë solare FV dhe ofron kthim të pranueshëm të 
investimit. 

KORNIZA E POLITIKAVE, LIGJORE DHE RREGULLATIVE 
Që nga viti 2005 kur Kosova u bë palë nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë, ajo ka 
transpozuar në ligjin e saj kombëtar një numër burimesh të ligjit dytësor të BE-së që kanë të bëjnë 
me sektorin e energjisë. Në përgjithësi, Kosova ka një kornizë të shëndoshë ligjore dhe ka arritur 
nivel të përparuar të zbatimit të detyrimeve të Komunitetit të Energjisë në sektorin e energjisë 
elektrike:  

• Korniza ligjore (legjislacioni primar dhe sekondar) është mesatarisht i zhvilluar për energjinë 
e ripërtërishme, klimën, mjedisin, efiçiencën e energjisë, por Kosova ka mbetur prapa në 
zhvillimin e kornizës ligjore të sektorit të gazit natyror dhe naftës.  

• Korniza Rregullative përcaktohet në Rregullat e nxjerra nga ZRRE-ja që lejojnë administrimin 
e Autorizimeve për ndërtimin e projekteve të reja të energjisë së ripërtërishme dhe 
pranimin në Skema të ndryshme Mbështetëse.  

Korniza aktuale ligjore dhe rregullative siguron blloqet fillestare të ndërtimit dhe si rezultat i kësaj 
janë zhvilluar një numër i projekteve të reja të ER-së dhe të tjerët janë në zhvillim e sipër. Raporti i 
Aneksit 1 përshkruan në detaje detyrimet ndërkombëtare të Kosovës, politikën dhe strategjinë 
aktuale, kornizën ligjore dhe rregullative për burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) me fokus të 
veçantë në zhvillimin e projekteve solare fotovoltaike (FV).  

Seksioni për kornizën ligjore, të politikave dhe rregullative, i raportit të Aneksit 1 është i ndarë në 
pesë pjesë:  

1. Prezanton detyrimet ndërkombëtare të Kosovës që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të 
Energjisë, ligjet, rregulloret dhe udhëzimet e zbatueshme të BE-së dhe caqet e detyrueshme 
të BRE-ve.  

2. Përqendrohet në politikën për BRE të Kosovës, Strategjinë e Energjisë së Kosovës dhe 
Planin Kombëtar të Veprimit për Energjinë e Ripërtërishme (PKVER).   

3. Mbulon kornizën e zbatueshme ligjore dhe rregullative për BRE në Kosovë.  
4. Thekson politikën fiskale të zbatueshme për sektorin e BRE-ve.  
5. Ofron një përmbledhje të palëve të interesit që menaxhojnë sektorin energjetik të Kosovës.  

Korniza ekzistuese e politikave të Kosovës përshkruhet në dokumentet vijuese: 

• Strategjia e Energjisë e Kosovës (2017-2026), dhe Plani i Zbatimit të Strategjisë  
• Plani Kombëtar i Veprimit për Energji të Ripërtërishme (2013).  PKVER ka siguruar një cak 

të detyrueshëm të BRE-ve prej 25% në konsumin përfundimtar bruto të energjisë dhe një 
cak vullnetar prej 29.47% deri në vitin 2020,  

• Udhëzimet administrative për vendosjen e caqeve të detyrueshme të BRE-ve dhe kapacitetet 
e BRE-ve që do të pranohen në Skemën Mbështetëse bazuar në Tarifat Nxitëse.  

 
Në vitin 2020, Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEM) filloi hartimin e Planit Kombëtar për 
Energjinë dhe Klimën (PKEK) i cili buron nga Paketa e Energjisë së Pastër për të gjithë Evropianët, 
dhe është në fazat fillestare të rishikimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës për periudhën e 10 
viteve të ardhshme. Paralelisht, me mbështetje nga BERZH, MEM po zhvillon një mekanizëm 
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konkurrues të bazuar në treg për ankande për zhvillimin e projekteve të mëdha të erës dhe energjisë 
solare FV në shkallë shërbimi.   
 
Raporti i Aneksit 1 vazhdon me përshkrimin më në thellësi të procedurës së parashtrimit të 
kërkesës dhe dokumenteve e kërkuara mbështetëse për zhvilluesit për të marrë Autorizimin për 
ndërtimin e impianteve të reja fotovoltaike dhe pranimin në skema të ndryshme mbështetëse. 
Seksioni për procedurat administrative ndahet në tri pjesë:  
• Procesi i autorizimit për gjenerues të mëdhenj FV, dhe gjenerues të vegjël FV. 
• Procesi i autorizimit për gjenerues të vegjël FV vetë-konsumues (prodhues vetë-konsumues), 

dhe 
• Procesi i dhënies së lejes për gjeneruesit vetë-konsumues që nuk janë të kyçur në rrjet.  

LLOJET E GJENERUESVE FV 
Seksioni i mëposhtëm përshkruan llojet tipike të projekteve solare FV siç përcaktohet në kornizën 
ligjore dhe rregullative të Kosovës. Këto përkufizime përdoren më pas në të gjithë raportin.  

GJENERUES TË MËDHENJ SOLAR FV 

Gjenerues të mëdhenj solar fotovoltaik (FV) në Kosovë konsiderohen ata me kapacitet të instaluar 
mbi 100 kW. Nëse gjeneruesi është pjesë e Skemës Mbështetëse, d.m.th. projekt që përfiton nga 
Marrëveshja e garantuar 12 vjeçare për Blerje të Energjisë me Tarifën Nxitëse, me dispeçerim me 
prioritet dhe përgjegjës për vetëm 25% të disbalancit të vet, atëherë përmasa maksimale e lejuar e 
një projekti të vetëm është e kufizuar në 3 MW. Projekte të mëdha solare FV mund të lidhen me 
rrjetin e shpërndarjes ose të transmisionit. Figure 2 ilustron një projekt tipik të madh solar FV në 
Kosovë.   

.  
Figura 2 Gjenerues i madh solar FV  

PRODHUESIT VETË-KONSUMUES (PROSUMATORË) 

Çdo konsumatori (amvisëri, biznes dhe institucion publik) të kyçur në rrjetin e shpërndarjes me 
tension të ulët, i lejohet të instalojë një sistem të vogël solar FV (<100kW) për të përmbushur një 
pjesë të kërkesës së vet si masë e kursimit të kostos ose për të zvogëluar gjurmën e vet të CO2. 
Nëse konsumatori është i autorizuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë për të ndërtuar një 
instalim të tillë dhe i plotëson kushtet teknike dhe ligjore, atëherë konsumatori pranohet në Skemën 
Mbështetëse dhe fiton statusin e “Prodhuesit vetë-konsumues”. Figure 3. Ilustron një biznes me 
statusin e Prodhuesit vetë-konsumues. 
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Figura 3 Biznes me statusin e Prodhuesit vetë-konsumues dhe instalimit solar FV 

Për t’i përmirësuar mundësitë bankare të instalimeve të vogla FV, Prodhuesve vetë-konsumues u 
lejohet ta injektojnë energjinë e tepërt në rrjet, e cila matet nga një njehsor dykahësh dhe i 
kreditohet konsumit të ardhshëm të energjisë brenda të njëjtës periudhë faturimi. Kjo njihet si 
skema e njehsimit neto ose skema mbështetëse e Prodhuesve vetë-konsumues.  

Kur sistemi FV nuk gjeneron mjaftueshëm për të mbuluar kërkesën e vet për energji elektrike, një 
Prodhues vetë-konsumues merr energji elektrike nga rrjeti, ngjashëm me konsumatorët e rregullt. 
Figure 4 ilustron një Prodhues vetë-konsumues tipik shtëpiak.  

 

Figura 4 Amvisëri me statusin e Prodhuesit vetë-konsumues dhe instalimit solar FV 

INSTALIMET FV PAS NJEHSORIT 

Çdo konsumator i energjisë elektrike mund të instalojë instalime solare FV të çdo madhësie për të 
përmbushur të gjithë ose një pjesë të kërkesës së vet për energji elektrike si opsion i vet i 
brendshëm për furnizim me energji elektrike, masë e kursimit të kostos duke kompensuar konsumin 
e vet të energjisë nga rrjeti, ose për të zvogëluar gjurmën e vet të CO2. E gjithë energjia elektrike e 
gjeneruar nga një sistem i tillë solar FV konsumohet brendapërbrenda, dhe në rrjet nuk injektohet 
asnjë sasi energjie elektrike. Për këtë arsye, gjatë gjithë këtij raporti këtij lloj sistemi i referohemi si 
sistemi pas njehsorit, ose, siç i referohet industria, instalimi me “eksport zero”. Figure 5 ilustron një 
biznes tipik me instalim solar FV pas njehsorit.   
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Figura 5 Konsumator biznesi me instalim solar FV pas njehsorit 

Figure 6 më poshtë ilustron një instalim tipik shtëpiak pas njehsorit.  

 
Figura 6 Gjenerues pas njehsorit 

Në rast se një konsumator i tillë është gjithashtu klient i kompanisë së furnizimit me energji 
elektrike, ai vazhdon të marrë furnizim të rregullt me energji elektrike nga rrjeti kur sistemi i vet 
solar FV nuk e plotëson kërkesën.   

SOLAR FV I SHKËPUTUR NGA RRJETI 
Ka më shumë se një mijë instalime solare FV në mbarë Kosovën që janë plotësisht të shkëputura nga 
rrjeti (domethënë ato nuk janë të kyçura në rrjet). Këto lloje të instalimeve solare FV që gjenden 
kryesisht në sektorin e bujqësisë, përdoren për pompimin e ujit ose sigurimin e furnizimit me energji 
elektrike për serat ose objektet e përpunimit në zonat e largëta. Këto projekte mbështeten përmes 
granteve bujqësore. Figure 7 më poshtë ilustron një gjenerues tipik solar FV bujqësor të shkëputur 
nga rrjeti. 
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Figura 7 Gjenerues solar FV bujqësor i shkëputur nga rrjeti 
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STATUSI I INSTALIMEVE FV NË KOSOVË 
Politika ekzistuese për ER dhe korniza legjislative e Kosovës ka rezultuar me përmbushjen e caqeve 
të përcaktuara për energjinë fotovoltaike (FV). Caqet për FV arrihen përmes mekanizmit mbështetës 
të bazuar në Tarifat Nxitëse, megjithatë, ekziston një trend në rritje në instalimet pas njehsorit dhe 
të Prodhuesve vetë-konsumues.  

Që nga viti 2013, sektor solar FV vazhdoi të rritet përkundër shumë sfidave me të cilat u përball si 
industri e re. Nxitja e vërtetë për sektorin erdhi në 2014, kur Ministria e Bujqësisë prezantoi masat 
për ER brenda skemës së granteve bujqësore. Bazuar në numrin e granteve të dhëna që nga viti 
2014, dhe informacionit nga MBPZHR-së dhe firmat e instalimeve, në sektorin e bujqësisë ka rreth 
1,073 projekte të instaluara të shkëputura nga rrjeti, me kapacitet total të instaluar prej 3,690 kW. 
Kapaciteti mesatar i instaluar i paneleve solare FV për grante bujqësore është ndërmjet 1 dhe 5 kW 
për projekt dhe midis 6-12 kW për objektet agro-përpunuese. Ky trend pati efekte të shumta, me 
ngritjen e menjëhershme të kapacitetit të përvojës së firmave instaluese dhe vendosjen e tyre në 
treg, krijimin e vendeve të punës, dhe në fund të fundit rritjen e kapacitetit të instaluar të paneleve 
solare FV. Instalimet solare FV pas njehsorit ishin pioniere të energjisë solare në Kosovë. Dinamika e 
instalimeve të reja solare FV gjatë periudhës 2013 -2020 paraqitet në Figure 8 më poshtë  

 
Figura 8 Kapaciteti i instaluar FV në Kosovë gjatë periudhës 2013 - 2020 

Skema Mbështetëse e bazuar në Tarifën Nxitëse, gjatë periudhës 2013-2019, rezultoi me gjithsej 
42 kërkesa, dhe nga këto: 

• 10 MW ose gjashtë (6) kërkesa kanë marrë Autorizimin Përfundimtar dhe janë në operim 
• 20 MW ose tetë (8) kërkesa kanë marrë Autorizimin Preliminar  
• 82.267 MW ose njëzetetetë (28 ) kërkesa kanë marrë Autorizimin Preliminar dhe 

konsiderohen si “kërkesa në shqyrtim” ose “në listën e pritjes”. 
 
Skema Mbështetëse për gjeneruesit vetë-konsumues / prodhuesit vetë-konsumues (bazuar në 
njehsimin neto) e vendosur në 2018 dhe deri në fillim të dhjetorit 2020, ka rezultuar në: 

• 1,527,91 kW ose pesëdhjetë (50) projekte të autorizuara që janë në operim 
• 67.2 kW ose një (1) projekt në proces shqyrtimi 

 
Gjatë periudhës 2013 –2020, janë realizuar një numër i konsiderueshëm i instalimeve pas njehsorit. 
Bazuar në sondazhin e KESS të kryer gjatë tetorit-nëntorit 2020, ka të paktën 180 instalime të tilla të 
gjetura kryesisht në biznese të sektorit privat aktive në shpërndarje, shitje me pakicë dhe prodhim.  
 
Skema Mbështetëse e bazuar në Kornizën e Rregulluar (që përfshin çmimin referent për BRE-të) 
nuk është përdorur nga ndonjë zhvillues deri më sot.  
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Kapaciteti total i instaluar i energjisë solare FV në fund të vitit 2020 është 20.9 MW, dhe kur 
konvertohet në energji përfaqëson një pjesë modeste prej 0.04% të konsumit total të energjisë 
elektrike në Kosovë. Kapaciteti total i instaluar sipas llojit të projektit paraqitet në Figure 9 dhe 
shpërndarja gjeografike e tyre e instalimeve tregohet në Figure 10.  

 
Figura 9 Kapaciteti total i instaluar i energjisë solare FV deri në fund të vitit 2020 

 
Figura 10 Shpërndarja e instalimeve madhore solare FV në Kosovë 
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PERCEPTIMET DHE PËRVOJAT E SEKTORIT FV 
Energjia e ripërtërishme dhe solare FV në veçanti konsiderohet sektor shumë i ri në Kosovë. Me 
projektet e para komerciale të shkallës së vogël, të shkëputura nga rrjeti, të instaluara në 2013, 
pasuar me vendosjen graduale të kornizës ligjore dhe rregullative dhe stimujve, sektori solar FV u 
rrit në mënyrë modeste, duke rezultuar me mbi 1,300 projekte solare FV (ose 20.9 MW kapaciteti i 
instaluar total), zbatuar nga një duzinë firmash të instalimeve të sapo krijuar të sektorit privat lokal.   
 
Themelimi i një impianti të montimit të paneleve solare FV në Kosovë (i pari në Ballkan) dhe zbatimi 
i plotë i cakut 10 MW për panele solare FV konsiderohen si pikat kryesore të kësaj periudhe.  
 
Ky treg i pamaturuar por me zhvillim të shpejtë u përball me shumë sfida, duke përfshirë mungesën e 
besimit të investitorëve në teknologjinë e re, kthimin e ngadaltë të investimeve për shkak të 
çmimeve të larta të teknologjisë, por edhe çmime të ulëta të energjisë elektrike, stimuj ose skema 
modeste mbështetëse, mungesën e procedurave të përcaktuara qartë administrative për autorizimin, 
lejimin dhe integrimin në rrjet, mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar, por më e rëndësishmja, 
mungesën e vetëdijes publike për besueshmërinë dhe përfitimet e teknologjisë solare FV.  
 
Duke u mbështetur në përvojat e veta, sektori solar FV po organizohet ngadalë në shoqata, duke 
formuluar shqetësimet e tyre dhe duke ngritur zërin e tyre në përpjekje për të eliminuar barrierat, 
duke thjeshtuar procedurat dhe duke propozuar masa të reja stimuluese për t’i bërë panelet solare 
FV më atraktive për investitorët privatë.  
 
Lista e shqetësimeve kryesore të ngritura nga sektori i paneleve solare FV është si më poshtë: 

• Kufizimi i vendosur në kapacitetin e instaluar solar FV për bizneset prodhues vetë-
konsumues;  

• Kufizimet e vendosura për kyçjen e nivelit të tensionit për bizneset prodhues vetë-
konsumues;  

• Procedura komplekse, në kohë dhe e kushtueshme për marrjen e statusit të prodhuesit 
vetë-konsumues, kryesisht duke ndikuar në kthimin në investim për projekte të vogla solare 
familjare; 

• Kërkesa të paqarta dhe mungesa e njëtrajtshmërisë për marrjen e lejes komunale për panele 
solare në kulm; 

• Kërkesa e panevojshme që Bordi i ZRRE-së të aprovojë kërkesat e prodhuesve vetë-
konsumues;  

• Lista e gjatë e dëshmive të dokumentacionit të kërkuar për marrjen e aprovimeve të 
projekteve me OSSH; 

• Kërkesat e panevojshme teknike të imponuara nga OSSH të tilla si instalimi i pajisjeve shtesë 
të mbrojtjes elektrike, kufizimi i prodhuesve të pajisjeve, ose kërkesa për certifikim shtesë; 

• Mungesa e metodologjisë së aprovuar nga ZRRE-ja për kyçjen në rrjetin e OSSH-së që 
rezulton me kosto të rritur për projekte më të mëdha solare FV për shkak të kërkesës për 
kyçje të thellë ose përcaktimit të pikës së kyçjes më larg lokacionit të projektit; 

• Kalimi i pronësisë tek OSSH-ja, si p.sh. transformatorët, pa kompensim;  
• Imponimi nga OSSH për firmën e instalimit për të kryer studime të vlerësimit të rrjetit jashtë 

lokacionit të projektit në pikën e kyçjes. 
 
Shqetësimi më i madh i sektorit solar FV lidhet me kompleksitetin dhe pasigurinë në procedurat që 
rezultojnë me vonesa që i bëjnë këto investime jo atraktive për investitorët e biznesit familjar dhe 
privat. Në shumicën e rasteve firmat e instalimit u ofrojnë investitorëve zgjidhje me çelës në dorë, 
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duke përfshirë trajtimin e procedurave administrative dhe shpesh përballen me pengesa ose vonesa 
që rrezikojnë reputacionin e tyre.   
Përveç shqetësimeve të listuara më lart, sektori solar FV gjithashtu propozoi masa për të 
përmirësuar realizueshmërinë e instalimeve solare FV, siç është eliminimi i TVSH-së për projekte të 
vogla shtëpiake, duke i bërë këto projekte më atraktive duke shkurtuar periudhën e kthimit për 
afërsisht 2 vjet. Rekomandimet për kapërcimin e këtyre barrierave zbërthehen në detaje në raportin 
e Aneksit 3 të Porosisë së Punës KESS-027.  

PËRGATITJA E PROJEKTEVE TË ARDHSHME 
Përgatitja e mundshme e projekteve të ardhshme të energjisë solare FV në Kosovë siç është 
përmbledhur në Figure 11 më poshtë, është rezultati i të dhënave të mbledhura përmes intervistave 
me institucionet qeveritare, Rregullatorin, kompanitë e sektorit publik dhe privat, agjencitë 
ndërkombëtare zhvillimore, dhe i analizës së planeve ekzistuese dhe draft planeve kombëtare të 
energjisë.      

Projektet e ardhshme të energjisë solare FV të përmbledhura në Figure 11 janë kategorizuar si më 
poshtë:  

• Kategoria 1. Projekte të bazuara në Skemën Mbështetëse me Tarifat Nxitëse  
• Kategoria 2. Projektet për vetë-konsum (prodhuesit vetë-konsumues dhe instalimet pas 

njehsorit) 
• Kategoria 3. Grantet dhe subvencionet bujqësore 
• Kategoria 4. Projekte të mëdha në shkallë të shërbimeve komunale (bazuar në tenderime, 

ankande) 
• Kategoria 5. Iniciativat e sektorit privat (bazuar në Ligjin për Investimet Strategjike) 

 

 

Figura 11 Përgatitja e mundshme e projekteve të ardhshme të energjisë solare FV në 
Kosovë 
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Bazuar në parashikimin e kërkesës për energji elektrike 2021 - 2030, kapaciteti i ri i propozuar prej 
310 MW i paneleve solare FV, siç është planifikuar në PKEK, do të përmbushte afërsisht 6.7% të 
kërkesës për energji elektrike deri në 2030.  
 
Zhvillimi i projekteve të parashikuara në përgatitjen e mundshme të projekteve të ardhshme solare 
FV në Kosovë (Figure 11) dhe pjesa e tyre në kërkesën bruto të energjisë elektrike paraqitet në dy 
skenarë:   
 

• Skenari 1 Projekte me gjasa të mëdha zbatimi (Kategoritë 1 deri 4), që plotësojnë 11% të 
kërkesës bruto të energjisë elektrike në 2030; dhe,   

• Skenari 2 - Të gjitha projektet, përfshirë Iniciativat e Sektorit Privat bazuar në Ligjin për 
Investimet Strategjike, përmbushin 19.2% të kërkesës bruto për energjisë në 2030.   
 

 

Tabela 1 Matrica e përgatitjes potenciale të projekteve të ardhshme solare FV 

 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Kategoria 5 

Lloji i projektit Procedura e 
Autorizimit 

Mbështetur me 
Tarifa Nxitëse  
Zbatimi i këtyre 
projekteve është 

në pritje të 
vendimit të 

gjykatës. 

Vetë-konsum 
 

Prodhuesit vetë-
konsumues dhe 

pas njehsorit  
  
 

Grantet dhe 
subvencionet 

bujqësore 

Projekte në 
shkallë të 

shërbimeve 
komunale  

 
Bazuar në 

tenderimin, 
ankandet dhe 

iniciativat e KEK-
ut 

Iniciativat e 
sektorit privat 

 
Bazuar në Ligjin 
për Investimet 

Strategjike) 

Kapaciteti  
[MW] 20 250 30 200 ~380 

Numri i 
projekteve 

8 
(Nr. i projekteve 

me Autorizim 
Preliminar) 

8,000 amvisëri 
2,000 ndërtesa 

publike 
1,000 biznese 

3,500 - 4,000 
ferma dhe objekte 
agro-përpunuese 

4 projekte 
 

50 MW KEK 
50 MW MEM-IFC 
2x50 MW BERZH  

~10 
 

Kostot e 
projektit 
[Euro/kW] 

< 800 800 – 1,200 1,800 – 2,000 < 800 < 800 

Vëllimi i 
vlerësuar i 
investimeve  
[milion euro] 

20 300 50 160 320 

Financimi 
 

Komercial lokal Komercial lokal QK / Lokale IFZH / IFN 
komerciale 

IFZH / IFN 
komerciale 

Mekanizmi 
Mbështetës 

Tarifa nxitëse Njehsimi neto 
Faturimi neto 

Subvencionet e 
Granteve 

PPP 
MBE afatgjatë 

Të ndryshme 

Vlerësimi i 
vendeve të reja 
afatgjata të 
punës të 
krijuara 

20  
në fazën e 
operimit 

1,500 - 2,000 
instalues 

250 
instalues 

20 
në fazën e 
operimit 

20 
në fazën e 
operimit 

Kyçja në rrjet KEDS 
(Shpërndarja) 

KEDS 
(Shpërndarja) 

KEDS 
(Shpërndarja) 

KOSTT 
(Transmisioni) 

KEDS/KOSTT 
 

Përgjegjësia e 
bilancit 

Po Varësisht 
madhësisë së 

projektit të vetëm 

Varësisht 
madhësisë së 

projektit të vetëm 

Po Po 
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Lloji tipik i 
instalimit 

Tokë Kulm Tokë 
Kulm 

Tokë Tokë 

Deponim me 
bateri 

Jo E mundshme Ka shumë gjasa mbetet për t'u 
vendosur 

Jo 

Përkrahja e 
mundshme e 
USAID-it 

Asnjë Ndihmë 
Teknike: 

  
Barrierat ligjore, 
administrative, 
financiare dhe 

teknike 

Asnjë ndihmë ose 
ndihmë e kufizuar 

teknike për 
MBPZHR (Baza e 

të dhënave e 
projekteve të 

energjisë solare 
FV) 

  
 

Ndihma Teknike: 
Mbështetja e 
Transaksionit 
 dhe Agjencive 

Zbatuese 

Asnjë ndihmë ose 
ndihmë e kufizuar 
teknike për MTI-

KIESA 
  

Mundësi e 
biznesit privat 
nga SHBA 

Të kufizuara 
 

(mbështetje e 
mundshme nga 

DFC për FKGK) 

Po - Ofruesit e 
Teknologjisë 

(panele solare, 
bateri deponimi) 

Të kufizuara - 
Ofruesit e 

Teknologjisë 
(panele solare, 
ruajtje baterie) 

Po - Financimi i 
IFZH-ve, 

Teknologjia, 
Investitorët Privat 

E panjohur 

 

Supozimet e përdorura për përgatitjen e projekteve të energjisë solare FV përshkruhen në raportin 
e Aneksit 2. Sondazhet dhe analizat e hollësishme vijuese do të detajojnë më imtësisht afatet kohore 
potenciale dhe të mundshme për secilin segment të tregut.  

INTEGRIMI NË RRJET 
Kosova posedon një sistem mjaft të zhvilluar të transmisionit (ST) dhe është në mesin e tri vendeve 
më të mira në Evropë si për raportin ndërmjet kapaciteteve të interkoneksionit dhe kapaciteteve të 
instaluara të prodhimit, ashtu edhe për raportin ndërmjet kapaciteteve të interkoneksionit dhe 
ngarkesës së pikut. Kapaciteti i instaluar i transmisionit të interkonektorëve është më se i 
mjaftueshëm për të përballuar zhvillim të lartë të BRE-ve deri në vitin 2030. 

Faktorët mbështetës për Integrimin e BRE-ve në ST: 
• Rrjeti i besueshëm dhe i siguruar i transmisionit; 
• Prioritet në dispeçerim; 
• Fondi i energjisë BRE, i menaxhuar nga KOSTT;  
• Integrimi i tregut me Shqipërinë, dhe integrimi i mëtejshëm në tregun rajonal. 

 
Faktorët kufizues për Integrimin e BRE-ve në ST: 

• Mungesa e rezervave energjetike; 
• Njësitë e TEC-ve jofleksibël dhe të vjetëruara;  
• Asnjë strukturë për deponim të energjisë ose njësi fleksibël. 

 
Megjithëse rrjeti i transmisionit ka kapacitete të mjaftueshme për të integruar burimet e 
ripërtërishme, problem për Operatorin e Sistemit mbetet rritja e kërkesave të rezervave 
rregullatore të sistemeve, me theks të veçantë në rezervat e kontrollit sekondar dhe terciar, për 
shkak të burimeve të ndryshueshme dhe shumë të paparashikueshme të erës dhe solare. Kjo 
vështirësi mund të zvogëlohet duke integruar tregje të vegjël në një treg rajonal të integruar ku qasja 
në shërbimet ndihmëse do të jetë më e lehtë dhe gjithashtu do të ulet niveli i rezervave rregullatore 
të kërkuara. Prandaj, procesi i vazhdueshëm i krijimit të një tregu të përbashkët të energjisë 
elektrike ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë dhe integrimi i mëtejshëm në tregun rajonal, do të 
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kontribuojnë në zvogëlimin e problemit të integrimit të BRE-ve në sistem. Të gjitha këto përpjekje 
rezultuan me arritjet kryesore vijuese: 
 Bursa Shqiptare i Energjisë ALPEX e themeluar plotësisht, KOSTT është aksionar; 
 ALPEX do të organizojë DAM dhe IDM në Shqipëri dhe Kosovë; 
 Dalja live deri në fund të vitit 2021; 
 Çiftimi i Tregut AL-KS + 2 muaj pas daljes live të ALPEX;  
 Mundësi për prodhuesit e BRE-ve për të ofruar dhe tregtuar energjinë e tyre në ALPEX. 

 
Një masë tjetër e mundshme zbutëse është futja e sistemeve të deponimit me bateri në shkallë 
shërbimi që ofrojnë spektër të gjerë të shërbimeve të sistemit siç përshkruhet në detaje në raportin 
e Aneksit 2.  
 
Përkundër sistemit shumë të zhvilluar të transmisionit, Kosova ka një rrjet të shpërndarjes me 
zhvillim modest që duhet të përmirësohet edhe më tej për të qenë në gjendje të integrojë rritjen e 
planifikuar të numrit të gjeneruesve të shpërndarjes së BRE-ve, përfshirë vetë-gjenerimin/prodhuesit 
vetë-konsumues. Drafti i planit zhvillimor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) 2019 - 
2028, përqendrohet në uljen e humbjeve dhe përmirësimin e cilësisë së furnizimit për klientët. 
Sidoqoftë, nuk ka asnjë pjesë në këtë plan zhvillimor që adreson veçanërisht çështjen e integrimit të 
BRE-ve në sistemin e shpërndarjes.  
 
Për BRE-të, përfshirë integrimin FV në RRSH, nevojiten zhvillimet e mëposhtme:  

• Investim optimal në RRSH, në mënyrë që të akomodohen kapacitetet e planifikuara të BRE-
ve deri në vitin 2030; 

• Vendosja e kritereve teknike jo-diskriminuese dhe transparente për integrimin e BRE-ve;  
• Metodologjia dhe kostoja për kyçjen e FV; dhe 
• Proces dhe procedura të thjeshtuara për t’u prodhues vetë-konsumues.  
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FINANCIMI I ENERGJISË SOLARE FV NË KOSOVË 
Kjo pjesë e raportit përmbledh statusin aktual të projekteve solare FV në Kosovë, peisazhin aktual të 
financimit për instalime të mëdha, të mesme dhe të vogla solare, analizën financiare për projektet 
tipike, dhe sfidat për shkallëzimin e financimit. Këtu janë të përmbledhura edhe sugjerimet për 
përmirësimin e klimës së investimeve për projektet solare FV dhe hapat e ardhshëm për mbështetjen 
e USAID. 

STATUSI AKTUAL I PROJEKTEVE TË ENERGJISË SOLARE FV  

Projektet e energjisë solare FV në Kosovë mund të kategorizohen gjerësisht në segmentet e 
mëposhtme të tregut bazuar në llojin dhe madhësinë e projektit: 

 Projekti madh në shkallë shërbimi të energjisë solare FV i kyçur në rrjet 
 Gjenerues solarë FV nën Procedurën e Autorizimit (Skema Mbështetëse e bazuar në Tarifën 

Nxitëse dhe Kornizën e Rregulluar) 
 Instalime pas njehsorit (instalime të shkëputura nga rrjeti dhe prodhuesit vetë-konsumues me 

njehsim neto) 

Segmentet e mësipërme të tregut ndryshojnë në aspektet e përmasave e projektit dhe të qëllimit që 
i shërbejnë. Teksa projekte të mëdha solare dhe projekte që përfitojnë nga tarifat nxitëse dhe një 
kornizë e rregulluar janë biznese që gjenerojnë të ardhura duke shitur energji në rrjetin e energjisë 
elektrike, projektet e tjera janë instaluar kryesisht për vetë-konsum, megjithëse prodhuesit vetë-
konsumues të kyçur në rrjet me njehsim të energjisë neto mund ta shtyjnë ose shesin energjinë e 
tepërt në rrjet. 

Kosova duhet ende të zhvillojë projekte solare FV në shkallë shërbimi, por ka zhvilluar gjashtë parqe 
energjetike solare FV përmes Skemës Mbështetëse - më i madhi prej të cilëve ka një kapacitet prej 3 
MW - me kapacitet të kombinuar prej 10 MW.1 Kërkesat për 8 projekte shtesë me TN janë në 
pritje të një vendimi gjykate.  Sondazhet e KESS tregojnë se në sektorët e bujqësisë, amvisërisë dhe 
biznesit janë instaluar rreth 180 projekte solare FV pas njehsorit me kapacitet kumulativ prej rreth 
5.6 MW. Projektet e prodhuesve vetë-konsumues në sektorin e bujqësisë zakonisht variojnë nga 5-
30 kW në kapacitet, rreth 3-7 kW në amvisëri, dhe mesatarisht 63 kW mes bizneseve prodhues 
vetë-konsumues. 

ANALIZA FINANCIARE E PROJEKTEVE TË ENERGJISË SOLARE FV 
Për të ekzaminuar volitshmërinë financiare të projekteve solare FV me madhësi tipike në secilin 
segment të tregut, u përdorën modelet financiare. U përdor një model për të analizuar ndikimin e 
variablave kryesorë - kostoja e projektit, norma e interesit për borxhin dhe afati i shlyerjes së 
kredisë - në normën e brendshme të kthimit (IRR) të projektit dhe aftësinë për ta shërbyer borxhin. 

 
 
 
 
1 Këto projekte janë kontraktuar me nivelin e mëparshëm të tarifës nxitëse (TN) prej 136.4 euro/MWh 
dhe kanë një MBE 12 vjeçare. Në 2019, ZRRE e uli TN-në në 85 euro/MWh për një MBE 12 vjeçare. 
Në mbledhjen e vet më të fundit të bordit, ZRRE-ja vendosi ta përfundojë skemën mbështetëse me 
TN dhe të shkojë drejt një Kornize të Rregulluar me një tarifë referente. 
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Analiza u përdor për të ekzaminuar bankueshmërinë e projekteve dhe për të identifikuar opsionet 
dhe instrumentet e financimit që mund ta përmirësojnë klimën e investimeve për projektet solare FV 
në Kosovë. 

Projekte në shkallë shërbimi të kyçura në rrjet. Siç u përmend më lart, Kosova duhet të 
zhvillojë projekte të mëdha solare në shkallë shërbimi. Për t’i ilustruar instrumentet e financimit dhe 
opsionet për projekte të tilla, u përdor një model i financimit të projektit për të modeluar një 
impiant 50 MW të energjisë solare FV që do të zhvillohet në një lokacion në pronësi të KEK-ut. Të 
dhënat për modelin u vërtetuan nga informacioni nga një studim i fizibilitetit për projektin e energjisë 
solare FV të përgatitur për KEK-un, dhe të dhënat nga IRENA.2 Modeli u përdor për të vlerësuar 
koston e nivelizuar të energjisë elektrike (LCOE) dhe IRR bazuar në termat e financimit që mund të 
jenë në dispozicion nga IFZH-të.3 Struktura e financimit të projektit u supozua e ngjashme me parqet 
e mëdha energjetike me erë të zhvilluara në Kosovë. Struktura dhe kushtet e financimit kanë një 
ndikim shumë material në LCOE, por termat për këtë raport nuk janë diskutuar me IFZH-të. 
Rezultatet e analizës dhe implikimet për financimin e impiantit hipotetik janë realiste por ilustruese. 

Projekti u vlerësua të kushtonte rreth 40 milionë dollarë (me përjashtim të kostove të tokës) dhe u 
supozua se do të financohej me 70% borxh me një normë interesi prej 4.0% me tarifën e kreditorit 
1.0% për një afat shlyerjeje të kredisë prej 15 vjetësh.4 U supozua një MBE fikse 25 vjeçare dhe një 
Raport i Mbulimit të Shërbimit të Borxhit (DSCR) prej 1.2. Modeli u përdor për të vlerësuar tarifën 
në të cilën flukset e parave të gatshme të projektit do të mund të plotësonin DSCR dhe të siguronin 
një kthim adekuat te sponsorët e projektit. Analiza vlerësoi se do të kërkohej një tarifë prej 6.95 
¢/kWh për të përmbushur DSCR dhe për të siguruar një IRR prej 10%. të ekuitetit pas taksave 
Borxhi me 3.0% dhe një afat shlyerjeje të kredisë prej 18 vjetësh, do ta ulte tarifën në rreth 6.55 
¢/kWh. 

Tarifat e vlerësuara janë më të larta se ato që shihen zakonisht në ankandet globale për projektet 
solare FV dhe duhet të rafinohen me vlerësim të hollësishëm të kostove kapitale dhe operacionale 
dhe inputeve të tjera të modelit, dhe në konsultime me IFZH-të për termat e propozuara për një 
projekt të energjisë solare FV në Kosovë. Edhe zhvillimi i një procesi ankandi me kontrata të 
standardizuara (siç mbështetet aktualisht nga BERZH) do të ndihmonte në uljen e tarifës. Risqet që 
lidhen me një MBE afatgjatë me KOSTT-in si marrës, do të duhet të zbuten me instrumentin e riskut 
nga IFZH-të dhe agjencitë e kreditit të eksportit, gjë që rrit koston e financimit. Po ashtu, garancitë 
nga IFZH-të zakonisht kërkojnë një garanci sovrane nga qeveria.  

 
 
 
 
2 KEK-u ofroi informacion mbi një studim të fizibilitetit për një projekt 50 MW të energjisë solare FV 
(konfidencial). IRENA. 2020. Kostot e Prodhimit të Energjisë së Ripërtërishme në 2019, Agjencia 
Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtërishme, Abu Dhabi. 
3 Kostoja e Mjetit të Energjisë së Ripërtërishme (CREST) e zhvilluar nga Laboratori Kombëtar i 
Energjisë së Ripërtërishme (NREL), një agjenci e Departamentit të Energjisë së SHBA, u përdor për 
të modeluar flukset e parave të gatshme nga projekti i energjisë solare FV. CREST është një mjet për 
analizën e kostos së energjisë që përcakton të ardhurat minimale për njësi të prodhimit të nevojshme 
që një projekt të përmbushë minimumin e kërkuar të normës së kthimit pas taksimit të investitorëve të 
vet. 
4 Kostoja e instrumenteve të zbutjes së riskut nuk është përfshirë dhe duhet të diskutohet me 
kreditorët dhe IFZH-të. 
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Projektet nën Procedurën e Autorizimit. Analiza financiare për një sistem solar FV 3 MW të 
kyçur në rrjet që kushton rreth 550 euro/kW financuar me 70% borxh me normë interesi 5% dhe 
kredinë 12 vjeçare, do të ketë një IRR prej 8% dhe DSCR prej 1.26, me një tarifë prej 0.045 euro 
cent/kWh. Termat e borxhit, afati i MBE-së dhe tarifa, të gjitha në IRR dhe DSCR. Instrumentet e 
garantimit për të zbutur risqet e shërbimit të borxhit, ndërprerjes së projektit dhe risqet politike, do 
të ndihmonin në uljen e riskut të financimit dhe përmirësimin e aftësisë bankare të projektit përmes 
kushteve të favorshme për financim. 

Projektet FV pas njehsorit. Madhësia tipike e projektit në këtë segment të tregut ndryshon 
ndjeshëm bazuar në segmentin e klientit. U përdor një model për të analizuar ndikimin e variablave 
kryesorë - kostoja e projektit, norma e interesit për borxhin dhe afati i shlyerjes së kredisë - në IRR 
të projektit dhe aftësinë për ta shërbyer borxhin. Analiza tregoi se për një amvisëri me një sistem 
solar FV 5 kW në kulm që kushton rreth 1,200 euro/kW, i financuar me 60% borxh me normë 
interesi 3% dhe afat 10 vjeçar të kredisë, do të kishte një IRR prej 7% dhe DSCR prej 1.2. Një analizë 
e ngjashme për një instalim tipik 50-kW në një biznes, që kushton rreth 800 euro/kW, i financuar me 
70% borxh me normë interesi 7% dhe afat 8 vjeçar të kredisë, do të kishte një IRR prej 11% dhe 
DSCR prej 1.1. Një instalim solar FV 400-kW që kushton rreth 700 euro/kW, i financuar në të 
njëjtat kushte si instalimi 50-kW, do të kishte një IRR prej 15% dhe DSCR 1.25. Kostoja e projektit, 
norma e interesit dhe afati i kredisë, të gjitha kanë një ndikim në IRR dhe DSCR dhe grantet e 
synuara kapitale dhe/ose përjashtimin prej TVSH-së, dhe termat më të favorshme të financimit do t’i 
bënin projektet më tërheqës financiarisht. Garancitë e pjesshme kreditore nga FKGK mund t’u 
ndihmojnë bankave të ofrojnë terma të favorshme. Prodhuesit vetë-konsumues sipas skemës së 
njehsimit neto mund të përfitojnë gjithashtu duke e shitur energjinë e tepërt në rrjet. 

FINANCIMI I PROJEKTEVE SOLARE FV NË KOSOVË  

Mekanizmat dhe opsionet e financimit aktualisht të disponueshme për financimin e projekteve solare 
FV në secilin segment të tregut në Kosovë janë përmbledhur më poshtë.  

Projekte në shkallë shërbimi të kyçura në rrjet. Projektet solare FV në shkallë shërbimi duhet 
ende të zhvillohen në Kosovë. Parqet energjetike me erë të zhvilluara dhe nën zhvillim në Kosovë, 
ofrojnë një udhëzues për opsionet e financimit për projektet e energjisë solare FV. Një park 
energjetik 32.4 MW me erë dhe i kyçur në rrjet (Kitka), i zhvilluar me kosto projekti prej 73 milionë 
eurosh, me BERZH-in që financoi 17.5 milionë euro.5 Një park i dytë energjetik me erë - parku me 
erë 105 MW Bajgora - është aktualisht në zhvillim e sipër me një kredi prej 58 milionë euro nga 
BERZH dhe financim shtesë nga Erste Group Bank dhe NLB Bank, dhe mbulim i siguruar nga agjencia 
gjermane e kreditit të eksportit (ECA) Euler Hermes.6  

 
 
 
 
5 https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitka-wind.html. Air Energy SH.P.K. është një 
instrument me qëllim të posaçëm (IQP) në pronësi të plotë nga Guris Insaat ve Muhendislik AS, një 
kompani e cila është pjesë e konglomeratit turk të Inxhinierisë dhe Ndërtimit Guris Group. Parku 
energjetik me erë është i vendosur në Komunën e Kamenicës në Kosovën Lindore dhe hyri në operim 
në tetor 2018. KOSTT së fundmi ka nënshkruar një marrëveshje për kyçje për ta zgjeruar me 20 MW 
kapacitetin e parkut me erë, që pritet të jetë në operim deri në vitin 2022 
(https://www.evwind.es/2020/09/11/kosovo-signs-agreement-for-wind-energy-expansion/77127). 
6 Parku energjetik me erë Bajgora është duke u zhvilluar në komunën e Mitrovicës nga Sowi Kosova 
 

https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitka-wind.html
https://www.evwind.es/2020/09/11/kosovo-signs-agreement-for-wind-energy-expansion/77127
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Zhvillimi i projekteve solare FV në shkallë shërbimi në Kosovë ka shumë të ngjarë të kërkojë 
instrumente garancie dhe financim borxhi nga IFZH-të dhe bankat komerciale vendase dhe të huaja, 
dhe ekuitet nga sponsorët e projektit. IFC-ja po kërkon të këshillojë qeverinë e Kosovës për 
prokurimin e impiantit të energjisë solare FV 50 MW dhe të sigurojë financim për ofertuesit e 
mundshëm. Aktualisht BERZH është duke mbështetur zhvillimin e një mekanizmi të ankandeve 
revers për të prokuruar në mënyrë konkurruese projekte të ER-së dhe po përgatit kontrata të 
standardizuara dhe dokumente të projektit. KEK-u po konsideron zhvillimin e një impianti solar prej 
50 MW me financim nga KfW dhe/ose një grant të mundshëm nga BE-ja.7  

Edhe Korporata Ndërkombëtare e Financave Zhvillimore të SHBA (DFC) - një pasardhëse e 
Korporatës të Investimeve Private Jashtë Shteteve të Bashkuara (OPIC) dhe Autoritetit të Kredisë 
Zhvillimore të SHBA (DCA) - mund të sigurojë potencialisht ekuitet, borxh, sigurim të riskut politik, 
garanci kredie dhe mjete të tjera investimi për projekte.  

Projektet nën Procedurën e Autorizimit. Bankat komerciale në Kosovë mund të financojnë 
potencialisht projekte të tilla bazuar në praktikat e tyre normale të kreditimit të korporatave, të cilat 
zakonisht janë kredi me afat të bazuara në bilanc. Institucionet lokale të financimit (IF)8 gjithashtu 
mund të formojë një sindikatë për të financuar projekte për të shmangur shkeljen e rregulloreve për 
kufijtë për huamarrësit e vetëm. IF-të lokale, partnerë me FKGK, mund të përfitojnë nga garancia 
kreditore, e cila aktualisht ofron 50% garanci për kreditë deri në 1.0 milion euro.9 

Projektet FV pas njehsorit. Projektet në sektorin e bujqësisë janë financuar kryesisht nga grante 
nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), megjithëse këto projekte mund 
të financohen edhe nga IF lokale. Projektet solare FV në kulme të amvisërive zakonisht financohen 
përmes IF-ve lokale ose janë të vetë-financuar. IF-të lokale ofrojnë kredi me pakicë bazuar në 
praktikat e tyre normale të kreditimit, ndërsa disa ofrojnë kredi me afat të gjatë. Për shembull, 
Raiffeisen Bank financon 70% të kostos së projektit deri në 30,000 euro me afat të kredisë deri në 
180 muaj, dhe normë mesatare interesi prej 3.99%, e cila është e favorshme. Bizneset mund të 
financojnë projekte përmes IF-ve lokale, duke përfshirë ato që janë partnere me FKGK.  

Instrumenti i Financave të Ekonomisë së Gjelbër të BERZH-it (GEFF) siguron financim shtesë për 
amvisëritë dhe ndërtesat banesore që kërkojnë financim nga IF-të pjesëmarrëse. Struktura ofron hua 
deri në 50,000 euro për amvisëritë dhe deri në 300,000 euro për ndërtesat banesore. Këto kredi 
përfshijnë një komponent të grantit 15% për një masë të efiçiencës së energjisë/BRE dhe një 
komponent të grantit 20% për dy ose më shumë masa të efiçiencës së energjisë/BRE në amvisëri. 
Instrumenti GEFF mund të përdoret për financimin e projekteve të energjisë solare FV në amvisëri. 

 
 
 
 
LLC, e cila është në pronësi të shumicës dhe e kontrolluar nga Enlight Renewable Energy Ltd, një 
kompani izraelite e energjisë së ripërtërishme. Projekti është caktuar për përfundimin në prill 2021. 
https://www.ebrd.com/news/2019/575m-ebrd-loan-to-build-kosovos-biggest-wind-farm.html 
7 KEK-u planifikon të zhvillojë një impiant solar FV 100 MW në deponinë e hirit Kosova A dhe 
deponinë e mbeturinave “Dragodan”, dhe është përgatitur një studim paraprak i fizibilitetit të projektit. 
8 IF-të lokale përfshijnë bankat tregtare, ISHF-të dhe një kompani lizingu 
9 FKGK po zhvillon një dritare të re garancie për efiçiencën e energjisë dhe energjinë e ripërtërishme, 
e cila parashikohet të sigurojë një garanci 50% për kredi deri në 2.5 milionë euro (me shumën e 
garancisë deri në 1.25 milion euro) dhe kostot totale të projektit deri në rreth 3.5 milionë euro. 
Instrumenti i re pritet të jetë operacional në 2021. 

https://www.ebrd.com/news/2019/575m-ebrd-loan-to-build-kosovos-biggest-wind-farm.html
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Programi i BERZH-it për Mbështetjen e Konkurrencës së NVM-ve të Kosovës siguron kredi përmes 
bankave pjesëmarrëse për bizneset për instalime të paneleve solare FV deri në 1.0 milion euro, me 
një komponent të grantit 15%. 

SFIDAT PËR FINANCIMIN E PROJEKTEVE TË ENERGJISË SOLARE FV 

Projekte në shkallë shërbimi të kyçura në rrjet. Një konsideratë e rëndësishme për financimin 
e projekteve të ER-së në Kosovë do të ishte primi i riskut për koston e kapitalit për shkak të risqeve 
politike, të politikave dhe të marrjes, të perceptuara nga kredituesit dhe sponsorët e projektit. Disa 
nga risqet kryesore financiare të zhvillimit të projekteve të mëdha të energjisë solare FV përfshijnë 
riskun e kredisë të kundër-palës, të paraqitur nga vlera e dobët e kredisë e marrësve nga sektori 
publik si KOSTT, risqet e politikave dhe  politike në lidhje me ndryshimin e politikave, taksave, 
rentave, etj., çka mund të ndikojë në të ardhurat e projektit, dhe risqet e ndërprerjes së biznesit të 
cilat mund të ndikojnë në prodhimin e energjisë dhe të ardhurat e projektit. Financimi me normë të 
ndryshueshme të interesit kërkon shkëmbime të normës së interesit, por kjo zakonisht mund të 
zbutet nga IFZH-të të cilat sigurojnë financim me normë fikse. Gjithashtu, shumica e IFZH-ve mund 
të sigurojnë financim në euro, monedha në Kosovë, çka zbut risqet e këmbimit valutor. 

Teksa IFZH-të kanë instrumente garancie për të zbutur risqe të tilla, Qeveria e Kosovës mund të 
duhet ta dëmshpërblejë IFZH-në përmes një garancie sovrane në rast se thirret garancia. Një garanci 
sovrane është një detyrim i kushtëzuar për qeverinë, i cili mund të kufizojë aftësinë e saj të 
huamarrjes. Garancitë pa një kundër-garanci zakonisht do të ishin më të shtrenjta. Pavarësisht kësaj, 
garancitë shtojnë koston e financimit të projektit dhe rrisin tarifën. 

Projektet nën Procedurën e Autorizimit. Një pengesë kritike për rritjen e instalimeve (në 
intervalin prej 1 deri- 5 MW ) është pasiguria aktuale në mekanizmin për përcaktimin e çmimit të 
energjisë. Bordi i ZRRE-së ka vendosur ta ndërpresë TN-në dhe po konsideron një çmim referent 
ose çmim të tenderit që mund të ndryshojë nga viti në vit. Duke qenë se bankueshmëria për këto 
projekte varet nga shitja e energjisë elektrike në rrjet, siguria në mekanizmin e çmimeve do të jetë 
thelbësore për projektet shtesë që po zhvillohen nën Skemën e Autorizimit. Ndryshueshmëria e 
tarifave gjatë jetës së MBE-së gjithashtu do të ndikojë ndjeshëm në financimin e projekteve të tilla. 

Një sfidë tjetër kyçe për projektet në këtë kategori është mungesa e opsioneve të financimit të 
projekteve nga IF lokale. Financimi lokal zakonisht bazohet në kreditimin e bilancit të gjendjes me 
kërkesa të konsiderueshme kolaterali që kufizon aftësinë e zhvilluesve për ta shkallëzuar instalimin e 
projektit. Financimi i projektit zakonisht kërkon garanci për pagesa kundrejt detyrimeve të MBE-së 
dhe për risqet e ndërprerjes së projektit dhe risqet politike. IF-të lokale gjithashtu kanë mungesë të 
kapacitetit për të vlerësuar projekte bazuar në strukturat e financimit të projekteve. 

Projektet FV pas njehsorit. Konsumatorët bujqësorë hezitojnë të marrin kredi për shkak të 
normave dhe tarifave të larta të interesit, afateve të shkurtër dhe kërkesave për kolateral. 
Disponueshmëria e granteve nga MBPZHR është gjithashtu një nxitje për financimin komercial. 
Financimi i bankave tregtare për amvisëritë bazohet në praktikat e kreditimit me pakicë, i cila varet 
nga të ardhurat dhe jo nga kursimet e kostove të energjisë nga vetë-gjenerimi i energjisë elektrike. 
Kjo kufizon aftësinë e amvisërive për të kërkuar financim komercial. Rritja e çmimeve të energjisë 
elektrike dhe rënia e kostove të pajisjeve do të përmirësojë aftësinë bankare të projekteve. Një 
kufizim tjetër për instalimet e prodhuesve vetë-konsumues është kufiri i kapacitetit prej 100 kW i 
imponuar nga ZRRE, të cilin bizneset e konsiderojnë tepër të ulët. Një pengesë tjetër për instalimet 
e prodhuesve vetë-konsumues është procesi i rëndë dhe i gjatë i aplikimit për të marrë aprovimin 
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nga ZRRE-ja, i cili mund të zgjasë disa muaj. Aktualisht, kërkohet vërtetimi i një inxhinieri për të 
konfirmuar që kulmi mund ta mbajë ngarkesën. 

SUGJERIME PËR PËRMIRËSIMIN E MUNDËSIVE TË FINANCIMIT PËR 
PROJEKTE TË ENERGJISË SOLARE FV 

Projekte në shkallë shërbimi të kyçura në rrjet. Siç u përmend më lart, financimi i projekteve 
të mëdha solare në Kosovë ka të ngjarë të ketë nevojë për instrumente zbutës të riskut nga IFZH-të. 
Përveç uljes së riskut, përfshirja e IFZH-ve në planin e financimit ul risqet e perceptuara nga 
kreditorët komercialë për projektin dhe ul koston e financimit, dhe nga ana tjetër ul tarifën. 
Garancitë për parqet energjetike me erë të financuara nga BERZH-i në Kosovë ofrojnë një udhëzues 
për mbulesën e kërkuar dhe koston e mbulesës. Diskutimet me IFZH-të, kreditorët komercialë dhe 
QK-në për garancitë e kërkuara, janë me rëndësi kritike për rritjen e investimeve në projekte të 
mëdha të energjisë solare FV. Në Kosovë, financimet publike mbase përdoren më së miri për t’i de-
riskuar investimet private dhe për të ulur primin e riskut përmes sigurimit të garancive sovrane. 

Mund të përdoret një Letër Kredie (LK) nga një bankë komerciale për të garantuar pagesa të MBE-së 
nga KOSTT-i për një periudhë prej tre deri në gjashtë muaj. Shumat mund të mbahen gjithashtu në 
ruajtje për të mbuluar detyrimet e MBE-së. Është edhe opsioni që një IFZH mund të sigurojnë një 
garanci për bankën emetuese të LK-së, me një kundër-garanci sovrane nga qeveria.  

 

IFC-ja se po kërkon ta replikojë programin e saj Shkallëzimi i Solarit (Scaling Solar) për të 
mbështetur Kosovën të zhvillojë projekte të energjisë solare FV. Teksa Kosova do të përfitonte nga 
ky program duke zhvilluar dokumente të standardizuara të ofertave dhe dokumente të projektit dhe 
marrëveshje dhe duke siguruar financim me kushte, i cili në thelb është një fletë e përbashkët e 
termave të financimit e ofruar për të gjithë ofertuesit e kualifikuar, IFZH-të e tjera, përfshirë 
BERZH-in, mund të kenë kërkesa dhe dokumente të ndryshme të projektit, dhe ky aspekt duhet të 
diskutohet me IFZH-të. DFC gjithashtu mund të sigurojë borxhe dhe garanci për projektet, por 
duhet të përcaktohet oreksi i saj për të marrë pjesë në projektin e tenderuar i cili mund të mos 
përfshijë investitorë ose pajisje amerikane për projektin. Një pengesë e mundshme për financimin e 
DFC është se ai siguron financim në dollarë amerikan të bazuar në LIBOR, çka do të kërkojë bartjen 
e kostove shtesë për një shkëmbim të monedhës për të zbutur risqet e monedhës, pasi flukset e 
parave të gatshme të projektit do të ishin në euro. Edhe ky aspekt duhet të diskutohet me DFC-në.  

Potenciali për të eksportuar energji nga Kosova në vendet e rajonit dhe marrëveshja e fundit për të 
marrë pjesë në tregun e përbashkët të energjisë elektrike, gjithashtu mund të ndihmojë në uljen e 
risqeve të investimeve për sponsorët e projektit, dhe ky aspekt duhet të shqyrtohet.10 

Projektet nën Procedurën e Autorizimit. Një vendim nga ZRRE për mekanizmin tarifor do t’u 
japë siguri zhvilluesve të projekteve. Zhvillimi i kontratave dhe dokumenteve të standardizuara të 

 
 
 
 
10 Në vitin 2020, Kosova u dakordua me shoqatën e operatorëve evropianë të rrjetit për t’u kyçur në 
rrjetin evropian kontinental, duke i lejuar të funksionalizojë interkoneksionin 400 kV të nën-përdorur 
me Shqipërinë. 
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projektit së bashku me instrumentet e garancisë do të përmirësojë aftësinë bankare të projekteve 
dhe do të ndihmojë zhvendosjen nga kreditë e bilancit te financimi i projektit, çka mund të ndihmojë 
në shkallëzimin e projekteve. Planet e FKGK-së për të përmirësuar kapacitetin e palëve të interesit 
gjithashtu do të mbështesin kalimin në financimin e projektit. 

Projektet FV pas njehsorit. Skemat e granteve bujqësore mund të kufizojnë përqindjen e 
granteve të dhëna projekteve për të stimuluar rritjen e financimit komercial. Financimi i shtuar 
komercial do të forcojë njohuritë dhe kapacitetin e IF-ve lokale dhe mund të çojë në sigurimin e 
termave më të favorshme për huadhënien. Përdorimi i shtuar i garancive të FKGK-së do të ulte 
koston e financimit komercial. Një përjashtim nga TVSH-ja për instalimet e amvisërive prodhues 
vetë-konsumues do t’i ulte kostot e projektit për 20% dhe do t'i bënte instalimet më të 
përballueshme dhe më të bankueshme. Financimi me afat të gjatë të shlyerjes dhe përdorimi i 
pajisjeve si kolateral, do të stimulonte edhe rritjen e kreditimit. Ulja e çmimeve për projektet e 
energjisë solare FV dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike do të stimulojë edhe rritjen e 
financimit komercial. Edhe procedurat e standardizuara dhe të efektshme për shqyrtimin dhe 
pëlqimet komunale të projekteve do të ndihmonin në rritjen e numrit të instalimeve. 

HAPI I ARDHSHËM 

Ky raport ka zhvilluar sugjerime për të kapërcyer sfidat dhe për të përmirësuar klimën e financimit 
për tri kategoritë kryesore të tregut të projekteve solare FV në Kosovë. Hapi vijues është zhvillimi i 
mekanizmave dhe instrumenteve të financimit dhe hulumtimi i opsioneve të politikave për të 
adresuar sfidat. Kjo do të kërkojë ndërveprim të ngushtë me palët e interesit në QK, institucionet e 
sektorit të energjisë elektrike, IFZH-të, bankat komerciale, zhvilluesit e projekteve dhe donatorët 
dypalësh, duke përfshirë ata që tashmë mbështesin projektet e ER-së në Kosovë. Marrë parasysh 
nevojat e ndryshme të tri segmenteve të tregut të diskutuara në këtë raport, rekomandohet që të 
zhvillohen rrjedha të veçanta pune për të përmirësuar financimin për secilin segment të tregut.  
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BARRIERAT DHE REKOMANDIMET 11 
Raporti i Aneksit 3 është i ndarë në katër pjesë, secila e përqendruar në një temë të ndryshme 
funksionale, me një numër barrierash dhe rekomandimesh të identifikuara: 

• Pjesa 1. Integrimi i vetë-konsumuesve të ripërtërishëm; 
• Pjesa II. Gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedura të pakërkuara;  
• Pjesa III. Gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedurat e ardhshme të 

kërkuara; 
• Pjesa IV. Barrierat e tjera.   

INTEGRIMI I VETË-KONSUMUESVE TË RIPËRTËRISHËM  

Kur diskutohet rreth vetë-konsumit të ripërtërishëm duhet të theksohet qartë se ky segment nuk 
njihet dhe vlerësohet si një sektor i rëndësishëm për ER. Korniza aktuale e politikave nuk thekson, 
madje as nuk tregon ndonjë objektiv për vetë-konsum të ripërtërishëm. Përveç projekteve të 
prodhuesve vetë-konsumues të regjistruar nga ZRRE, QK nuk mban asnjë shënim për projekte të 
tjera që përdoren vetëm për vetë-konsum dhe nuk injektojnë energji elektrike në rrjet. Prandaj, QK 
duhet të përcaktojë qartë objektivat e vetë-konsumit të ripërtërishëm në politikën e saj kombëtare, 
përfshirë PKEK dhe Strategjinë e Energjisë. Për më tepër, ajo duhet të krijojë bazën ligjore për të 
ndjekur projektet e vetë-konsumit dhe të përfshijë projekte të tilla drejt caqeve të saj kombëtare të 
BRE-ve. Në ndërkohë, QK duhet të sigurojë zhvillimin e legjislacionit sekondar për të krijuar 
zyrtarisht një udhërrëfyes për monitorimin dhe raportimin e treguesve kryesorë të performancës 
për zbatimin e caqeve të vetë-konsumit të ripërtërishëm. 
 
E drejta për vetë-konsum të ripërtërishëm nuk njihet në legjislacionin primar dhe vetëm legjislacioni 
sekondar i referohet pjesërisht. Prandaj, Kosova duhet të miratojë një Ligj për Burimet e 
Ripërtërishme të Energjisë ose të ndryshojë Ligjin e saj për Energji për ta përfshirë vetë-konsumin e 
ripërtërishëm, duke përfshirë të drejtën për deponim të energjisë, përveç të drejtës për të prodhuar 
dhe injektuar energji elektrike të tepërt. Duhet të eliminohen kufizimet aktuale të statusit të 
prodhuesit vetë-konsumues me 100 kW dhe kyçje në rrjetin të tensionit të ulët, pasi ato 
diskriminojnë arbitrarisht ndaj klientëve të tjerë përfundimtarë.   
 
Sektori i energjisë do të përfitonte nga miratimi i një ligji për burimet e ripërtërishme të energjisë, 
me një nen specifik për vetë-konsumin ku do të përfshiheshin në një mënyrë të qartë dhe të 
thjeshtuar të gjithë mekanizmat dhe kushtet e zbatueshme, duke përfshirë njehsimin neto, faturimin 
neto me mekanizmat e çmimeve, kyçjen në rrjet, etj. Futja e vetë-konsumuesve të ripërtërishëm që 
veprojnë bashkërisht në një ligj të tillë do të ndihmonte që ndërtesat me shumë banesa të kalonin në 
vetë-konsum të ripërtërishëm, i cili nga ana tjetër do të rriste efiçiencën e energjisë dhe do të 
kontribuonte në caqet e BRE-ve. Tregtimi dhe bashkimi ndërmjet kolegëve duhet të njihet qartë në 
ligjin primar. 
 
Nga pikëpamja teknike dhe teknologjike, sektori i energjisë në Kosovë nuk përballet me kufizime kur 
bëhet fjalë për instalimin e të gjitha llojeve të teknologjive të ripërtërishme nga vetë-konsumuesit të 
kyçur në rrjet me njehsim neto. Për më tepër, nuk ka pengesa ligjore dhe rregullatore për instalimin 

 
 
 
 
11 Kjo është një përmbledhje e barrierave dhe rekomandimeve kryesore të identifikuara. Përshkrimi i 
hollësishëm jepet në raportin e Aneksit 3.  
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e deponimit të energjisë për vetë-konsumuesit ER, megjithatë ligji për energjinë hesht në lidhje me 
vetë-konsumin, dhe rregullat ekzistuese të miratuara nga ZRRE-ja nuk e mbulojnë operimin dhe 
deponimin për vetë-konsum.  
 
Planifikimi i rrjetit është padyshim themeli i çdo zhvillimi të besueshëm në të ardhmen, dhe si i tillë, 
është thelbësore që plani i zhvillimit të rrjetit të marrë në konsideratë kërkesën e vetë-konsumuesve 
të ER-së, gjë që nuk bëhet në planin ekzistues zhvillimor 2020-2029 të KEDS-it. Prandaj, është e 
domosdoshme të punohet për identifikimin e lokacioneve potenciale për vetë-konsumues dhe për 
planifikimin përkatës në përputhje me planet zhvillimore të OST-së dhe OSSH-së. Për më tepër, 
vetë-konsumuesit e mundshëm duhet të kenë qasje të plotë në informacion në lidhje me planet e 
zhvillimit të rrjetit dhe kapacitetet e mundshme në dispozicion për instalimet e tyre të BRE-ve. Sa i 
përket sistemeve të njehsimit inteligjent për vetë-konsumues, ekziston nevoja për të zhvilluar dhe 
përmirësuar më tej rregulloren për një sistem të tillë në përputhje me Udhëzimet e Politikave të 
Komunitetit të Energjisë, të cilat, ndër të tjera, do të adresojnë qartë kostot dhe instalimin e 
njehsorit inteligjent nga prodhuesit vetë-konsumues. Procedurat aktuale për kyçje të OSSH-së janë 
të komplikuara dhe duhet të modernizohen dhe thjeshtohen. Drafti i Metodologjisë së Tarifimit të 
Kyçjes i OSSH-së është nën shqyrtim nga ZRRE-ja. 
 
Sa i përket skemave mbështetëse, skema e vetme e zbatueshme për vetë-konsumin e energjisë së 
ripërtërishme në Kosovë është njehsimi neto (njehsimi dykahësh). Me njehsimin neto, sasia e 
energjisë së konsumuar nga rrjeti balancohet çdo vit me sasinë e furnizuar përsëri në rrjet nga 
prodhimi i tepërt i energjisë së ripërtërishme. Çdo Bilanc pozitiv i papaguar në periudhën e fundit të 
faturimit të një viti kalendarik rivendoset në zero (0 kWh) pa kompensim nga furnizuesi. Sidoqoftë, 
energjia e tepërt e ripërtërishme e prodhuar (për shembull, gjatë ditës me panele solare FV) 
ndihmon në kompensimin e energjisë së blerë nga rrjeti (për shembull, natën). 
 
Njehsimi neto përdoret gjerësisht në mbarë botën. Sidoqoftë, shpesh përfshin kompensimin e 
konsumit me prodhimin e tepërt mbi bazën e kWh por jo në bazë të çmimit të tregut për 
transferimin e energjisë elektrike në rrjet. Acquis i Energjisë i BE kërkon që në mënyrë që të mos 
shtrembërohet tregu, duhet të përdoren mekanizma më të orientuar drejt tregut, me çmimet e 
tregut të paguara nga konsumatori për energjinë elektrike të blerë dhe nga shërbimi i furnizimit për 
energjinë elektrike të transferuar në rrjet nga konsumatori. Prandaj, është propozuar që njehsimi 
neto të përdoret vetëm për vetë-konsum të ripërtërishëm në shkallë të vogël, ku pjesa dërrmuese e 
energjisë elektrike të prodhuar nga BRE vetë-konsumohet nga konsumatori, dhe transferimi neto i 
energjisë elektrike në rrjet është minimal. 
 
Aktualisht, në Kosovë, njehsimi neto është i autorizuar vetëm për instalime deri në 100kW dhe të 
kyçura në rrjetin e tensionit të ulët 0.4 kV, dhe me një detyrim mbi furnizuesin universal që të lidhë 
një marrëveshje prodhuesi vetë-konsumues me konsumatorin përfundimtar, që është edhe në grupin 
e bilancit të furnizuesit. Sidoqoftë, legjislacioni nuk e përcakton fazën fillestare dhe afatin për 
autorizimin e njehsimit neto. 
Njehsimi neto duhet të vazhdojë të zbatohet për disa vetë-konsumues, si amvisëritë dhe NVM-të që 
transferojnë vetëm sasi të vogla neto të energjisë elektrike në rrjet. Në mënyrë ideale, Kosova do të 
kalonte nga njehsimi neto vetëm në faturimin neto, ku energjia elektrike blihet dhe shitet me tarifat 
përkatëse. Kosova ende nuk ka zbatuar faturimin neto, por kjo mund të propozohet në Planin 
Kombëtar për Energjinë dhe Klimën (PKEK). Duhet të theksohet se Kosova nuk e ka kryer kurrë një 
studim specifik për vendin për të vlerësuar secilin mekanizëm të mundshëm mbështetës, për të 
ekzaminuar se si këta mund të stimulojnë instalimin e rritur të BRE-ve për të ndihmuar në arritjen e 
caqeve të vendit, dhe për të vlerësuar implikimet fiskale të mekanizmave të tillë për amvisëritë, 
bizneset, dhe buxhetin kombëtar. Vetë-konsumuesve me njehsim neto dhe faturim neto duhet t’u 
lejohet të instalojnë kapacitete deri në 400kW (nga kapaciteti aktual 100kW) pa pasur përgjegjësi 
për balancimin, siç thuhet në Direktivën e KE-së. Instalimet mbi 400kW duhet të marrin 
përgjegjësinë për balancimin. ZRRE-ja duhet të ndryshojë rregullat e saj në mënyrë që t’i 
harmonizojë ato me legjislacionin primar.  
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Konsumatorët përfundimtarë nuk janë mjaft të informuar për skemën e vetë-konsumit me ER, 
mundësinë e hyrjes dhe të drejtat dhe përfitimet e tyre si vetë-konsumues. Kjo vlen veçanërisht për 
KEDS-in dhe KESCO-n, të cilët nuk publikojnë ndonjë informacion në lidhje me këtë. KESCO si 
furnizues publik, dhe furnizuesit e tjerë, do të përdorin të gjitha mjetet e qasshme për t’i informuar 
konsumatorët mbi të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre në lidhje me vetë-konsumin, siç janë përdorimi 
i: fushatave informuese, broshurave që u dorëzohen konsumatorëve së bashku me faturat e tyre 
mujore, ueb faqe informacioni, dhe përmes mediave. 
 
Prodhuesit vetë-konsumues të ripërtërishëm nuk përjashtohen nga asnjë tarifë ose taksë. Prodhuesit 
vetë-konsumues paguajnë të gjithë shumën e TVSH-së prej 18% për pajisjet e sistemit të energjisë 
solare FV, duke përfshirë zhvillimin dhe instalimin e projektit. E vetmja TVSH e zvogëluar është për 
konsumin e energjisë elektrike që arrin në 8%, megjithatë kjo ulje aplikohet për të gjithë 
konsumatorët në Kosovë. Në lidhje me TVSH-në në sistemin e energjisë solare FV, hulumtimi në 
terren ka treguar se kjo është një barrierë ndaj instalimeve, veçanërisht në sektorin e amvisërive. 
Një përjashtim nga TVSH-ja do të stimulonte rritjen e instalimeve shtëpiake të vetë-gjenerimit të 
ripërtërishëm. Kërkohet një studim i thelluar për implikimet fiskale të uljes ose eliminimit të TVSH-
së. Në mënyrë të ngjashme, ka mungesë studimesh për ndikimet fiskale të mekanizmave si njehsimi 
neto. Ndryshimet e politikave dhe legjislacionit nuk mund të bëhen me mençuri pa ndërmarrë 
studime specifike për Kosovën. 
 
Për fundi, është e rëndësishme të promovohet dhe nxitet vetë-konsumi nga amvisëritë dhe 
konsumatorët e vegjël komercialë duke mos aplikuar ngarkesa, taksa dhe detyrime, veçanërisht kur 
energjia e gjeneruar është për vetë-konsum dhe nuk injektohet në rrjet. Çdo ngarkesë, taksë dhe 
detyrim i zbatuar duhet të jetë për shërbime specifike të rrjetit dhe i përcaktuar qartë. 
 
Rekomandimet kyçe: 

• Miratimi i Ligjit të Ri për BRE-të ose Ndryshimi i Ligjit për Energjinë Nr. 05/L - 081 (qershor 
2016) 

• Rritja e nivelit të tensionit të kyçjes nga Tensioni i Ulët aktual (0.4 kV) në Tension të Mesëm 
(10, 20, 35 kV) 

• Rritja e kapacitetit të instalimit të prodhuesit vetë-konsumues nga 100 kW aktuale në p.sh. 
400 kW 

• Vendosja e kërkesave të raportimit për instalimet pas njehsorit për të llogaritur 
kompensimin e CO2 

• Rritja e vetëdijesimit të klientëve për procedurat dhe përfitimet e prodhuesit vetë-
konsumues  

• Thjeshtimi dhe standardizimi i procesit dhe formularëve të autorizimit:  
• Ngarkesa, taksa dhe detyrime minimale për autorizimin dhe aprovimet. 

 

GJENERUES TË MËDHENJ TË ENERGJISË SOLARE FV BAZUAR NË 
PROCEDURA TË PAKËRKUARA 

Kjo pjesë përshkruan barrierat e identifikuara nga bizneset të cilat kanë zhvilluar dhe zbatuar 
projekte në shkallë të gjerë, të mbështetur më parë nga tarifat nxitëse. 
 
Pengesa kryesore e identifikuar në lidhje me gjeneruesit e pakërkuar është mungesa e harmonizimit 
të akteve të ndryshme ligjore dhe kompleksiteti i procesit që ndikon tek investitorët në procesin e 
marrjes së autorizimit për ndërtimin e instalimeve të BRE-ve. Për shembull, teksa MBE-ja për 
projektet solare FV është për 12 vjet, leja mjedisore për operim, në përputhje me Ligjin për 
Mbrojtjen e Mjedisit, lëshohet vetëm për një periudhë pesë vjeçare. Kohëzgjatja e lejes mjedisore 
duhet të zgjatet që të përputhet me afatin e shlyerjes të MBE-së. 
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MBE-ja nuk është e garantuar nga qeveria (si për pagesën për energji ashtu edhe për stabilitetin e 
metodologjisë së çmimeve dhe kornizës rregullatore), çka pengon kreditimin e projektit në baza pa 
rekurs. Të gjitha bizneset e intervistuara gjatë tetorit - nëntorit 2020 kanë raportuar se kishin 
probleme themelore për sigurimin e kyçjeve në rrjet nga KEDS-i. Për më tepër, ata mendonin se 
ngarkesat e KEDS-it ishin tepër të larta.   
 
Në rast se kërkohet pëlqimi komunal, nuk ka formularë të standardizuar dhe secila komunë përdor 
formularë të ndryshëm. Në mënyrë që të shmangen vonesat për marrjen e pëlqimit komunal, duhet 
të ekzistojë një formular i vetëm i aplikueshme në të gjitha komunat, dhe të jetë i qasshëm online 
përmes ueb faqes së komunës.  Për më tepër, komuniteti i biznesit vuri në dukje se personeli 
komunal shpesh është i trajnuar në mënyrë joadekuate dhe nuk ka përvojë të mjaftueshme për të 
ndihmuar investitorët në procesin administrativ të marrjes së licencave, lejeve dhe miratimeve të 
tjera. Duhet të ofrohen programe të ndërtimit të kapaciteteve dhe trajnimit për stafin komunal në 
mënyrë që ata të përfitojnë nga praktikat më të mira dhe të mbështesin investitorët. 
 
Bizneset më tej kanë raportuar shumë vonesa në marrjen e dëshmive dokumentare nga institucione 
të ndryshme kombëtare, në mënyrë që të jenë në gjendje të aplikojnë për autorizim në ZRRE. 
Prandaj, në mënyrë që të dihet saktësisht kohëzgjatja e procedurës së autorizimit, ZRRE duhet të 
shënojë tërë kohëzgjatjen që i duhen investitorëve në mënyrë që të mbledhin të gjitha dëshmitë 
dokumentare para se të aplikojnë tek Rregullatori.   
 
Deri kohët e fundit, skema kryesore e zbatueshme mbështetëse për gjeneruesit e BRE ishte tarifa 
nxitëse. Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) në mbledhjen e Bordit të saj në dhjetor 2020 nxori 
një vendim për t’i ndërprerë tarifat nxitëse. Sidoqoftë, ZRRE-ja nuk vendosi se cili mekanizëm i 
çmimeve do t’i zëvendësojë tarifat nxitëse, dhe kjo e ka ngrirë të gjithë procesin. Kjo pasiguri e ka 
çuar të gjithë procesin në ndalim. Drafti i metodologjisë për çmimet e referencës për prodhuesit e 
BRE-ve nuk është miratuar ende dhe nuk ka ndonjë çmim referent të përcaktuar nga ZRRE për vitin 
2021. Kjo nuk u lejon gjeneruesve të mundshëm të aplikojnë për instalimet e BRE-ve. ZRRE-ja duhet 
të miratojë një metodologji çmimesh për gjeneruesit e BRE-ve për vitin 2021 që lejon rikuperimin e 
kostove dhe kthimin e arsyeshëm të investimit.  
Që rrjeti të akomodojë BRE të reja shtesë të konsiderueshme, mund të jetë e nevojshme të 
instalohet deponim i energjisë në mënyrë që të stabilizohen operacionet e rrjetit. Aktualisht nuk 
ekziston asnjë procedurë ose politikë për të adresuar deponimin e energjisë. Si KEDS-i ashtu edhe 
KOSTT-i kanë deklaruar se rezervat adekuate, mekanizmi i balancimit dhe shërbimet ndihmëse, 
aktualisht nuk janë në dispozicion. Kjo është e rëndësishme për zhvillimin e gjeneruesve të BRE-ve 
në shkallë të gjerë që kryesisht janë duke shitur në rrjet. ZRRE-ja dhe OSSH-ja duhet të zhvillojnë 
politika dhe procedura për deponimin e energjisë, siç është deponimi me bateri në shkallë shërbimi 
(BESS), dhe të zhvillojnë një treg për shërbime ndihmëse për të lehtësuar integrimin në rrjet të BRE-
ve në shkallë të gjerë. 
 
Planet aktuale zhvillimore të OST-së nuk marrin në konsideratë lokacionet dhe kapacitetet e 
mundshme për zhvillimin e BRE-ve të reja. As studimet e planifikimit të rrjetit nuk janë në 
dispozicion për zhvilluesit e projekteve. Kjo mund të çojë në planifikim jo optimal dhe kosto të lartë 
për kyçjen e BRE-ve të reja në rrjet. Vendosja dhe përmasat e impianteve të reja solare FV/BRE 
duhet të koordinohet me planet e zgjerimit të OST-së dhe OSSH-së. Zhvilluesve të projekteve duhet 
t’u sigurohet informacion mbi planet e zgjerimit të gjenerimit dhe transmisionit të hartuara nga 
ndërmarrjet publike dhe/ose operatori i tregut.  
 
Rekomandimet kyçe: 

• Marrëveshja për Blerje të Energjisë (MBE) të garantohet nga qeveria - mbështetëse e 
kreditimit të projektit në baza pa rekurs.  

• Miratimi i Metodologjisë për Kyçje (vendosja e çmimeve) pasi ngarkesat e KEDS ishin tepër 
të larta.  
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• Vendosja e mekanizmit të ri të çmimeve për të zëvendësuar Tarifat Nxitëse (të ndërprera në 
dhjetor 2020)  

• Miratimi i metodologjisë për çmimet e referencës për BRE për projektet me ‘Kornizë të 
Rregulluar’ 

 

GJENERUES TË MËDHENJ TË ENERGJISË SOLARE FV BAZUAR NË 
PROCEDURAT E KËRKUARA (TENDER OSE ANKAND) 

Në Kosovë ende nuk janë zhvilluar projekte të mëdha solare FV mbi 3 MW në shkallë shërbimi. Janë 
të nevojshme proceset e kërkuara konkurruese dhe transparente të tenderimit për të rritur besimin 
e investitorëve dhe për të tërhequr kredi, interesin e sponsorëve të projektit, dhe dorëzimet.  
 
Financimi i projekteve të mëdha solare FV në Kosovë është një proces në të cilin përfshihen risqet 
politike, të politikave dhe të marrësve, të perceptuar nga kreditorët dhe sponsorët e projektit. 
Barriera të tilla kanë ndikim në rritjen e primit të riskut të kostos së kapitalit, duke e bërë projektin 
më të shtrenjtë dhe duke e rritur tarifën. Risqet kryesore përfshijnë riskun e kredisë të kundër-
palës, të paraqitur nga vlera e dobët e kredisë e marrësve nga sektori publik si KOSTT, risqet e 
politikave dhe  politike në lidhje me ndryshimin e politikave, taksave, rentave, çmimeve të energjisë 
elektrike, etj., çka mund të ndikojë në të ardhurat e projektit, dhe risqet e ndërprerjes së biznesit të 
cilat mund të ndikojnë në prodhimin e energjisë dhe të ardhurat e projektit. Normat e 
ndryshueshme të interesit dhe financimi jo euro mund të jenë gjithashtu një risk në varësi të 
kreditorëve të projektit. Prandaj, mund të merren një numër masash për t’i zbutur këto risqe. Për 
shembull, përfshirja e IFZH-ve në sindikatën e financimit ndihmon në uljen e perceptimit të riskut 
dhe tërheq financimin tregtar. Për t’i zbutur risqet e projektit duhet të hulumtohen instrumentet e 
zbutjes së riskut nga IFZH-të dhe instrumente të tjerë nga Agjencitë e Kredisë së Eksportit, si dhe 
sigurimet komerciale. Qeveria e Kosovës duhet të konsiderojë nevojën për të siguruar kundër-
garanci sovrane për të garantuar instrumentet e ofruara nga IFZH-të. Duhet të ndërmerret një 
analizë e shumës totale të kundër-garancive që QK-ja mund të sigurojë për projekte të mëdha të ER-
së. Duhet të konsiderohet garancia e likuiditetit përmes Letër Kredive nga bankat për të garantuar 
pagesa të MBE-së nga KOSTT-i për një periudhë prej tre deri në gjashtë muaj. Duhet të 
konsiderohen edhe llogaritë e ruajtjes për të mbuluar detyrimet e MBE-së. Duhet të ekzaminohet 
potenciali për të eksportuar energji nga Kosova në vendet e rajonit dhe marrëveshja e kohëve të 
fundit për të marrë pjesë në tregun e përbashkët të energjisë elektrike, pasi ulin varësinë nga një 
marrës i vetëm. 
 
Termat dhe kushtet e MBE-së, marrëveshjet dhe kontratat e zbatimit dhe për kyçjet në rrjet do të 
jenë kritike për bankueshmërinë e projekteve, dhe risqet e projektit do të duhet të zbuten me 
instrumentet e duhura. Prandaj rekomandohet që të zhvillohen dokumentet e standardizuara të 
projektit për të siguruar energji në mënyrë konkurruese dhe transparente nga projekte të mëdha 
solare FV. Dokumenti duhet të jetë i standardeve të pranuara ndërkombëtarisht dhe duhet të 
zhvillohet në konsultim me të gjithë palët e interesit. 
 
Rekomandimet kyçe: 

• Përdorimi i proceseve konkurruese dhe transparente të ofertimit (tenderim / ankand) 
• Standardizim i termave dhe kushteve të MBE-së, Marrëveshjes për Kyçje në Rrjet, dhe 

marrëveshjeve të tjera të projektit siç është Marrëveshja e Qirasë së Tokës.   
 

BARRIERAT E TJERA 



 
 
 

Statusi i instalimeve FV në Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  30 
 

Kjo pjesë përqendrohet në barrierat e tjera që ndikojnë në të gjithë gjeneruesit e sektorit të BRE-ve 
në përgjithësi. Shumica e pengesave të mbuluara në këtë pjesë kanë të bëjnë me moszbatimin e 
ligjeve dhe rregulloreve të miratuara tashmë ose me rregullore dhe politika dytësore joadekuate.  

Një barrierë e identifikuar që pengon zgjerimin e segmentit të prodhuesve vetë-konsumues është 
statusi i jashtëligjshëm i 350,000 ndërtesave në mbarë Kosovën. Për sa kohë që një ndërtesë është e 
jashtëligjshme, asaj i mungon një leje ndërtimore që është një nga dokumentet kryesore që duhen 
dorëzuar për të marrë lejen komunale për instalimin e një sistemi fotovoltaik. Autoritetet kombëtare 
duhet ta marrin parasysh këtë çështje dhe ta trajtojnë siç duhet.  
 
Një barrierë tjetër është përdorimi i kufizuar i proceseve të tenderimit publik për kapacitetet 
gjeneruese nga BRE. Kjo domethënë se procedura aktuale e autorizimit e administruar nga ZRRE-ja 
nuk ka rezultuar në kapacitet të mjaftueshëm të gjenerimit nga BRE për të siguruar sigurinë 
kombëtare të furnizimit, prandaj, në përputhje me nenin 44 të Ligjit Nr. 05/L-084 për Rregullatorin e 
Energjisë, ZRRE-ja duhet të lëshojë një vendim me shkrim që e pranon këtë gjendje dhe më pas 
qeveria mund të nisë tenderët. Rekomandohet që të përdoret procesi i tenderimit për të 
përmbushur cakun shtesë të energjisë solare FV siç parashikohet në Udhëzimin Administrativ Nr. 
05/2017 për caqet e burimeve të ripërtërishme të energjisë. Në përgjithësi, nga QK do të përdoren 
proceset e tenderimit, të njohura në ligjin kombëtar, në mënyrë që të kalohet drejt mekanizmave të 
orientuar drejt tregut për mbështetjen e BRE-ve, të cilat do të ishin në përputhje me rekomandimet 
e SKEn dhe në përputhje me rregullat e Ndihmës Shtetërore.   
 
Në lidhje me procedurat e thjeshtuara dhe të efektshme, edhe pse One Stop shop është themeluar 
dhe është gjithashtu funksional, megjithatë ky institucion nuk ka luajtur ndonjë rol aktiv deri më tani 
dhe as nuk ka ndërmarrë ndonjë aktivitet.12  One Stop Shop duhet të jetë një lojtar aktiv dhe kyç në 
lehtësimin dhe promovimin e BRE-ve në Kosovë, me zyra të vazhdueshme operacionale dhe të 
njohura nga komuniteti i biznesit.  
Në lidhje me qasjen në rrjet, të gjitha bizneset që kanë aplikuar për kyçje të kapaciteteve të reja 
gjeneruese nga BRE, kanë raportuar probleme themelore me KEDS-in në lidhje me kyçjen në rrjet. 
Në raste të caktuara, KEDS është përpjekur të refuzojë kërkesat për kyçje dhe propozimin për kyçje 
përmes rrjetit të sistemit të transmisionit, ndërsa në aspektin ekonomik dhe teknik këto instalime 
janë të përshtatshme për kyçje në rrjetin e shpërndarjes. Për më tepër, KEDS i ka detyruar bizneset 
e energjisë së ripërtërishme të kryejnë kyçje të thella, përfshirë ndërtimin e kilometrave të tëra të 
linjave ajrore, çka nuk është e realizueshme teknikisht dhe komercialisht. Investimet e bëra nga 
investitorët janë me vlerë të jashtëzakonshme dhe jo të gjitha janë të nevojshme. Rekomandohet që 
ZRRE-ja t’i shqyrtojë kërkesat teknike të vendosura nga KEDS-i për investitorët, dhe të vlerësojë 
nëse këto kërkesa zbatohen në mënyrë transparente, jodiskriminuese dhe proporcionale. Monitorimi 
i rregullt nga ZRRE-ja do të sigurojë që edhe vetë-konsumuesit e rinj të mos ngarkohen në mënyrë 
të tepruar dhe disproporcionale. ZRRE-ja do të miratojë draft metodologjinë e kyçjes.  
 
Për më tepër, ZRRE-ja duhet të marrë parasysh arsyet pse Bordi i saj duhet të miratojë secilën 
kërkesë për statusin e prodhuesit vetë-konsumues. Ashtu si në KP-të e tjera të KEn, statusi i 
prodhuesit vetë-konsumues mund të merret përmes OSSH-së, megjithatë, ky i fundit do të jetë i 
detyruar të regjistrojë të gjithë prodhuesit vetë-konsumues dhe të mbajë shënime për secilin instalim 
dhe të informojë ZRRE-në për secilin status të dhënë.  
 

 
 
 
 
12 Industria Metalike dhe Grupi i Energjisë së Ripërtërishme të Kosovës (MIRECK), “Komunikim 
elektronik ndërmjet përfaqësuesve të MIRECK dhe Bashkim Pllana (One-Stop-Shop)”, 13 gusht 2020.  
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Së fundi, por shumë i rëndësishëm ama, është zbatimi i certifikatës së origjinës. Edhe pse ekziston një 
rregull i miratuar nga ZRRE në 2010, ky sistem nuk është plotësisht funksional pasi rregulla duhet të 
ndryshohet dhe duhet të zbatohet një sistem elektronik për lëshimin, transferimin dhe anulimin e 
garancive të origjinës në përputhje me sistemin e standardizuar evropian të certifikatës së energjisë.  
 
Rekomandimet kyçe: 

• Shfrytëzimi më i lartë i One Stop Shop (OSS) për projektet e BRE-ve;  
• Vendosja e regjistrit të certifikatës së origjinës dhe lëshimi i certifikatës elektronike 
• Procedurë e thjeshtuar në të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e licencave ose lejeve  
• Përmirësimi i pajtueshmërisë së legjislacionit lokal me Direktivat e BE-së 
• Heqja e caqeve të ER-së nga Ligji për Energjinë për të shmangur nevojën e shpeshtë për 

ndryshime.   
 
 



 
 
 

Statusi i instalimeve FV në Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  32 
 

 

PËRFSHIRJA GJINORE, ARSIMIMI DHE MUNDËSITË E 
PUNËSIMIT NË SEKTORIN E BRE-VE/ENERGJISË SOLARE FV NË 
KOSOVË 
Kjo pjesë përmbledh gjetjet e seksionit për potencialin e punësimit, arsimimit dhe përfshirjes gjinore 
të raportit të Aneksit 2.  

MUNDËSI PUNËSIMI 

Situata aktuale e punësimit: 
• Biznesi solar është relativisht i ri në Kosovë, me 15 kompani aktive në instalime solare FV, 

me 5 kompani të përqendruara ekskluzivisht në biznesin e energjisë solare FV dhe që 
konsiderohen si konkurrentët kryesorë të pjesës së tregut.  

• Numri mesatar i të punësuarve të rregullt në këto kompani është midis 14-25; Në varësi të 
dinamikës së projekteve, këto kompani punësojnë teknikë/instalues afatshkurtër.  

• Kapaciteti mesatar i instaluar i paneleve solare FV për secilën kompani deri më tani shkon 
mes 0.65 - 1.7 MW   

• Një fabrikë montimi e paneleve solare FV në Kosovë ka 50 të punësuar të rregullt në linjën e 
prodhimit të paneleve solare FV (50% meshkuj, 50% femra); grupmosha 20-27, dhe rreth 20 
instalues të rregullt.  

 
Mundësi të reja të punësimit: 

• Përgatitja e projekteve të ardhshme të energjisë solare FV gjatë periudhës së ardhshme 10 
vjeçare pritet të gjenerojë kërkesë të madhe për ekspertë të energjisë solare FV dhe fuqi 
punëtore për instalim.   

• Prodhuesit vetë-konsumues dhe granti bujqësor janë dy segmente që do të shohin numrin 
më të madh të instalimeve (13,000). 

• Numri i parashikuar i punëve të reja të drejtpërdrejta afatgjata është mes 1,500 dhe 2,000.  
 
Sfidat:  

• Mungesa e stafit me shkathtësi, të trajnuar dhe me përvojë në BRE dhe zbatimin e projektit 
të energjisë solare FV.   

• Mungesa e vetëdijesimit të publikut për orientimin në karrierë dhe mundësitë e punësimit në 
sektorin e BRE dhe solar.   

• Programet e dobëta arsimore - mospërputhja e kurrikulës / programeve arsimore me 
nevojat e tregut.  

ARSIMIMI 

Oferta aktuale e arsimit në lidhje me BRE: 
• Universiteti i Prishtinës (UP): 

o Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike: Programet e studimit për BRE (BSc dhe MSc) - 350 
studentë që aktualisht ndjekin studime si në BSc ashtu edhe në MSc; 20 të diplomuar 
në vit në BSc dhe 5-7 në MSc; 60% studente femra, 40% studentë meshkuj.  

o Fakulteti i Arkitekturës: Program studimi (MA) për Efiçiencën e Energjisë në 
Ndërtesat Publike dhe Banesore, në bashkëpunim me QEQ 

o Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: Vetëm një modul   
o Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri (QEQ): Kurse të programit të certifikuar 

për BRE përfshirë energjinë solare (20 ECTS)  
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• Universiteti për Biznes dhe Teknologji (UBT): Programet e studimit për BRE (BSc dhe MSc) - 
100 studentë që ndjekin aktualisht studimet BSc dhe 20 në MSc; 80% studentë meshkuj, 20% 
studente femra. 

• Universiteti Amerikan në Kosovë (AUK/RIT): ofron vetëm një modul për energjinë e BRE-ve 
dhe energjinë solare 

• AAP dhe Shkollat Teknike - Nuk ka program specifik për BRE, programe për instalimet 
elektrike; 400 nxënës për shkollë (88% djem, 12% vajza), mund të jenë potencial i mirë në të 
ardhmen për instalimet solare 

• Qendra e Trajnimit e KEK-ut - ofron programe të certifikuara trajnimi për Energji Elektrike, 
Operim Mekanik, Saldim, Siguri në Punë dhe Menaxhim, mund të zgjerohet me BRE dhe 
Qendrën e Trajnimit Solar (mbase inkubatori për Solar) për stafin ekzistues të KEK-ut për 
tranzicionin drejt energjisë së ripërtërishme (solare) dhe kandidatë të jashtëm. 

• Akademia e KEDS-it - ofron mundësi trajnimi dhe punësimi për studentët nga shkollat e 
AAP-së dhe universitetet  

• AWESK - shoqata e rreth 130 grave eksperte në fushën e energjisë, ofron mentorim, 
projekte, trajnime.  

• KIMERK / SHERK - Shoqata e kompanive të BRE-ve - ofron trajnime, ndërmjetësues të 
punësimit, partneritete biznesi, mentorim. 

 
Sfidat në arsimin për BRE: 

• Universitetet Publike: 
o Mospërputhja e programeve të studimit për BRE dhe energji solare me kërkesat dhe 

zhvillimet e tregut 
o Mungesa e laboratorëve dhe programeve kompjuterikë për demonstrim praktik 
o Mungesa e partneritetit me industrinë e BRE-ve dhe solare  
o Mungesa e seancave të orientimit në karrierë për BRE, programe mentorimi, 

programe të praktikës 
o Mungesa e mundësive të shkëmbimeve studimore me universitete ndërkombëtare 

për BRE dhe energjinë solare. 
• Arsimi dhe Aftësimi Profesional (AAP) dhe shkollat teknike:  

o Mungesa e teknikëve të aftë për BRE 
o Mungesa e profilit të punës dhe kurrikulës në programet shkollore për BRE dhe 

energjinë solare 
o Mungesa e mësimdhënësve/trajnerëve të trajnuar 
o mungesa e objekteve dhe pajisjeve për BRE dhe energjinë solare. 

PËRFSHIRJA GJINORE 

• Sektori i energjisë në Kosovë nuk është ende neutral ndaj gjinisë, pasi përfshirja e grave 
është më pak se 10%  

• Asnjë nga ligjet, politikat apo strategjitë e Kosovës në sektorin e energjisë nuk janë të 
ndjeshme ndaj gjinisë, përkundër thirrjes së BE-së për integrimin gjinor në sektorin e 
energjisë dhe sipas Ligjit të Kosovës për Barazinë Gjinore (LBGJ) si një parakusht për 
procesin e para-anëtarësimit në BE 

• Ka mungesë të të dhënave të konsoliduara për përfshirjen e grave në sektorin e energjisë 
sipas profesioneve të tyre specifike në institucionet, agjencitë, kompanitë përkatëse 
energjetike  

• Janë marrë disa masa dhe iniciativa për përfshirjen e grave në subjekte specifike të lidhura me 
energjinë, përfshirë projektet e BRE-ve dhe qasjen në programet e granteve me mbështetje 
nga qeveria dhe donatorët, por nuk ka një qasje të qëndrueshme dhe as të institucionalizuar 
për integrimin sistematik gjinor në të gjitha segmentet e sektorëve të energjisë. 

• Nuk ka shfrytëzim të mjaftueshëm dhe përfshirje të kapaciteteve të AWESK në çështje të 
ndryshme institucionale dhe ato që lidhen me gratë në sektorin e energjisë. 
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Disa shifra për përfshirjen e grave në sektorin e Kosovës për BRE-të dhe solar:  

• Arsimi: UP (60% F; 40% M); UBT (80% M; 20% F); AAP dhe shkollat teknike (88% M; 12% F); 
MCC: 22 bursa për femra për programet e studimit MA për BRE në universitetet 
ndërkombëtare 

• Punësimi në ndërmarrjet solare FV: 12-15% F (kryesisht në zhvillimin dhe menaxhimin e 
projekteve, administrimin dhe financat; 85% M (kryesisht në instalimin e paneleve solare FV) 

• Fabrika/Prodhimi i paneleve solare FV - 50% F; 50% M (linja e prodhimit); 100% M në 
instalimin e paneleve solarë FV 

• AWESK - Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë - 100% F (51 gra të 
certifikuara në fushat e ndërlidhura me energjinë, përfshirë BRE, efiçiencën e energjisë dhe 
kursimet dhe tarifat e energjisë). 
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HYRJE 
Ky Aneks 1 është i pari prej tri raporteve të aneksuar që janë pjesë integrale e Raportit Përmbledhës 
të Porosisë së Punës Nr. 27 të KESS - Vlerësimi i gjeneruesve FV në Kosovë. 

Qëllimi kryesor i këtij raporti të Aneksit 1 është të sigurojë një përshkrim të hollësishëm të statusit 
të instalimeve FV në Kosovë deri në fund të vitit 2020, duke përmbledhur rezultatet konkrete dhe 
arritjet e kornizës së politikave, ligjore dhe rregullative aktualisht në fuqi.   

Gjetjet e këtij raporti rikapitullojnë atë që do të konsiderohet si pikë fillestare për një përdorim më 
intensiv dhe progresiv të energjisë solare si burim i ripërtërishëm i energjisë, duke mbështetur 
Kosovën në përmbushjen e objektivave të zhvillimit përmes diversifikimit dhe dekarbonizimit më të 
madh të sektorit energjetik, duke kontribuar në sigurinë e furnizimit me energji dhe krijimin e vendeve 
të reja, “të gjelbra” dhe të qëndrueshme të punës.   

Ky raport i Aneksit 1 është organizuar sipas seksioneve vijuese: 

• Seksioni 1 - Energjia solare si Burim i Energjisë së Ripërtërishme në Kosovë: përshkruan 
përkufizimet kyçe të energjisë solare dhe elektricitetit nga solari, si dhe paraqet potencialin solar 
fotovoltaik (FV) në Kosovë bazuar në të dhënat nga Atlasi Global Solar. Ky seksion përshkruan 
edhe llojet tipike të projekteve solare FV si përkufizim në kornizën ligjore dhe rregullative të 
Kosovës në fuqi.  

 
• Seksioni 2 - Korniza Ligjore, e Politikave dhe Rregullative për projektet FV në Kosovë: 

përshkruan detyrimet ndërkombëtare të Kosovës, politikën dhe strategjinë aktuale, kornizën 
ligjore dhe rregullative për burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) me fokus të veçantë në 
zhvillimin e projekteve solare fotovoltaike (FV).  

 
• Seksioni 3 - Procedurat administrative për zhvillimin e projekteve FV: përshkruan më 

në thellësi procedurën e parashtrimit të kërkesave dhe dokumentet e kërkuara mbështetëse për 
zhvilluesit për të marrë autorizimin për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese fotovoltaike.  

 
• Seksioni 4 - Statusi i instalimeve FV në Kosovë: përshkruan produktet dhe rezultatet 

konkrete të kornizës së politikave, ligjore dhe rregullative, duke përmbledhur të gjitha projektet 
solare FV të zbatuara deri në fund të vitit 2020 në Kosovë.   

 
• Seksioni 5 - Perceptimet dhe përvojat e sektorit FV: përmbledh perceptimet dhe përvojat 

e sektorit privat në lidhje me kornizën aktuale ligjore, rregullative dhe institucionale, kur zhvillojnë 
dhe ndërtojnë kapacitete të reja gjeneruese solare FV.     

 
Teksa raporti i Aneksit 1 është retrospektiv dhe bazohet në përvojat e deritanishme, raportet e 
Aneksit 2 dhe Aneksit 3 shikojnë përpara dhe ofrojnë perspektivën e projekteve të ardhshme solare 
FV, si dhe një grup rekomandimesh për përmirësimin e mjedisit mundësues, ku solari FV mund të zërë 
një pjesë të konsiderueshme në konsumin përfundimtar të energjisë elektrike në krahasim me pjesën 
aktuale të parëndësishme prej 0.04%.    
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ENERGJIA SOLARE SI BURIM I RIPËRTËRISHËM I ENERGJISË NË 
KOSOVË 
Energjia solare është dritë rrezatuese dhe nxehtësi nga Dielli që shfrytëzohet duke përdorur një sërë 
teknologjish gjithnjë në zhvillim. Elektriciteti nga solari është shndërrimi i dritës së diellit në energji 
elektrike. Në këtë raport ne përqendrohemi në shfrytëzimin e energjisë solare nga shndërrimi i 
drejtpërdrejtë i dritës në energji elektrike duke përdorur efektin fotoelektrik (fotovoltaik) të qelizave 
solare të instaluara në panelet solare.  

Energjia potenciale solare që mund të përdoret ndryshon nga sasia e 
energjisë solare e pranishme në afërsi të sipërfaqes së planetit për shkak të 
faktorëve të tillë si gjeografia, ndryshimi i kohës, mbulesa e reve dhe 
disponueshmëria e tokës, të cilat e kufizojnë sasinë e energjisë solare që ne 
mund të fitojmë. 

Gjeografia ndikon në potencialin e energjisë solare sepse zonat që janë më 
afër ekuatorit kanë një sasi më të lartë të rrezatimit solar.  

Ndryshimi i kohës gjithashtu ndikon në potencialin e energjisë solare, sepse gjatë natës ka pak rrezatim 
solar në sipërfaqen e Tokës që panelet solare mund ta absorbojnë. Kjo e kufizon sasinë e energjisë që 
panelet solare mund të absorbojnë brenda një dite, dhe për këtë arsye ky burim konsiderohet me 
ndërprerje.  

 

Figura 1 Potenciali mesatar afatgjatë i energjisë fotovoltaike (PVOUT) 

Burimi: Të dhënat e marra nga “Global Solar Atlas 2.0”, një aplikacion falas online i zhvilluar dhe operuar nga kompania Solargis s.r.o. në 
emër të Grupit të Bankës Botërore, duke përdorur të dhënat e Solargis, me financim të siguruar nga Programi i Asistencës për Menaxhimin 
e Sektorit Energjetik (ESMAP). Për informacion shtesë: https://globalsolaratlas.info 
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POTENCIALI I ENERGJISË SOLARE NË KOSOVË 

Bazuar në të dhënat nga Global Solar Atlas, potenciali specifik i rendimentit ose PVOUT për Kosovën 
është rreth 3.7 kWh/kWp në ditë ose 1,350 kWh/kWp në vit. Prodhimi i energjisë FV (PVOUT) 
përfaqëson sasinë e energjisë së gjeneruar për njësi të kapacitetit FV të instaluar për një periudhë 
afatgjatë, dhe matet në kilovat orë për kilovat të instaluar në pikun e kapacitetit të sistemit (kWh/kWp). 

Potenciali praktik FV është prodhimi i energjisë i arritshëm nga një konfigurim tipik i sistemit FV të 
shkallës së shërbimeve, duke marrë parasysh potencialin teorik, temperaturën e ajrit që ndikon në 
performancën e sistemit, konfigurimin e sistemit, hijet dhe përlyerjen, dhe kufizimet topografike dhe 
të përdorimit të tokës.  

 

Figura 2Prodhimi i energjisë FV (PVOUT) në Kosovë. 
Burimi: globalsolaratlas.info/global-pv-potential-study. 

 

Në një shkallë PVOUT nga 1 në 7 (kWh/kWp), Kosova me potencialin e saj specifik të rendimentit 
prej rreth 3.7 kWh/kWp ka një mundësi unike për të përdorur solar fotovoltaik për të siguruar 
furnizim të përballueshëm, të besueshëm dhe të qëndrueshëm me energjisë elektrike si pjesë e miksit 

energjetik .  

kWh/kWp 
Zona e vlerësuar 

43% 79% 100% 
 Niveli 2 Niveli 1 Niveli 0 

mbi 3.8 3.90% 7.40% 8.30% 

3.8 - 3.6 30.50% 61.90% 70.90% 

3.6 - 3.4 8.30% 9.40% 17.60% 

Nën 3.4 0.30% 0.30% 3.20% 

 Burimi:  globalsolaratlas.info/global-pv-potential-study/  

Figura 3 Shpërndarja e prodhimit të energjisë 
fotovoltaike.  
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LLOJET E GJENERUESVE FV 

Seksioni i mëposhtëm përshkruan llojet tipike të projekteve solare FV siç përcaktohet në kornizën 
ligjore dhe rregullative të Kosovës. Këto përkufizime përdoren më pas në të gjithë raportin.  

GJENERUES TË MËDHENJ SOLAR FV 

Gjenerues të mëdhenj solar fotovoltaik (FV) në Kosovë konsiderohen ata me kapacitet të instaluar 
mbi 100 kW. Nëse gjeneruesi është pjesë e Skemës Mbështetëse, d.m.th. projekt që përfiton nga 
Marrëveshja e garantuar 12 vjeçare për Blerje të Energjisë me Tarifën Nxitëse, me dispeçerim me 
prioritet dhe përgjegjës për vetëm 25% të disbalancit të vet, atëherë përmasa maksimale e lejuar e një 
projekti të vetëm është e kufizuar në 3 MW. Projekte të mëdha solare FV mund të lidhen me rrjetin 
e shpërndarjes ose të transmisionit. Figura 4 ilustron një projekt tipik të madh solar FV në Kosovë.   

.  
Figura 4 Gjenerues i madh solar FV  

PRODHUESIT VETË-KONSUMUES (PROSUMATORË) 

Çdo konsumatori (amvisëri ose biznes) të kyçur në rrjetin e shpërndarjes me tension të ulët, i lejohet 
të instalojë një sistem të vogël solar FV (<100kW) për të përmbushur një pjesë të kërkesës së vet si 
masë e kursimit të kostos ose për të zvogëluar gjurmën e vet të CO2. Nëse konsumatori është i 
autorizuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë për të ndërtuar një instalim të tillë dhe i plotëson 
kushtet teknike dhe ligjore, atëherë konsumatori pranohet në Skemën Mbështetëse dhe fiton statusin 
e “Prodhuesit vetë-konsumues”. Figura 5. Ilustron një biznes me statusin e Prodhuesit vetë-
konsumues. 
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Figura 5 Biznes me statusin e Prodhuesit vetë-konsumues dhe instalimit solar FV 

Për t’i përmirësuar mundësitë bankare të instalimeve të vogla FV, Prodhuesve vetë-konsumues u 
lejohet ta injektojnë energjinë e tepërt në rrjet, e cila matet nga një njehsor dykahësh dhe i kreditohet 
konsumit të ardhshëm të energjisë brenda të njëjtës periudhë faturimi (viti kalendarik). Kjo njihet si 
skema e njehsimit neto ose skema mbështetëse e Prodhuesve vetë-konsumues.  

Kur sistemi FV nuk gjeneron mjaftueshëm për të mbuluar kërkesën e vet për energji elektrike, një 
Prodhues vetë-konsumues merr energji elektrike nga rrjeti, ngjashëm me konsumatorët e rregullt. 
Figura 6 ilustron një Prodhues vetë-konsumues tipik shtëpiak.  

 

Figura 6 Amvisëri me statusin e Prodhuesit vetë-konsumues dhe instalimit solar FV 

INSTALIMET FV PAS NJEHSORIT 

Çdo konsumator i energjisë elektrike, i kyçur ose jo në rrjetin e energjisë elektrike, mund të instalojë 
instalime solare FV të çdo madhësie për të përmbushur të gjithë ose një pjesë të kërkesës së vet për 
energji elektrike si opsion i vet i brendshëm për furnizim me energji elektrike, masë e kursimit të 
kostos duke kompensuar konsumin e vet të energjisë nga rrjeti, ose për të zvogëluar gjurmën e vet të 
CO2. E gjithë energjia elektrike e gjeneruar nga një sistem i tillë solar FV konsumohet 
brendapërbrenda, dhe në rrjet nuk injektohet asnjë sasi energjie elektrike. Për këtë arsye, gjatë gjithë 
këtij raporti këtij lloj sistemi i referohemi si sistemi pas njehsorit, ose, siç i referohet industria, instalimi 
me “eksport zero”. Figura 7 ilustron një biznes tipik me instalim solar FV pas njehsorit.   

 

 

Figura 7 Konsumator biznesi me instalim solar FV pas njehsorit 
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Figura 8 më poshtë ilustron një instalim tipik shtëpiak pas njehsorit.  

 
Figura 8 Gjenerues pas njehsorit 

Në rast se një konsumator i tillë është gjithashtu klient i kompanisë së furnizimit me energji elektrike, 
ai vazhdon të marrë furnizim të rregullt me energji elektrike nga rrjeti kur sistemi i vet solar FV nuk e 
plotëson kërkesën.   

SOLAR FV I SHKËPUTUR NGA RRJETI 

Ka më shumë se një mijë instalime solare FV në mbarë Kosovën që janë plotësisht të shkëputura nga 
rrjeti (domethënë ato nuk janë të kyçura në rrjet). Këto lloje të instalimeve solare FV që gjenden 
kryesisht në sektorin e bujqësisë, përdoren për pompimin e ujit ose sigurimin e furnizimit me energji 
elektrike për serat ose objektet e përpunimit në zonat e largëta. Këto projekte mbështeten përmes 
granteve bujqësore. Figura 9 më poshtë ilustron një gjenerues tipik solar FV të shkëputur nga rrjeti në 
bujqësi. 

 
 

 
 

Figura 9 Gjenerues solar FV i shkëputur nga rrjeti në bujqësi 
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KORNIZA LIGJORE, E POLITIKAVE DHE RREGULLATIVE PËR 
PROJEKTET FV NË KOSOVË 
Kapitulli vijues përshkruan detyrimet ndërkombëtare të Kosovës, politikën dhe strategjinë aktuale, 
kornizën ligjore dhe rregullative për burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) me fokus të veçantë 
në zhvillimin e projekteve solare fotovoltaike (FV).  

Kapitulli është i ndarë në pesë pjesë:  

1. Prezanton detyrimet ndërkombëtare të Kosovës që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të 
Energjisë, ligjet dhe rregulloret e zbatueshme të BE-së dhe caqet e detyrueshme të BRE-ve.  

2. Përqendrohet në politikën për BRE të Kosovës, Strategjinë e Energjisë së Kosovës dhe Planin 
Kombëtar të Veprimit për Energjinë e Ripërtërishme (PKVER).   

3. Mbulon kornizën e zbatueshme ligjore dhe rregullative për BRE në Kosovë.  
4. Thekson politikën fiskale të zbatueshme për sektorin e BRE-ve.  
5. Ofron një përmbledhje të palëve të interesit që menaxhojnë sektorin energjetik të Kosovës.  

KORNIZA LIGJORE NDËRKOMBËTARE PËR ENERGJISË RELEVANTE PËR 
KOSOVËN 

TRAKTATI I KOMUNITETIT TË ENERGJISË 

Republika e Kosovës është palë në Traktatin e Komunitetit të Energjisë (Traktati i KEn), i nënshkruar 
në tetor 2005, i cili bashkon Bashkimin Evropian dhe fqinjët e tij për të krijuar një treg të integruar 
mbarë evropian të energjisë. Qëllimi parësor i Komunitetit të Energjisë (KEn) është krijimi i një kornize 
rregullatore të qëndrueshme dhe unike, dhe i hapësirës së tregut që siguron furnizim të besueshëm të 
energjisë dhe tërheq investime, përmirësimi i kushteve mjedisore dhe efiçiencës së energjisë, duke 
rritur në të njëjtën kohë përdorimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë.  

Në përputhje me nenin 20 të Traktatit të KEn, Kosova dhe Palët e tjera Kontraktuese (PK) janë zotuar 
t’i transpozojnë dhe zbatojnë direktivat dhe rregulloret përkatëse të BE-së (“Acquis Communautaire”) 
që kanë të bëjnë me sektorin energjetik.  

DIREKTIVA 2009/28/EC PËR BURIMET E RIPËRTËRISHME TË ENERGJISË (BRE)  

Direktiva për BRE 2009/28/EC është direktiva më e fundit për energjinë e ripërtërishme, bazuar në 
Vendimin 20212/04/MC-EnC dhe Vendimin 2018/02/MC-EnC që ndryshon Vendimin 2012/04/MC-
EnC, është gjithashtu i detyrueshëm për PK-të e KEn-së. Direktiva përcakton cakun e detyrueshëm të 
BRE-ve për vitin 2020 prej 20% të konsumit përfundimtar bruto të energjisë. Këto caqe bazë janë një 
bazë fillestare për të siguruar që PK-të e inkurajojnë zhvillimin e vazhdueshëm të BRE-ve, duke siguruar 
kështu më shumë siguri për investitorët e ardhshëm. Caqet për secilin PK u rregulluan më tej duke 
marrë parasysh potencialin individual të BRE-ve të PK-së, nivelin ekzistues të depërtimit të BRE-ve, si 
dhe faktorë të tjerë. Kështu, për Kosovën, caku i BRE-së për vitin 2020 u rrit në 25% të konsumit total 
të energjisë. 

Direktiva për BRE-të 2009/28/EC përcakton më tej që për arritjen e cakut duhet të llogaritet vetëm 
energjia elektrike e prodhuar nga instalimet e BRE-ve që bëhen funksionale pas hyrjes në fuqi të 
direktivës, ose kapaciteti i rritur i instaluar që është rinovuar pas kësaj date.  
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Për të ndihmuar në sigurimin e zbatimit efektiv të Direktivës për BRE 2009/28/EC, çdo PK është e 
obliguar të krijojë një plan kombëtar të veprimit për energji të ripërtërishme (PKVER) duke përfshirë 
informacionin mbi caqet për secilin sektor. Kur në planin kombëtar të veprimit për energji të 
ripërtërishme vlerësohet konsumi i pritur përfundimtar bruto i energjisë, konsiderohet edhe 
kontributi që mund të japin efiçienca e energjisë dhe masat e kursimit të energjisë për të arritur caqet 
kombëtare. Prandaj, PK-të duhet të marrin parasysh kombinimin optimal të teknologjive të efiçiencës 
së energjisë me energjinë e BRE-ve. 

Një mjet i rëndësishëm për të arritur qëllimin e Direktivës për BRE-të është garantimi i funksionimit 
të duhur të skemave kombëtare mbështetëse, në mënyrë që të ruhet besimi i investitorëve dhe PK-ja 
të lejohet të hartojë masa efektive kombëtare për të përmbushur caqet e detyrueshëm. Direktiva 
përcakton një skemë mbështetëse si çdo instrument, skemë ose mekanizëm i zbatuar nga një PK ose 
një grup i PK-ve, që promovon përdorimin e energjisë nga BRE-të “duke ulur koston e kësaj energjie, 
duke rritur çmimin me të cilin mund të shitet, ose duke rritur, me anë të një detyrimi për energji së 
ripërtërishme ose ndryshe, vëllimin e energjisë së tillë të blerë.” Kjo përfshin, por nuk kufizohet në 
ndihma për investime, përjashtime ose ulje tatimore, rimbursime tatimore, skema mbështetëse të 
detyrimit të energjisë së ripërtërishme, duke përfshirë ato që përdorin certifikata të gjelbra, dhe skema 
direkte mbështetëse të çmimeve, përfshirë tarifat nxitëse për energji së ripërtërishme (TN) dhe 
pagesat e primit. 

Neni 3 i Direktivës për BRE 2009/28/EC përcakton që, për të arritur caqet kombëtare të BRE-ve, PK-
të mund të zbatojnë skema mbështetëse vendore ose skema mbështetëse rajonale me PK-të e tjera. 
Në rastin e energjisë solare, PK-të duhet të sigurojnë pajisje dhe sisteme të certifikuara të bazuara në 
standardet e BE-së, duke përfshirë eko etiketat, etiketat e energjisë, dhe sistemet e tjera teknike të 
referencës. 

Sipas Direktivës për BRE 2009/28/EC, PK-të duhet t’i raportojnë KE-së nëse ata kanë për qëllim: 

• Krijimin e një organi të vetëm administrativ përgjegjës për përpunimin e autorizimit, certifikimit 
dhe licencimit të kërkesave për instalimet e energjisë së ripërtërishme, si dhe sigurimin e ndihmës 
për parashtruesit e kërkesave; 

• Sigurimin e aprovimit automatik të planifikimit dhe kërkesave për leje për instalimet e energjisë së 
ripërtërishme, kur organi autorizues nuk është përgjigjur brenda afateve të përcaktuara;  

• Tregimin e lokacioneve gjeografike të përshtatshme për shfrytëzimin e energjisë nga burimet e 
ripërtërishme në planifikimin e përdorimit të tokës dhe për vendosjen e ngrohjes dhe ftohjes 
qendrore. 

Direktiva për BRE-të 2009/28/EC kërkon edhe që PK-të të marrin masat e duhura në mënyrë që të 
lejojnë një depërtim më të lartë të energjisë elektrike nga BRE-të duke marrë parasysh specifikat e 
burimeve të ndryshueshme dhe ato që nuk janë akoma të deponueshme, dhe duke lejuar kyçjen 
prioritare (ose kapacitetin e rezervuar të kyçjes) për instalimet e reja të BRE-ve. Direktiva për BRE-të 
2009/28/EC përcakton më tej se “procedurat e aprovimit administrativ duhet të thjeshtohet me orare 
transparente për instalimet që përdorin energji nga burime të ripërtërishme”.  

Për vazhdimësinë, Komisioni Evropian (KE) njoftoi se deri në mes të vitit 2021 do të miratohet një 
kornizë e re kohore për vendosjen e caqeve të BRE-ve 2030, pasi të zhvillohet një studim 
gjithëpërfshirës mbi caqet e BRE-ve në çdo PK për të shërbyer si bazë për negociatat me PK-të. Bazuar 
në Raportin Vjetor të Zbatimit 2018/2019 nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (SKE), i botuar 
më 1 nëntor 2019, Kosova arriti një pjesë prej 22.9% të BRE-ve në konsumin përfundimtar bruto të 
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energjisë në vitin 2017, në përputhje me trajektoren e saj mediane prej 22.9% për periudhën 2017-
2018. Kjo i detyrohej më shumë rishikimit të konsumit të biomasës për ngrohje nga konsumatorët 
shtëpiakë sesa investimeve në energji të ripërtërishme.  

ENERGJI E PASTËR PËR TË GJITHË EVROPIANËT 

Në vitin 2019 BE-ja përfundoi një përditësim gjithëpërfshirës të kornizës së saj të politikave të energjisë 
për të lehtësuar tranzicionin nga karburantet fosile drejt energjisë më të pastër dhe për të përmbushur 
përkushtimet e Marrëveshjes së Parisit të BE-së për uljen e emetimeve të gazrave serë. BE-ja po 
udhëheq tranzicionin e energjisë së pastër: përpjekjen për një sistem energjetik më të sigurt, 
konkurrues dhe të qëndrueshëm, i cili do të adresojë sfidën ekzistenciale të kohës sonë - ndryshimet 
klimatike. Duke vendosur caqe ambiciozë për energjinë dhe klimën për vitin 2030, BE-ja po jep një 
sens të qartë të drejtimit. Përveç këtyre caqeve, kjo siguron një kornizë të qëndrueshme ligjore për 
të nxitur investimet e nevojshme. Me strategjinë e saj afatgjatë të neutralitetit ndaj klimës për vitin 
2050, BE-ja po shikon më tej përpara se viti 2030, dhe po vendos bazat se si do të duket një planet më 
i pastër nga mesi i shekullit dhe më tej. 
 
Pas marrëveshjes politike nga Këshilli dhe Parlamenti Evropian (mes majit 2018 dhe majit 2019) dhe 
hyrjes në fuqi të rregullave të ndryshme të BE-së, vendet e BE-së kanë 1-2 vjet kohë për të transpozuar 
direktivat e reja në ligjin kombëtar. Aktet e reja legjislative nuk janë ende të zbatueshme për PK-të e 
KEn-së, por KE-ja është në proces të integrimit të direktivës në Acquis Communautaire të KE-së, çka 
do ta bëjë që Kosovës t’i kërkohet t’i transpozojë në legjislacionin kombëtar.  
 
Rregullat e reja do të sjellin përfitime të konsiderueshme nga këndvështrimi i konsumatorit, nga 
këndvështrimi mjedisor dhe nga këndvështrimi ekonomik.  
 
Paketa për Energji të Pastër për të gjithë Evropianët përbëhet nga tetë akte legjislative: 
 

1. Direktiva për Performancën Energjetike të Ndërtesave 2018/844; 
2. Direktiva e ripunuar për Energjinë e Ripërtërishme (BE) 2018/2001; 
3. Direktiva e rishikuar për Efiçiencën e Energjisë (BE) 2018/2002; 
4. Rregullorja për Qeverisjen e Bashkimit Energjetik dhe Veprimit për Klimën (BE) 2018/1999; 
5. Rregullorja për përgatitjen për riskun në sektorin e energjisë elektrike (BE) 2019/941; 
6. Rregullorja për krijimin e një Agjencie të Bashkimit Evropian për Bashkëpunimin e Rregullatorëve 

të Energjisë (BE) 2019/942; 
7. Rregullorja për tregun e brendshëm të energjisë elektrike (BE) 2019/943; 
8. Direktiva për rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike (BE) 

2019/944. 

DIREKTIVA E BE-SË 2018/2001 PËR NXITJEN E PËRDORIMIT TË ENERGJISË NGA 
BRE 

Direktiva e BE-së 2018/2001 rishikoi Direktivën për BRE-të 2009/28/EC dhe u miratua në 11 dhjetor 
2018. Direktiva përcakton një cak të detyrueshëm të BE-së që të paktën 32% e sektorit energjetik të 
vijë nga BRE deri në vitin 2030, dhe pritet një rishikim që do të konsiderojë rritjen e kësaj shifre në 
vitin 2023.  
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Direktiva e BE-së 2018/2001 nuk është ende e zbatueshme për PK-të, por KE është në proces të 
integrimit të direktivës në Acquis Communautaire të KE-së, dhe në këtë pikë Kosova do ta 
transpozonte këtë cak më ambicioz të BRE-ve në legjislacionin kombëtar. Marrë parasysh që Kosova 
shfaqet në rrugën e duhur drejt cakut të saj të detyrueshëm për 25% nga BRE deri në vitin 2020, duket 
se caku i Kosovës për vitin 2030 do të jetë në përputhje me cakun e detyrueshëm të vendosur në 
direktivë. 

Direktiva e BE-së 2018/2001 përcakton edhe që çdo skemë mbështetëse e zgjedhur nga PK-të duhet 
të jepet në një mënyrë të hapur, transparente, konkurruese dhe me kosto efektive, në formën e një 
primi të tregut, i cili mund të jetë, ndër të tjera, rrëshqitës ose fiks. Instalimet në shkallë të vogël dhe 
projektet demonstruese mund të përjashtohen nga këto kërkesa. 

Direktiva përcakton edhe që procesi i dhënies së lejes nuk duhet t’i kalojë dy vjet për termocentralet, 
duke përfshirë të gjitha procedurat përkatëse të autoriteteve kompetente. Kur justifikohet siç duhet 
për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme, ajo periudhë dy vjeçare mund të zgjatet deri me një vit. 
Procesi i dhënies së lejes nuk duhet të kalojë një vit për instalimet me një kapacitet elektrik më të 
vogël se 150 kW dhe mund të zgjatet deri me një vit vetëm bazuar në rrethana të jashtëzakonshme. 

UDHËZIME PËR NDIHMËN SHTETËRORE PËR MBROJTJEN E MJEDISIT DHE 
ENERGJINË 

Udhëzimet e KE-së për Ndihmën Shtetërore për mbrojtjen e mjedisit dhe energjinë 2014-2020, të 
shtrira kohët e fundit deri në vitin 2021, përcaktojnë një tranzicion drejt mekanizmave mbështetës më 
të orientuar drejt tregut, si tenderë ose ankande. Qëllimi është të sigurohet një shpërndarje e BRE-ve 
e bazuar në treg dhe me kosto efektive. Udhëzimet kërkojnë që subvencionet dhe përjashtimet duhet 
të hiqen gradualisht dhe që përfituesit ta shesin drejtpërdrejt në treg energjinë e tyre elektrike. 
Udhëzimet përcaktojnë që nga 1 janari 2017, ndihma shtetërore do të jepet përmes një procesi 
konkurrues të tenderimit për të gjithë kapacitetin më të lartë se 1 MW.  

UDHËZIME TË POLITIKAVE NGA SEKRETARIATI I KOMUNITETIT TË ENERGJISË 
PËR INTEGRIMIN E VETË-KONSUMUESVE TË TË RIPËRTËRISHMEVE   

Udhëzimet e Politikave për Integrimin në Rrjet të Prodhuesve Vetë-konsumues të botuara nga 
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në 5 shkurt 2018, siguruan rekomandime për aspektet 
rregullatore dhe teknike të skemave të vetë-konsumit në mënyrë që të përmirësohet funksionimi i 
tyre në Palët Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë. Theks i veçantë i është dhënë instalimeve të 
vogla të të ripërtërishmeve të kyçura në rrjetin e shpërndarjes në pronësi të konsumatorëve 
përfundimtarë. Udhëzimet e Politikave bazohen në praktikat më të mira evropiane, duke pasur 
parasysh mungesën e një baze ligjore në Bashkimin Evropian në atë kohë, si dhe në gjetjet dhe 
rekomandimet e një studimi për gjenerimin e shpërndarë për vetë-konsum. 

Ndërkohë, Bashkimi Evropian (BE) miratoi një kornizë ligjërisht të detyrueshme për vetë-konsum si 
pjesë të të ashtuquajturës Paketë për Energjinë e Pastër për të gjithë Evropianët (CEP). CEP synon të 
lehtësojë dekarbonizimin e sektorit energjetik dhe të zbatojë zotimet për uljen e emetimeve të gazrave 
serë në përputhje me Marrëveshjen e Parisit. Ajo përcakton caqet për vitin 2030 për emetimet e 
gazrave serë, energjinë e ripërtërishme dhe efiçiencën e energjisë, si dhe vendos kornizën e nevojshme 
ligjore për të mbështetur zbatimin e tyre. 
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CEP vendos bazën ligjore për konsumatorët përfundimtarë që, individualisht ose si një grup, të 
prodhojnë, konsumojnë, deponojnë dhe shesin energji elektrike të vetë-gjeneruar. Direktiva e re për 
të Ripërtërishmet i detyron Shtetet Anëtare të BE-së të vendosin një kornizë mundësuese për të 
promovuar dhe lehtësuar zhvillimin e vetë-konsumit të ripërtërishëm bazuar në një vlerësim të 
barrierave ekzistuese të pajustifikuara ndaj vetë-konsumit të ripërtërishëm, dhe potencialit të tij. Në 
Planet e tyre Kombëtare për Energjinë dhe Klimën (PKEK) dhe raportet e progresit, Shtetet Anëtare 
të BE-së do të përfshijnë një përmbledhje të politikave dhe masave nën kornizën mundësuese dhe një 
vlerësim të zbatimit të tyre. 
 
Edhe pse CEP, së bashku me një detyrim për të promovuar vetë-konsum të ripërtërishëm, nuk është 
ende një detyrim ligjor në Komunitetin e Energjisë, rëndësia e tij është e qartë. Vetë-konsumi mund 
të ofrojë përfitime ekonomike, sociale dhe mjedisore, dhe të sigurojë qasje në energji të përballueshme 
dhe të qëndrueshme. Me qëllim që të kapërcehen hendekët e identifikuar dhe të sigurohet që zhvillimi 
i politikave dhe masave të nevojshme për të promovuar dhe lehtësuar vetë-konsumin në Komunitetin 
e Energjisë janë në përputhje me kornizën e përcaktuar nga CEP, Udhëzimet e Politikave nga 
Sekretariati i Komunitetit të Energjisë për Integrimin e Vetë-konsumuesve të të Ripërtërishmeve, 
përditëson Udhëzimet e Politikave të Sekretariatit të vitit 2018 për Integrimin në Rrjet të Prodhuesve 
vetë-konsumues. Ndryshimet harmonizojnë Udhëzimet e Politikave me terminologjinë e CEP dhe 
dispozitat e reja që rregullojnë vetë-konsumin. 
 
Qëllimi i përgjithshëm i Udhëzimeve të Politikave është të sigurohen rekomandime për politikëbërësit 
në Palët Kontraktuese për zhvillimin e kornizave ligjore të favorshme për vetë-konsum, dhe të 
fuqizohen konsumatorët për të marrë pjesë në mënyrë aktive në vetë-konsumin e energjisë së 
ripërtërishme. 
 
Në vitin 2018, Palët Kontraktuese miratuan Udhëzimet e Përgjithshme të Politikave për Caqet e vitit 
2030, përmes së cilave ata gjithashtu u zotuan për miratimin e Direktivës së re për Efiçiencë të 
Energjisë, Direktivës së re për Energjinë e Ripërtërishme dhe Rregullores së Qeverisjes të prezantuar 
nga CEP. Komisioni Evropian pritet që në gjysmën e parë të vitit 2021 të propozojë miratimin e paketës 
legjislative përkatëse për Komunitetin e Energjisë krahas caqeve të vitit 2030.  
 
Rregullorja e Qeverisjes përcakton një kornizë për raportimin mbi statusin e zbatimit të PKEK-ve 
përmes raporteve të integruara kombëtare të progresit për energjinë dhe klimën. Sipas nenit 20 të 
Rregullores së Qeverisjes, raportimi i integruar për energjinë e ripërtërishme duhet të përfshijë 
informacion mbi zbatimin e trajektoreve dhe objektivave, si dhe për zbatimin e politikave dhe masave 
të përcaktuara, përfshirë ato që lidhen me vetë-konsumimin e ripërtërishëm.  
 
Procesi i zhvillimit të PKEK-ve në Palët Kontraktuese tashmë ka filluar të ndjekë Udhëzimet jo 
detyruese të Politikave të Sekretariatit, të cilat përcaktojnë afatin kohor për finalizimin e tyre para vitit 
2021. Në zhvillimin e PKEK-ve dhe përgatitjen për raportimin e ardhshëm të progresit për zbatimin e 
tyre, Palët Kontraktuese duhet të njohin rëndësinë e vetë-konsumit të ripërtërishëm në procesin e 
dekarbonizimit.  
 
Për ta adresuar si duhet vetë-konsumimin në PKEK, Palët Kontraktuese duhet të marrin në 
konsideratë rekomandimet e paraqitura në Tabela 1. 

.  
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Tabela 1 Grupet e Rekomandimeve të Politikave për Integrimin e Vetë-konsumit të 
bazuar në BRE 

GRUPI I REKOMANDIMEVE # 1 
KORNIZA E POLITIKAVE 

GRUPI I REKOMANDIMEVE # 2  
KORNIZA LIGJORE DHE RREGULLATIVE 

• Statusi aktual dhe potenciali për instalimin e vetë-
konsumuesve 

• Caqet e vetë-konsumit 
• Barrierat ndaj instalimit të vetë-konsumit 
• Strategjia për zhvillimin e vetë-konsumuesve 
• Monitorimi dhe raportimi i progresit 

 

• Aktivitetet, të drejtat dhe detyrimet e vetë-
konsumatorëve të ripërtërishëm 

• Mosdiskriminimi 
• Kriteret dhe organizimi i vetë-konsumatorëve 
• Procedurat administrative 
• Skemat mbështetëse 
• Reflektimi i kostos 
• Ngarkesat dhe tarifat 
• Qasja në informacionin për vetë-konsumin 
• Ndryshimet e mëvonshme legjislative 
• Legjislacioni i TVSH-së 

GRUPI I REKOMANDIMEVE # 3  
TEKNOLOGJITË DHE KËRKESAT TEKNIKE 

GRUPI I REKOMANDIMEVE # 4  
VETË-KONSUMI DHE QASJA NË TREG 

• Teknologjia e ripërtërishme 
• Teknologjia e deponimit të energjisë 
• Niveli i tensionit 
• Planifikimi i rrjetit 
• Kriteret e kapacitetit të instaluar 
• Kufizimi i kapacitetit për instalime të vetë-

konsumit për amvisëritë dhe konsumatorët e 
vegjël komercialë 

• Kufizimi i kapacitetit për instalime të vetë-
konsumit për konsumatorë të mëdhenj 
industrialë dhe komercialë 

• Kufizimet e kapacitetit për depot e energjisë të 
kombinuara me vetë-gjenerimin e ripërtërishëm 

• Sisteme inteligjente të njehsimit 
• E drejta e konsumatorit në njehsorë inteligjentë  
• Procedura e kyçjes dhe autorizimi i OSSH-së 

 

• Skemat e shpërblimit 
• Skema e njehsimit neto 
• Skema e faturimit neto 
• Kontabiliteti dhe kompensimi në rastin e skemave 

neto 
• Skemat e çmimeve dinamike dhe përgjigja ndaj 

kërkesës 
• Vetë-konsumatorë të ripërtërishëm që veprojnë 

bashkërisht 
• Tregtimi ndërmjet kolegëve 
• Modeli i biznesit të shërbimeve të energjisë 
• Ndërrimi i furnizuesit 
• Përgjegjësia e bilancit 
• Qasja në të dhënat e njehsimit 
 

GRUPI I REKOMANDIMEVE # 5  
VETË-KONSUMI DHE QASJA NË RRJET 

GRUPI I REKOMANDIMEVE # 6  
TVSH-ja DHE TAKSAT DHE DETYRIMET E 
TJERA 

• Të përgjithshme  
• Tarifat e rrjetit në rastin e skemës së njehsimit 

neto 
• Tarifat e rrjetit për vetë-konsumatorët 
• Tarifat e rrjetit për vetë-konsumatorët me 

sisteme deponimi 
• Ndikimi i vetë-konsumit në rrjet dhe ngarkesat e 

rrjetit 
 

• Të përgjithshme 
• Përjashtime 
• TVSH 
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STRATEGJIA E ENERGJISË E KOSOVËS DHE POLITIKA PËR BRE-TË  

STRATEGJIA E ENERGJISË E KOSOVËS 

Në janar 2018, Kuvendi i Republikës së Kosovës miratoi Strategjinë e Energjisë të Republikës së 
Kosovës 2017-2026. Strategjia e Energjisë u zhvillua në përputhje me Traktatin e KEn, Rregullat e BE-
së dhe standardet ndërkombëtare për zhvillimin e qëndrueshëm, mbrojtjen mjedisore dhe sociale, 
diversifikimin e burimeve të energjisë, dhe inkurajimin e përdorimit të BRE-ve.  

Strategjia bazohet në pesë objektivat vijues: 

1. Siguria e furnizimit të qëndrueshëm dhe cilësor me energji elektrike me kapacitetet e nevojshme 
për një sistem stabil të energjisë elektrike; 

2. Integrimi në tregun rajonal të energjisë; 
3. Rritja e kapaciteteve ekzistuese të sistemeve termike dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja;  
4. Zhvillimi i infrastrukturës së gazit natyror;  
5. Përmbushja e objektivave dhe detyrimeve në fushën e efiçiencës së energjisë, burimeve të 

ripërtërishme të energjisë, dhe mbrojtjes së mjedisit. 

Strategjia e Energjisë identifikoi sfida të rëndësishme që duhet të adresohen në lidhje me: 

• Kapacitetet e vjetruara gjeneruese dhe të pamjaftueshme për të adresuar kërkesën për konsum të 
energjisë elektrike (veçanërisht në dimër) dhe për rezervë dhe balancim të sistemit të energjisë; 

• Ndotje e lartë mjedisore për shkak të gjenerimit të energjisë nga termocentralet e vjetëruar; 
• Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i gjenerimit të bazuar në BRE; dhe 
• Humbje të larta teknike dhe jo teknike në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike.  

Qëllimi i fundit i versionit aktual të Strategjisë së Energjisë është të promovohet energji më e pastër, 
duke synuar rreth 400 MW të ripërtërishme në sistem deri në vitin 2026, në përputhje me caqet e 
BE-së.   

Strategjia e Energjisë thekson edhe se përdorimi i BRE-ve në prodhimin e energjisë është një cak 
afatgjatë për zbatimin e tri pikave kryesore të politikës energjetike të vendit:  

1) Mbështetja e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik;  
2) Rritja e sigurisë së furnizimit me energji; dhe  
3) Mbrojtja e mjedisit.  

Strategjia pohon se “marrë parasysh këto pika kryesore, është e nevojshme të zbatohen stimuj fiskalë 
dhe financiarë për të gjitha llojet e BRE-ve, përfshirë zbatimin e skemës mbështetëse bazuar në 
mekanizmin e certifikatave të origjinës”. 

PLANI I ZBATIMIT TË STRATEGJISË SË ENERGJISË 

Plani i Zbatimit të Strategjisë së Energjisë 2018-2020, i miratuar në korrik 2018, përfshinte një listë me 
27 objektiva specifikë dhe 97 aktivitete që synohej të ndërmerreshin për zhvillimin e sektorit energjetik 
deri në vitin 2020. 

Plani ka renditur një gamë të gjerë çështjesh që ndikojnë negativisht në performancën e sektorit 
energjetik, duke përfshirë  
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• Pamjaftueshmërinë e kapacitetit gjenerues;  
• Mungesën e rezervave të energjisë dytësore dhe terciare në sistem për shkak të mungesës së 

gjenerimit fleksibël;  
• Kapacitetin e kufizuar të sistemeve të energjisë termike;  
• Mungesën e infrastrukturës së gazit natyror;  
• Humbjet e konsiderueshme teknike dhe tregtare në rrjetin e shpërndarjes;  
• Dështimin e KOSTT-it për të menaxhuar rrjedhat ndërkufitare për shkak të pengesave nga OST i 

Serbisë;  
• Përdorimin joadekuat të potencialit për kursim të energjisë;   
• Përdorimin joadekuat të potencialit të BRE-ve; dhe  
• Mungesën e një tregu konkurrues efektiv në sektorin e energjisë elektrike.  

Përveç masave të tjera, dhe për të rritur investimet, plani i zbatimit parashikon ndërtimin e 
kapaciteteve për instaluesit e pajisjeve energjetike të BRE-ve (përfshirë panelet fotovoltaike) dhe 
trajnimin për certifikimin e instaluesve të pajisjeve energjetike të BRE-ve. Masat e tjera të prezantuara 
në planin e zbatimit të strategjisë janë: (i) Zbatimi i skemave mbështetëse - Primi Nxitës, dhe (ii) 
Propozimi i hapave për të thjeshtuar procedurat e autorizimit për projektet e BRE-ve. 

PLANI KOMBËTAR I VEPRIMIT PËR BRE (PKVER) 2013 

Me synimin e mbështetjes dhe promovimit të përdorimit të BRE-ve, dhe në përputhje me Strategjinë 
e Energjisë dhe detyrimet ligjore që rrjedhin nga Traktati i KEn, Ministria e Zhvillimit Ekonomik 
(MZHE) hartoi një plan veprimi kombëtar dhjetë vjeçar (2011-2020) të energjisë së ripërtërishme 
(PKVER) të miratuar në 2013.  

PKVER ka përcaktuar synimet e BRE-ve për periudhën që mbulon 2011-2020 siç përshkruhet në 
Tabelën 2 më poshtë 

Tabela 2 Caqet e përgjithshme kombëtare për pjesën e energjisë nga BRE deri në vitin 
2020 

PËRSHKRIMI I DETYRUESHËM VULLNETAR 

Caku i energjisë nga burimet e ripërtërishme në 
konsumin përfundimtar bruto të energjisë (%) 25% 29.47% 

Konsumi i pritur i përgjithshëm dhe i rregulluar i 
energjisë (ktoe) 1729.82 1729.82 

Sasia e pritshme e energjisë nga burimet e 
ripërtërishme që korrespondojnë me cakun e 
vitit 2020 (ktoe) 

432.46 509.70 

Burimi: PKVER, 2013 

Tri caqe të ndryshme nën-sektoriale u prezantuan për të lehtësuar arritjen e cakut të energjisë nga 
BRE për vitin 2020: 

• 25.64% depërtim i BRE-ve në konsumin e përgjithshëm bruto të energjisë elektrike, që duhet të 
arrihet me instalimin e hidrocentraleve të vegjël (240 MW), hidrocentralit të Zhurit (305 MW), 
impianteve të erës (150 MW), impianteve të biomasës (14 MW) dhe impiante fotovoltaike (10 
MW). 
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• Depërtimi prej 10% i BRE-ve në konsumin e përgjithshëm të energjisë në transport, që duhet të 
arrihet me përdorimin e biokarburanteve. 

• Depërtimi prej 45.65% i BRE-ve në konsumin e përgjithshëm të energjisë për ngrohje dhe ftohje, 
që duhet të arrihet me promovimin e energjisë solare (70 MW termike (MWth)), pompave 
gjeotermale të nxehtësisë (10 MWth) dhe biomasës në formën e drurit tradicional. 

Sipas rezultateve të paraqitura në PKVER (maj 2020, përditësimi për 2018-2020) përmbushja e cakut 
të detyrueshëm prej 25% të totalit prej BRE-ve nuk është e mundur me politikat e elaboruara në 
versionin e vitit 2013 të PKVER-it dhe masat shtesë të marra deri në vitin 2018. Devijime të 
konsiderueshme janë vërejtur për caqet e BRE-ve në krahasim me planin fillestar, duke penguar 
ndjeshëm arritjen e cakut vullnetar të BRE-ve, marrë parasysh kohën e kufizuar në dispozicion për 
arritjen e objektivave të BRE-ve deri në fund të vitit 2020. 

Seksioni 4.1 i PKVER-it rendit masat për rritjen e shfrytëzimit të energjisë solare dhe rendit aktivitetet 
që do të ndërmerren për të arritur masa specifike. Masat dhe aktivitetet në lidhje me solarin FV janë 
deklaruar në PKVER siç renditen në Tabelën 3 më poshtë.  

Tabela 3 Masat për rritjen e shfrytëzimit të FV-ve në përputhje me PKVER-in 2013 

MASA AKTIVITETET AFATI I PRITUR KOHOR 

Identifikimi i potencialit 
solar  

Zhvillimi i studimit për përdorimin e 
energjisë solare 

2014 

Formimi i grupeve për 
përdorimin e shtuar të 
energjisë solare 

Krijimi i grupeve që merren me të gjitha 
aspektet e instalimit të projekteve të 
energjisë solare 

2017 

Zhvillimi i rregullave të 
ankandit (përcjellja e 
skemës së TN-së) 

Ndryshimi i legjislacionit: ndryshimi i ligjit, 
miratimi i rregullave             

2019 

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV PËR PËRDORIMIN DHE MBËSHTETJEN E PRODHIMIT 
TË ENERGJISË NGA BURIMET E RIPËRTËRISHME  

Qëllimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2013 ishte identifikimi i llojeve të burimeve të ripërtërishme 
të energjisë që do të përdoren për qëllime të gjenerimit të energjisë elektrike dhe energjisë termike, 
grupeve, kushteve të përdorimit, standardeve teknike, skemave mbështetëse, transfereve statistikore, 
projekteve të përbashkëta, dhe çështjeve të tjera të rëndësishme për përdorimin e burimeve të 
ripërtërishme të energjisë.  
 
Në atë kohë, ekzistonin tri kategori të impianteve të përdorur për prodhimin e energjisë elektrike:  
 
• Grupi 1 - deri në 1MW: panele fotovoltaike në ndërtesat deri në 10kW të kyçura në rrjet; panele 

fotovoltaike në ndërtesat mbi 10kW të kyçura në rrjet dhe; impiantet solare me kapacitete të tjera 
të instaluara. 

• Grupi 2 - përfshinte të gjitha sistemet fotovoltaike të kyçura në rrjet me kapacitet të instaluar mbi 
1MW. 

• Grupi 3 - përfshinte të gjitha sistemet fotovoltaike që nuk ishin të kyçura në rrjet, pa kufizim në 
kapacitetin e instaluar. 

 
Me hyrjen në fuqi të UA-së të re Nr. 06/2017, UA Nr. 02/2013 u shfuqizua. 
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UDHËZIMI ADMINISTRATIV PËR VENDOSJEN E CAQEVE TË DETYRUESHME TË 
BRE-VE 

Objektivi i Udhëzimit Administrativ është të miratohen caqe afatgjatë dhe vjetorë për burimet e 
ripërtërishme të energjisë. Udhëzimet administrative janë pjesërisht në pajtueshmëri me dispozitat e 
Direktivës 2009/28/EC të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 23 prillit 2009 për promovimin e 
përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme.  
 
• UA Nr. 01/2013 ka vendosur cakun e vitit 2020 për fotovoltaikët në 10 MW kapacitet të instaluar.  
• UA Nr.05/2017 ka vendosur cakun e vitit 2020 për fotovoltaikët në 30 MW kapacitet të instaluar 

(rritje me 20 MW shtesë nga caku i mëparshëm i vendosur në kuadër të UA Nr. 02/2013).   

UA Nr. 06/2017 i miratuar në gusht 2017 për shfrytëzimin dhe mbështetjen e gjenerimit të energjisë 
nga burimet e ripërtërishme, i ndan impiantet e prodhimit të energjisë elektrike në kategoritë e 
mëposhtme:   

Tabela 4 kategoritë e impianteve gjeneruese të energjisë 

KATEGORIA PËRSHKRIMI KAPACITETI I 
INSTALUAR KOMENT 

1 Impiantet e kyçura në rrjetin 
elektrik  Deri në 100 kW 

Kjo kategori përfshin 
impiantet solare 
fotovoltaike  

2 Impiantet e kyçura në rrjetin 
elektrik Mbi 100 kW 

Kjo kategori përfshin 
impiantet solare 
(sisteme fotovoltaike) 
me kapacitet të 
instaluar deri në 3MW 

3 Impiante për konsum vetanak NK 
Kjo kategori përfshin 
impiantet solare 
fotovoltaike 

 

Në nenin 4.2.1 dhe 7 të UA Nr. 06/2017 thuhet se projektet deri në 100 kW do t’i nënshtrohen 
procedurës së thjeshtë të autorizimit të miratuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) dhe 
institucione të tjera përkatëse që merren me çështje të lejeve. Në prill 2017, ZRRE miratoi 
“Rregulloren për Autorizimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese për Gjeneruesit e bazuar në BRE” që 
përmirësoi një procedurë të thjeshtuar për projektet e BRE-ve. 

Sipas nenit 9 të UA Nr. 06/2019, me qëllim të arritjes së caqeve të energjisë së ripërtërishme dhe deri 
në momentin e arritjes së këtyre caqeve, gjeneruesit e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme 
të energjisë do të pranohen në skemat mbështetëse dhe do të kenë të drejtën të lidhin marrëveshje 
për blerje të energjisë me Operatorin e Tregut me kompensim përmes tarifave nxitëse ose primeve 
nxitëse. Për më tepër, paragrafi 3 i nenit 9 përcakton që instalimet mbi 100kW mund të mbështeten 
përmes primit nxitës, i cili duhet të alokohet përmes proceseve konkurruese.   
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LIGJET E KOSOVËS TË ZBATUESHME PËR PROJEKTET FV 

LIGJI PËR ENERGJINË NR. 05/L-081  

Ligji për Energjinë Nr. 05/L-081 i miratuar më 13 korrik 2016, përcakton parimet dhe rregullat e 
përgjithshme për qeverisjen e aktiviteteve në sektorin energjetik. Ligji përcakton kushtet për një treg 
energjetik të hapur dhe funksional dhe rritjen e furnizimit me energji nga BRE dhe ko-gjenerimi. Ligji u 
zhvillua për të qenë në përputhje me Direktivën 2009/72/EC për rregullat e përbashkëta për tregun e 
brendshëm të energjisë elektrike, Rregulloren Nr. 714/2009/EC për kushtet për qasje në rrjet për 
shkëmbimet ndërkufitare të energjisë elektrike, dhe Direktivën për BRE-të 2009/28/EC në lidhje me 
promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme të energjisë. 
 
Sipas ligjit BRE-të janë energji jo fosile: erë, solare, gjeotermale, valë, hidro, biomasë, gaz nga deponitë 
e mbeturinave, gaz nga trajtimi i ujërave të zeza, dhe biogaz. Caqet e energjisë së ripërtërishme 
specifikohen si “objektiva të politikës për arritjen e një pjese të energjisë së prodhuar nga burimet e 
energjisë në konsumin përfundimtar bruto të energjisë deri në një afat të përcaktuar në këtë ligj.” 
 
Ligji përcakton që OST ose OSSH do t’i japin prioritet energjisë elektrike të prodhuar nga BRE-të në 
përputhje me Kodin e Rrjetit, metodologjinë e kyçjes, dhe rregullat dhe kodet e tjera. OST ose OSSH 
do t’i sigurojnë çdo prodhuesi të ri të bazuar në BRE, një vlerësim gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm 
të kostove që lidhen me kyçjen, dhe për këtë vlerësim operatori i sistemit mund të vendosë një tarifë 
që pasqyron kostot e veta të arsyeshme. ZRRE-ja është e detyruar të sigurojë që tarifat për kyçjen 
dhe përdorimin e sistemeve të transmisionit dhe shpërndarjes nuk i diskriminojnë operatorët e BRE-
ve.  
 
Ligji bën thirrje që qeveria të vendosë caqe vjetore dhe afatgjata të BRE-ve për konsumin e energjisë 
elektrike. Caqet afatgjata të BRE-ve do të zhvillohen për një periudhë dhjetë (10) vjeçare, sipas 
metodologjisë së përcaktuar me akte nënligjore, të aprovuara nga MZHE-ja.  
 
Ligji gjithashtu kërkon që qeveria të miratojë PKVER-in, në përputhje me kërkesat e KEn. PKVER-i i 
Kosovës bën thirrje që Kosova të arrijë 25% të energjisë nga BRE në konsumin përfundimtar bruto të 
energjisë në vitin 2020. MZHE-ja ka për detyrë të hartojë dhe botojë një përditësim vjetor të statusit 
për realizimin e caqeve afatgjata të BRE-ve si pjesë e kërkesave të raportimit të PKVER-it.  
 
Për projekte më të vogla dhe për projekte të decentralizuara për prodhimin e energjisë nga BRE, ZRRE 
do të vendosë procedura të thjeshtuara dhe më pak të rënda për autorizim, përfshirë njoftimin e 
thjeshtë nëse lejohet nga legjislacioni në fuqi.  

LIGJI PËR ENERGJINË ELEKTRIKE 05/L-084  

Ligji për Energjinë Elektrike 05/L-085 u miratua më 13 korrik 2016. Ligji përcakton kushtet për 
prodhimin, shpërndarjen dhe tregtimin e energjisë elektrike, si dhe organizimin e tregut të energjisë 
elektrike në Kosovë. Qëllimet kryesore të ligjit janë arritja e një tregu konkurrues dhe të qëndrueshëm 
të energjisë elektrike; garantimi i kushteve  të furnizimit me energji elektrike; dhe sigurimi që të gjithë 
konsumatorët kanë të drejtë të furnizohen me energji elektrike me një çmim të arsyeshëm. 
  
Ligji gjithashtu merret me Certifikatat e Origjinës për ER dhe ko-gjenerimin (neni 8). Bazuar në ligj, 
Certifikata e Origjinës është një dokument elektronik i lëshuar nga ZRRE i cili siguron provë për 
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konsumatorin përfundimtar se një sasi e caktuar e energjisë është prodhuar nga BRE. Energjia e 
certifikuar me origjinë nga BRE ka të drejtën e dispeçerimit me prioritet sipas kushteve të përcaktuara 
në Kodin e Rrjetit dhe Rregullat e Tregut. Një Certifikatë e Origjinës është e barabartë me një MWh 
të energjisë së prodhuar, dhe jo më shumë se një certifikatë do të lëshohet për secilën njësi të 
prodhuar.  

LIGJI PËR RREGULLATORIN E ENERGJISË NR. 05/L-084 

Ligji për Rregullatorin e Energjisë, i miratuar më 13 korrik 2016, përcakton kompetencat, detyrat dhe 
funksionet e ZRRE-së. Këto përfshijnë kushtet për lëshimin e licencave; procedurat për dhënien e 
autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese; krijimin e tregjeve konkurruese të 
energjisë; dhe kriteret për rregullimin e tarifave dhe kushteve të furnizimit me energji. Ligji u zhvillua 
për të qenë në përputhje me Direktivën 2009/72/EC për rregullat e përbashkëta për tregun e 
brendshëm të energjisë elektrike, Rregulloren Nr. 714/2009/EC për kushtet për qasje në rrjet për 
shkëmbimet ndërkufitare të energjisë elektrike, dhe Direktivën për BRE-të 2009/28/EC në lidhje me 
promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme të energjisë. 
 
Ligji identifikon dy mënyra për të ndërtuar kapacitete të reja gjeneruese të bazuara në BRE në Kosovë:  
 
1. përmes procesit të autorizimit (neni 43 i ligjit), ose  
2. përmes procesit të tenderimit (neni 44 i ligjit).  
 
Procesi i Autorizimit administrohet nga ZRRE-ja në përputhje me Rregulloren për Autorizimin e 
Kapaciteteve të reja Gjeneruese, miratuar nga ZRRE-ja më 27 prill 2017.  
 
Procesi i Tenderimit kryhet nga Qeveria e Kosovës kur ZRRE nxjerr një vendim me shkrim se 
procedura e autorizimit nuk ka rezultuar e suksesshme për ndërtimin e kapacitetit të mjaftueshëm 
gjenerues të energjisë elektrike për të siguruar sigurinë e furnizimit ose për të përmbushur caqet 
mjedisore; ose nëse nuk janë përmbushur objektivat e BRE-ve. Procesi i tenderimit kryhet nga Komiteti 
Drejtues Ndërministror i Partneriteteve Publiko Privat, sipas Ligjit për Partneritet Publiko Privat. Ligji 
nuk e njeh ankandin si një mjet të tretë që është veçanërisht i rëndësishëm për ndërtimin e objekteve 
të mëdha gjeneruese nga BRE 

LIGJI PËR INVESTIMET STRATEGJIKE NR. 05/L-079  

Ligji për Investimet Strategjike, i miratuar më 8 shkurt 2017, përcakton procedurat administrative dhe 
kriteret për zbatimin e projekteve strategjike në Kosovë, përfshirë projektet energjetike. Investimi 
minimal i nevojshëm për të fituar statusin e investimit strategjik për projekte energjetike është 30 
milionë euro. Çdo investitor që dëshiron të propozojë një investim strategjik në sektorin energjetik 
duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim tek Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve 
(KIESA) në përputhje me legjislacionin sekondar në fuqi. Statusi i Investimit Strategjik nuk e liron 
investitorin nga marrja e të gjitha autorizimeve dhe licencave të nevojshme nga ZRRE-ja. Për më tepër, 
investimet strategjike nuk mund të përfitojnë edhe nga skema mbështetëse e BRE-ve edhe nga çdo 
bashkë-investim i QK-së, siç janë toka publike ose ndarja e kostos për infrastrukturën energjetike.    
 
Investimi mund të iniciohet edhe si një propozim i pakërkuar ose përmes një iniciative të Qeverisë së 
Kosovës. Qeveria e Kosovës mund të ftojë investitorët të aplikojnë për çdo projekt strategjik kur 
Qeveria vlerëson se interesi publik mund të arrihet përmes procedurave të tenderit të parapara në 
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Ligjin për Partneritet Publiko Privat dhe Ligjin për Prokurimin Publik. Ftesa për të marrë pjesë në 
procedurën e përzgjedhjes do të publikohet në përputhje me dispozitat përkatëse të Ligjit për 
Prokurimin Publik, çka rrit transparencën dhe qasjen jo diskriminuese. 

LIGJI PËR PARTNERITET PUBLIKO PRIVAT 

Ligji Nr. 04/L-045 për Partneritet Publiko Privat (“Ligji për PPP”), i miratuar më 21 tetor 2011, është 
i zbatueshëm për infrastrukturën energjetike, duke përjashtuar ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese të energjisë, siç përcaktohet në nenin 2, paragrafi 1.2 të ligjit. Ndërtimi i gjeneruesve të rinj 
do të “rregullohet nga Ligji për Rregullatorin e Energjisë, përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë 
ligj”.  
 
Ligji për Rregullatorin e Energjisë nr. 05/L-084 në nenin 44 ofron një referencë të qartë për Ligjin për 
PPP duke theksuar që një procedurë tenderimi për gjeneruesit e rinj do të hartohet në përputhje me 
kriteret objektive, transparente dhe jodiskriminuese, në përputhje të plotë me dispozitat e zbatueshme 
të Ligjit për Partneritet Publiko Privat.  
 
Ligji për PPP zbatohet për sigurimin e Shërbimeve Publike dhe/ose Infrastrukturës Publike dhe 
përcakton si PPP “çdo bashkëpunim kontraktual ose institucional midis një ose më shumë Autoriteteve 
Publike dhe një ose më shumë Partnerëve Privat”.  
 
Përzgjedhja e partnerit privat për PPP do të ndjekë procedurat e prokurimit të përcaktuara në Ligjin 
për Prokurimin Publik, dhe do të zbatohet përmes një procedure transparente dhe të hapur të 
konkurrimit.  
 
Ligji për Prokurimin Publik ndjek të njëjtin parim si Ligji për PPP, duke u bazuar në një proces 
konkurrues transparent që është jodiskriminues dhe shfrytëzon praktikat më të mira të prokurimit 
ndërkombëtar. 

RREGULLAT E RREGULLATORIT TË ENERGJISË 

Korniza rregullatore për zhvillimin e projekteve të BRE-ve përcaktohet përmes ndjekjes së rregullave 
të ZRRE-së:  

• Rregulla për procedurën e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga burimet 
e ripërtërishme të energjisë (27 prill 2017); 

• Rregulla për Skemën Mbështetëse, Rregulla Nr. 10/2017 (27 prill 2017); dhe  
• Rregulla për krijimin e sistemit të certifikatave të origjinës për energjinë elektrike të prodhuar nga 

BRE (29 dhjetor 2010). 

Çdo investitor që synon të investojë në projekte të BRE-ve në Kosovë mund ta shesë energjinë e vet 
nën kornizat e mëposhtme: 

• Skema Mbështetëse (TN, Njehsimi Neto); 
• Korniza e Rregulluar; dhe 
• Korniza e parregulluar e bazuar në treg 
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RREGULLA PËR PROCEDURËN E AUTORIZIMIT PËR NDËRTIMIN E 
KAPACITETEVE TË REJA GJENERUESE NGA BRE 

Rregulla për Procedurën e Autorizimit për ndërtimin e Kapaciteteve të reja Gjeneruese nga Burimet 
e Ripërtërishme të Energjisë, fillimisht e miratuar nga ZRRE-ja më 11 nëntor 2014 dhe më vonë e 
zëvendësuar me Rregulloren e miratuar më 27 prill 2017, vendosi procedurën për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE, përfshirë panelet solare fotovoltaik. Në përputhje me 
Rregullën, BRE përcaktohen si: 

• Kapacitete gjenerues në shkallë të lartë të BRE-ve - çdo projekt i ri mbi 100 kW i kyçur në rrjet; 
dhe 

• Gjenerimi në shkallë të vogël - çdo projekt i ri me kapacitet më të vogël se 100 kW i kyçur në 
rrjet.   

Kërkesat ligjore sipas Rregullës për Autorizim ndahen në kërkesat e përgjithshme, kërkesat teknike 
dhe organizative, kërkesat financiare dhe kërkesat e autorizimit përfundimtar. Rregulla përcakton që 
një parashtrues i kërkesës duhet t’i dorëzojë ZRRE-së konfirmimin se projekti është në përputhje me 
Strategjinë e Energjisë së Kosovës dhe i përmbahet të gjitha kritereve të zbatueshme, duke përfshirë 
ato që lidhen me sigurinë, sigurimin dhe çështjet financiare. Çdo projekt duhet të jetë në përputhje 
me standardet teknike të BE-së. 

Autorizimi Përfundimtar ka terma të përcaktuar për ndërtimin që do të ndodhë, të cilat lëshohen si 
pjesë e Vendimit të Bordit të Rregullatorit. Nëse parashtruesi i kërkesës nuk e ndërton impiantin 
bazuar në termat e përcaktuar, Autorizimi mund të tërhiqet nga Rregullatori. Koha për fillimin e 
ndërtimit dhe përfundimin e projektit përcaktohet nga Vendimi i Rregullatorit, në varësi të 
karakteristikave specifike të projektit.   

Autorizimi Përfundimtar është dokumenti që lejon parashtruesin e kërkesës të fillojë ndërtimin e 
gjeneruesit të burimit të ripërtërishëm të energjisë.  

Rregulla lanson edhe procedurat dhe kriteret e thjeshtuara për dhënien e të drejtës për ndërtim për 
gjeneruesit vetë-konsumues (Prosumatorë). Procedura e bazuar në këtë rregull është përshkruar në 
detaje në kapitullin vijues.  

RREGULLA PËR SKEMËN MBËSHTETËSE 

Rregulla për Skemën Mbështetëse Nr. 10/2017, e miratuar nga ZRRE-ja më 27 prill 2017, përcakton 
mekanizmat e rregulluar për mbështetjen e energjisë elektrike të prodhuar nga BRE. Sipas rregullës, 
të gjitha projekteve të BRE-ve të pranuara nga Skema Mbështetëse u garantohet që do t’u paguhet 
Tarifa e zbatueshme Nxitëse (TN) për teknologjinë e duhur.  

Për t’u kualifikuar për Skemën Mbështetëse, një strukturë gjeneruese e BRE-ve duhet të gjenerojë 
energji elektrike nga një ose më shumë BRE të pranueshme, të jetë e vendosur në territorin e Kosovës, 
dhe të jetë e pajisur me pajisje gjeneruese të reja dhe të papërdorura. Pranueshmëria për Skemën 
Mbështetëse është e lidhur ngushtë me procesin për autorizimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja 
gjeneruese, pasi që vetëm parashtruesi i kërkesës që aplikon në ZRRE për të marrë autorizimin mund 
të aplikojë për t’u pranuar në Skemën Mbështetëse. 
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Siç u përmend më lart, Njoftimi për Vendim për Autorizimin Preliminar ose Vendimi për Autorizimin 
Përfundimtar të lëshuar nga ZRRE, përcakton edhe pranueshmërinë e parashtruesit të kërkesës në 
Skemën Mbështetëse dhe TN-në e lidhur. 

Rregulla i Skemës Mbështetëse përcakton se madhësia maksimale e një projekti të vetëm fotovoltaik 
të pranueshëm për skemën është kapaciteti i instaluar prej 3 MW.   

Kur të përmbushen caqet e vendosura në pajtim me Udhëzimin Administrativ përkatës për caktimin e 
caqeve të vendosur nga MZHE-ja, ZRRE-ja do të informojë të gjithë parashtruesit e rinj të kërkesave 
se TN-të nuk janë më të garantuara. Duke filluar nga momenti kur caqet në dispozicion janë të lira, 
parashtruesi i kërkesës do të njoftohet me shkrim nga ZRRE-ja. Në përputhje me nenin 8 të rregullës 
për Skemën Mbështetëse, ZRRE-ja krijon një regjistër të kërkesave të pranuara në Skemën 
Mbështetëse dhe të Objekteve Gjeneruese të Bazuara në BRE të cilat janë në pritje të pranimit në 
skemë. Kërkesat e konsideruara si “kërkesa në shqyrtim” do të regjistrohen në Listën e Pritjes sipas 
datës së lëshimit të Njoftimit për Vendimin për Autorizimin Preliminar ose Përfundimtar. 

Projektet solare fotovoltaike të pranuara në Skemën Mbështetëse kanë të drejtë të shesin prodhimin 
e tyre të energjisë tek Operatori i Tregut përmes një Marrëveshje për Blerjen e Energjisë për një 
periudhë 12 vjeçare duke përdorur TN-në. Ata do të jenë përgjegjës për 25% të kostove të tyre të 
përgjithshme të disbalancës, kanë prioritet për kyçjen në rrjetin përkatës, dhe dispeçerim me prioritet. 
Marrëveshja për Blerje të Energjisë (MBE) është kontrata tregtare sipas së cilës gjeneruesi e shet 
energjinë elektrike të gjeneruar nga gjeneruesi i bazuar në BRE. Sipas Rregullores për Skemën 
Mbështetëse, Operatorit të Tregut i kërkohet nga Rregullatori të miratojë një shabllon të Marrëveshjes 
për Blerje të Energjisë. Operatori i Tregut është subjekti që lidh marrëveshje të tilla me gjeneruesit e 
burimeve të ripërtërishme të energjisë. Marrëveshja për Blerje të Energjisë parashikon dispozitat e 
nevojshme që rregullojnë efektivitetin e marrëveshjes, marrëdhëniet e faturimit dhe pagesave, 
përgjegjësitë e balancimit, dhe dispozita të tjera të nevojshme për gjeneruesit e bazuar në BRE 

Kostot shtesë të bartura për të mbështetur zhvillimin e projekteve të BRE-ve të pranuara në Skemën 
Mbështetëse kompensohen përmes Fondit të Energjisë së Ripërtërishme, të menaxhuar nga Operatori 
i Tregut. Financimi i Fondit të Energjisë së Ripërtërishme sigurohet përmes një Ngarkese të Energjisë 
së Ripërtërishme të zbatueshme në nivelin e transmisionit për të gjithë furnizuesit e energjisë elektrike 
në mënyrë proporcionale me kërkesën e tyre individuale në konsumin e përgjithshëm të energjisë 
elektrike në Kosovë. 

TARIFAT NXITËSE 

Tarifat fillestare nxitëse (TN) u miratuan nga Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë më 19 maj 
2016, përmes Vendimit Nr. V_810_2016. Tarifat Nxitëse zbatohen për të gjitha kapacitetet gjeneruese 
të instaluara me pajisje të reja, ndërsa për panelet solare/fotovoltaike pajisjet duhet të jenë edhe të 
riciklueshme. Më 22 nëntor 2019, Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë miratoi Vendimin Nr. 
V_1204_2019 për TN për 20 MW shtesë të kapacitetit fotovoltaik të rritur me UA (MZHE) Nr. 
05/2017.     
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Tabela 5 Niveli i Tarifave Nxitëse të përcaktuara për Burimet e Ripërtërishme të 
Energjisë 

Vendim / Udhëzim Administrativ Tarifa nxitëse 
[Euro/MWh] 

Caku fotovoltaik 
[MW] 

Kohëzgjatja e 
MBE-së 

[vite] 

• Vendimi i ZRRE-së Nr. V_673_2014 
(23.12.2014) për TN 

• Vendimi i ZRRE-së Nr. V_810_2016 
(19.05.2016) për TN 

• UA (MZHE) Nr. 01/2013 për caqet e 
burimeve të energjisë së 
ripërtërishme 

136.4 10 12 

• Vendimi i ZRRE-së Nr. V_1204_2019 
(27.11.2019) (i pezulluar 
përkohshëm) 

• UA (MZHE) Nr. 05/2017 për caqet e 
burimeve të energjisë së 
ripërtërishme  

85.00 30 12 

 

Parashtruesit e pranueshëm të kërkesave do t’i dorëzojnë Rregullatorit kërkesën me shkrim për 
pranim në Skemën Mbështetëse duke plotësuar Aneksin 1 të Rregullës për Skemën Mbështetëse.  

GJENERUESIT VETË-KONSUMUES 

Gjeneruesit vetë-konsumues janë gjenerues të cilët mund t’ia japin energjinë e gjeneruar rrjetit elektrik 
për konsum në të ardhmen ose t’ia paguajnë furnizuesit energjinë e konsumuar në rast të bilancit 
negativ. 

Organi juridik ose fizik i cili planifikon ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë-konsum 
është i detyruar të paraqesë një kërkesë me shkrim te Rregullatori në përputhje me Kapitullin VI të 
Rregullës për Procedurën e Autorizimit për ndërtimin e Kapaciteteve të reja Gjeneruese nga Burimet 
e Ripërtërishme të Energjisë. 

Pas marrjes së dëshmive përkatëse, Rregullatori vlerëson nëse ato janë kompletuar dhe do të nxjerrë 
një vendim në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë-konsum. 

Skema Mbështetëse e Vetë-konsumit parashikon që: 

• Furnizuesit tërheqin të gjithë energjinë elektrike të prodhuar dhe furnizojnë të gjithë energjinë 
elektrike të konsumuar nga Prodhuesit vetë-konsumues brenda një Periudhe Faturimi; 

• Furnizuesit llogarisin Bilancin e Prodhuesit vetë-konsumues për Periudhën e Faturimit, bazuar në 
të cilin përgatitet fatura mujore; 

• Nëse Bilanci i Prodhuesit vetë-konsumues është pozitiv, atëherë Prodhuesi vetë-konsumues 
kreditohet në energji (kWh) në Periudhën e ardhshme të Faturimit; 

• Çdo Bilanc pozitiv i papaguar në Periudhën e fundit të Faturimit të një viti kalendarik rivendoset 
në zero (0 kWh) pa kompensim nga Furnizuesi; dhe  

• Nëse Bilanci i Prodhuesit vetë-konsumues është negativ, atëherë Furnizuesi ia faturon Prodhuesit 
vetë-konsumues vlerën e Bilancit të Prodhuesit vetë-konsumues. 
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Furnizuesit janë të detyruar të lidhin Marrëveshje për Prodhuesin vetë-konsumues me cilindo 
Prodhues vetë-konsumues me të cilin kanë kontratë të furnizimit me energji elektrike, sipas termave 
dhe kushteve të specifikuara në këtë Rregull. 

Marrëveshja për Prodhuesin vetë-konsumues përcakton, ndër të tjera, detyrimin që furnizuesi të 
marrë të gjithë energjinë elektrike të prodhuar nga Prodhuesi vetë-konsumues. Furnizuesit janë të 
detyruar të lidhin Marrëveshje për Prodhuesin vetë-konsumues me cilindo Prodhues vetë-konsumues 
me të cilin kanë kontratë të furnizimit me energji elektrike. 

Kufizimet aktuale të zbatueshme për Prodhuesit vetë-konsumues 

Neni 2 i Rregullës për Skemën Mbështetëse ka përkufizimet e mëposhtme: 

• Prodhuesi vetë-konsumues - është një konsumator i energjisë elektrike i cili është në të njëjtën 
kohë dhe në të njëjtën lokacion pronar i një Mikro strukture gjeneruese nga BRE, të kyçur 
në rrjet, dhe që ka të drejtë ta vetë-konsumojë energjinë e gjeneruar si dhe t’ia japë furnizuesit 
tepricën e energjisë elektrike të gjeneruar; dhe 

• Mikro struktura gjeneruese nga BRE - do të thotë një objekt gjenerues i kyçur në rrjet me 
një kapacitet deri në 100 kW (≤100 kW).  

Për më tepër, neni 20 i Rregullës për Skemën Mbështetëse shprehet si vijon:  

“Çdo konsumator i energjisë elektrike i kyçur në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të ulët 
mund të aplikojë tek Furnizuesi i vet për të marrë statusin e Prodhuesit vetë-konsumues...”  

Si rezultat i përkufizimeve të mësipërme, kapaciteti i instaluar i Prodhuesit vetë-konsumues në 100kW 
të kyçur në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të ulët (0.4kV) dhe kjo krijon një kufizim serioz për 
zgjerimin e mëtejshëm të këtij segmenti të BRE-ve, veçanërisht me bizneset private.  

KORNIZA E RREGULLUAR 

Impiantet e vogla dhe të mëdha gjeneruese të bazuara në BRE të cilat nuk janë pjesë e Skemës 
Mbështetëse1 mund ta shesin prodhimin e tyre të energjisë elektrike sipas Kornizës së Rregulluar ose 
në kushte të parregulluara të bazuara në treg. 
 
Strukturat gjeneruese të bazuara në BRE të cilët dëshirojnë të veprojnë nën Kornizën e Rregulluar do 
të paraqesin një kërkesë me shkrim tek Rregullatori, në përputhje me Aneksin 2 të kësaj Rregulle të 
Skemës Mbështetëse, dhe Rregullatori do ta informojë Strukturën Gjeneruese të Bazuar në BRE nëse 
pranohet kërkesa për pranim në Kornizën e Rregulluar. 
 
Të drejtat dhe detyrimet e strukturave gjeneruese të bazuara në BRE sipas Kornizës së 
Rregulluar 
 
Strukturat gjeneruese të bazuara në BRE që nuk janë pranuar në skemën mbështetëse dhe që zgjedhin 
ta shesin prodhimin e tyre të energjisë elektrike sipas një Kornize të Rregulluar: 

 
 
 
 
1 Sipas ZRRE-së, “Skema Mbështetëse” këtu kuptohet si Tarifa Nxitëse, prandaj Korniza e Rregulluar është një nga 
instrumentet e Skemës Mbështetëse. 
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• Kanë të drejtë të shesin prodhimin e tyre të energjisë elektrike tek Operatori i Tregut përmes një 

Marrëveshje për Blerjen e Energjisë Elektrike me çmimin përkatës (referencë) të caktuar çdo vit 
nga ZRRE-ja; 

• Janë përgjegjës për të gjitha kostot e tyre të disbalancës, përveç Strukturave Gjeneruese të Bazuara 
në BRE me kapacitet të instaluar më të ulët se 500 kW; 

• Kanë prioritet në shqyrtimin e kërkesës për kyçje në sistemin përkatës; 
• Kanë të drejtë për dispeçerim me prioritet. 

 
Shitja e energjisë elektrike tek OT-ja do të mbulohet nga një Marrëveshje për Blerje të Energjisë, e 
cila do të lidhet ndërmjet Strukturës Gjeneruese të Bazuar në BRE, në përputhje me Kornizën e 
Rregulluar dhe Operatorin e Tregut. 
 
Sipas Kornizës së Rregulluar, Marrëveshjet për Blerje të Energjisë për Strukturat Gjeneruese të 
Bazuara në BRE do të kenë një kohëzgjatje minimale prej një (1) viti dhe mund të zgjasin deri në 
periudhën e validitetit të licencës së gjenerimit të Operatorëve të BRE-ve të lëshuar nga Rregullatori. 
Nëse nga Operatori i BRE-ve nuk do të kërkohet të marrë një Licencë të Gjenerimit, kohëzgjatja e 
Marrëveshjes për Blerje të Energjisë do të kufizohet në një maksimum prej pesëmbëdhjetë 15 vjetësh. 
 
Përndryshe, strukturat gjeneruese të bazuara në BRE mund të funksionojnë si prodhues të pavarur të 
energjisë në tregun e energjisë elektrike në Kosovë, me kushte të parregulluara të bazuara në treg.  

METODOLOGJIA PËR LLOGARITJEN E ÇMIMIT TË REFERENCËS PËR ENERGJINË E GJENERUAR NGA 
BURIME TË RIPËRTËRISHME 

Qëllimi i kësaj metodologjie është të përcaktojë metodën e përcaktimit të çmimit referues për 
energjinë e gjeneruar nga burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE). Ky çmim do të aplikohet nga 
Operatori i Tregut për energjinë e shitur tek operatorët e furnizimit me energji. Ai gjithashtu do të 
aplikohet për shitjen dhe blerjen e energjisë nga BRE, sipas kornizës së rregulluar. Për më tepër, 
metodologjia përcakton parimet themelore në bazë të të cilave do të llogaritet çmimi i referencës dhe 
mënyra e llogaritjes së çmimit të referencës.  

FONDI I ENERGJISË SË RIPËRTËRISHME 

Fondi i Energjisë së Ripërtërishme sigurohet përmes një Ngarkese të Energjisë së Ripërtërishme të 
zbatueshme në nivelin e transmisionit për të gjithë furnizuesit e energjisë elektrike në Kosovë. Kostot 
shtesë të bartura për të mbështetur zhvillimin e projekteve të BRE-ve të pranuara në Skemën 
Mbështetëse kompensohen përmes Fondit të Energjisë së Ripërtërishme, të menaxhuar nga Operatori 
i Tregut (OT). OT-ja raporton tek Rregullatori për funksionimin e Fondit të Energjisë së Ripërtërishme 
në baza tremujore. 

Fondi i Energjisë së Ripërtërishme financon kostot që lidhen me:  

a) Diferencën mes Çmimit të Referencës dhe Tarifës Nxitëse; dhe  
b) Kompensimin për kostot e disbalancës. 
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RREGULLA TË TJERA RELEVANTE 

Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë 

Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë, e miratuar nga Rregullatori në mars 
2017, përcakton procedurën për licencimin e ndërmarrjeve energjetike në Kosovë për të kryer 
aktivitete të energjisë. 

Neni 3 përcakton llojin e licencave që jep Rregullatori dhe sqaron se cilat aktivitete energjetike nuk 
kanë nevojë për licencë. Rregulla përcakton më tej procedurën për dhënien e licencave, procedurën 
e parashtrimit të kërkesave, termat dhe kushtet e licencave, si dhe monitorimin e aktiviteteve të 
ndërmarrjeve energjetike. 

Rregullatori mund të kryejë vizita inspektuese në impiantet e gjeneruesve dhe në dokumentet e 
ndërmarrjes që kryen gjenerim të energjisë elektrike. 

Licenca për Prodhimin e Energjisë Elektrike kërkohet për prodhuesit me kapacitet të instaluar mbi 5 
MW. Licenca ka një kohëzgjatje maksimale prej 40 vjetësh, në varësi të jetëgjatësisë së aseteve të 
përdorura për kryerjen e gjenerimit. Rregullatori kryen monitorim bazuar në të dhënat e paraqitura 
nga i licencuari dhe bazuar në informacionin e marrë nga Operatori i Tregut. 

Rregulla për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin Energjetik 

Miratuar në mars 2017 nga Rregullatori, kjo Rregull përcakton kushtet dhe procedurat për dorëzimin, 
shqyrtimin dhe zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve kundër të licensuarve në sektorin energjetik, 
ndërmjet të licensuarve energjetikë dhe palëve të treta për kyçje në me sistemin e transmisionit të 
energjisë elektrike, energjisë termike dhe gazit natyror, si dhe të transmisionit ndërkufitar të energjisë 
elektrike dhe gazit. 

Metodologjia e Kyçjes në Rrjetin e Transmisionit 

Parimet për përcaktimin e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të transmisionit dhe tregut si dhe taksave 
të kyçjes, është një akt rregullator i miratuar nga Rregullatori në janar 2017. Qëllimi i këtij akti është 
të përpilojë Metodologjinë për Përcaktimin e Tarifave të Operatorit të Sistemit të Transmisionit, 
Tarifat e Operatorit të Sistemit, Tarifat e Operatorit të Tregut dhe Taksat për Kyçjen në Sistemin e 
Transmisionit. Metodologjia e përmendur më lart do të jetë në përputhje me Kushtet e Përgjithshme 
të Furnizimit me Energji dhe Rregullën për të Hyrat Maksimale të Lejuara për Operatorin e Sistemit 
të Transmisionit dhe Operatorin e Tregut, të aprovuar nga Rregullatori. Neni 11 përcakton parimet 
për përcaktimin e çmimit për kyçjen e kapaciteteve të reja gjeneruese në rrjetin e transmisionit, ndërsa 
nenet 12 dhe 13 përcaktojnë metodologjinë për vendosjen e taksave për kyçjen e kapaciteteve të reja 
gjeneruese. Tarifa e kyçjes në transmision varet nga oferta e cila sigurohet nga operatori i sistemit të 
transmisionit. 

Metodologjia e Kyçjes në Rrjetin e Shpërndarjes 

Parimet për përcaktimin e tarifave për shfrytëzimin e sistemit të shpërndarjes si dhe taksave të kyçjes 
është një akt rregullator i miratuar nga Rregullatori në janar 2017. Qëllimi i këtyre rregullave është që 
operatori i sistemit të shpërndarjes të hartojë metodologji për përcaktimin e përdorimit të tarifave të 
sistemit të shpërndarjes dhe për përcaktimin e taksave për kyçje në sistemin e shpërndarjes. 
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Metodologjitë e mësipërme do të jenë në përputhje me Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me 
Energji dhe Rregullën për të Hyrat Maksimale të Lejuara për Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes, 
të aprovuar nga Rregullatori. Neni 14 përcakton procedurën e parashtrimit të kërkesave kur operatori 
i sistemit të shpërndarjes merr një kërkesë për kyçje në rrjetin e shpërndarjes, dhe ofertën e cila jepet 
nga operatori i sistemit të shpërndarjes. Tarifa e kyçjes në shpërndarje varet nga oferta e cila sigurohet 
nga operatori i sistemit të shpërndarjes. 

POLITIKA FISKALE E KOSOVËS PËR BRE / FV 

TATIMI MBI VLERËN E SHTUAR (TVSH)  

Kosova zbaton Ligjin Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (në tekstin e mëtejmë: Ligji për 
TVSH-në) i cili hyri në fuqi më 1 shtator 2015. Sipas nenit 26 të Ligjit për TVSH-në, shkalla standarde 
e TVSH-së është 18%. Në lidhje me sistemet solare FV (panelet dhe të gjithë komponentët shoqërues 
si bateritë, kontrolluesi i mbushjes etj.), secili komponent ngarkohet me 18% TVSH dhe nuk ka 
përjashtim ose ulje të zbatueshme të shkallës. Kjo shkallë e TVSH-së paguhet kur mallrat hyjnë në 
Kosovë, gjatë procedurave të zhdoganimit. TVSH-ja e paguar për sistemet solare FV konsiderohet një 
taksë e zbritshme, prandaj, bizneset më vonë mund ta zbresin atë në përputhje me nenet 36-39 të 
Ligjit ose të kërkojnë rimbursim të TVSH-së nga Administrata Tatimore e Kosovës në përputhje me 
nenin 40 të Ligjit.  

Neni 29, para. 1.11 i të njëjtit Ligj parashikon një përjashtim të plotë nga TVSH-ja për mallrat e 
importuara, posaçërisht për lëndët e para të përdorura në procesin e prodhimit. Kjo do të thotë se 
nëse një kompani kosovare importon komponentë të paneleve solare si, qelizat solare, kornizat, kutia 
e bashkimit dhe pjesa tjetër, ajo mund t’i deklarojë këto pjesë si lëndë të parë dhe të marrë një 
përjashtim nga TVSH-ja për mallrat e importuara dhe pastaj mund t’i montojë të gjitha pjesët për të 
formuar panelet solare. Prandaj, çdo kompani mund të aplikojë për përjashtim nga TVSH-ja për mallrat 
e importuara si lëndë e parë, në baza vjetore, dhe kërkesa duhet të paraqitet në përputhje me nenin 
48 paragrafi. 3 të Udhëzimit Administrativ MF - Nr. 03/2015 për Zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-037 për 
Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.  

DOGANAT  

Detyrimet doganore, përfshirë procedurën dhe të drejtat dhe detyrimet e palëve të përfshira, 
rregullohen nga Kodi Nr. 03/L-109 Doganor dhe i Akcizave në Kosovë, Udhëzimi Administrativ Nr. 
11/2009 për Zbatimin e Kodit Doganor dhe të Akcizave, dhe të gjitha ndryshimet shoqëruese.   

Në përgjithësi, çdo mall që hyn në Kosovë dhe e kalon shumën prej 22 euro ka detyrime importi, 
kështu që detyrimi doganor i zbatueshëm arrin në 10% të vlerës totale.  

Mallrat hyjnë në pikat kufitare dhe më pas dërgohen në terminalet doganore për zhdoganimin e 
ngarkesave. Ekzistojnë dy mundësi të disponueshme të lejuara ku mallrat mund t’i nënshtrohen 
zhdoganimit: a) në terminalin më të afërt nga pika e hyrjes ose b) në terminalin më afër selisë ku është 
regjistruar kompania.  

Në lidhje me panelet solare FV, të gjitha këto mallra, pavarësisht nga vendi i origjinës, përjashtohen 
nga detyrimi doganor dhe regjistrohen me kodin e mallrave 8541 4090 00.  
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Në përgjithësi, përkundër detyrimit doganor prej 10% që është normë për mallrat e importuara me 
origjinë jo preferenciale, ekziston statusi preferencial për mallra të caktuara. Kjo nënkupton se është i 
zbatueshëm aplikimi i detyrimeve doganore preferenciale në import për mallrat me origjinë nga vendet 
që kanë ratifikuar marrëveshjen për ndryshimin dhe aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të 
Evropës Qendrore (CEFTA 2006):  

• Që nga 26 korriku 2007 për mallrat me origjinë nga: Republika e Shqipërisë (AL), Republika e 
Moldavisë (MD), Republika e Malit të Zi (ME), Republika e Maqedonisë (MK);  

• Që nga 24 tetori 2007 për mallra me origjinë nga Republika e Serbisë (XS);  
• Që nga 22 nëntori 2007 për mallra nga Bosnja dhe Hercegovina (BA); dhe  
• Që nga 01 korrik 2013, Republika e Kroacisë doli nga CEFTA-2006, sipas informacionit Nr. 

372/28.05.2013. 
 

Për të marrë statusin preferencial në kontekstin e kësaj Marrëveshjeje, origjina e produkteve 
dëshmohet nga një certifikatë e lëvizjes EUR 1 ose “deklarata e origjinës” e siguruar nga eksportuesit 
në përputhje me nenin 21 (1) Titulli V, siç përshkruhet në Marrëveshjen CEFTA-2006.  

Është i zbatueshëm aplikimi i detyrimeve doganore preferenciale për importin e mallrave me origjinë 
nga vendet që kanë ratifikuar Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit ndërmjet Republikës së Kosovës, 
nga njëra anë, dhe Bashkimit Evropian dhe Agjencisë Evropiane të Energjisë Atomike (MSA 2016), në 
anën tjetër sipas ligjit Nr. 05/L -069 sipas anekseve përkatëse:  

• Që nga 01 prilli 2016 për mallrat me origjinë nga: Austria (AT), Belgjika (BE), Bullgaria (BG), 
Kroacia (HR), Republika e Qipros (CY), Republika Çeke (CZ), Danimarka (DK), Estonia (EE), 
Finlanda (FI), Franca (FR), Gjermania (DE), Greqia (GR), Hungaria (HU), Irlanda (IE), Italia (IT), 
Letonia (LV), Lituania (LT), Luksemburgu (LU), Malta (MT), Holanda (NL), Polonia (PL), Portugalia 
(PT), Rumania (RO), Sllovakia (SK), Sllovenia (SL), Spanja (ES), Suedia (SE) dhe Mbretëria e 
Bashkuar (GB).  

Për të marrë statusin preferencial në kontekstin e kësaj Marrëveshjeje, origjina e produkteve 
dëshmohet nga një certifikatë e lëvizjes EUR 1 ose “deklarata e origjinës” e siguruar nga eksportuesit 
në përputhje me nenin 21 (1) Titulli V, siç përshkruhet në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA 
2016). 

Përveç statusit preferencial sipas CEFTA-s dhe Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, që nga 9 janari 
2019 ekziston një marrëveshje e tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së 
Turqisë me Dekretin Nr. 122/2019.  

Masat mbrojtëse për importet 

Në korrik 2018, hyri në fuqi Ligji Nr. 06/L-040 për masat mbrojtëse në importe, i cili u lejon 
institucioneve përkatëse publike të zbatojnë masa mbrojtëse. Për më tepër, në dhjetor 2018 hyri në 
fuqi Udhëzimi Administrativ (MTI) Nr. 19/2018 për Përmbajtjen e Formularit të Kërkesës për Fillimin 
e Hetimit për Masa Mbrojtëse në Importe. Sipas nenit 1 të ligjit, një masë mbrojtëse mund të zbatohet 
në një produkt të importuar nëse një produkt i tillë hyn në territorin e Kosovës me një cilësi të rritur, 
absolute ose relative ndaj prodhimit vendas, dhe/ose me terma ose kushte që shkaktojnë ose 
kërcënojnë të shkaktojnë dëme serioze në industrinë vendase e cila prodhon produkte të ngjashme 
ose konkurruese. Sidoqoftë, në përputhje me nenin 4 të ligjit, një masë e tillë do të jetë e përkohshme 
dhe përbën tarifën mbrojtëse ad valorem.   
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KORNIZA INSTITUCIONALE 

PJESËMARRËSIT KYÇ NË TREGUN E ENERGJISË ELEKTRIKE 

KOSTT - OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU SH.A.  

KOSTT Sh.A. është operator i transmisionit, sistemit dhe tregut të energjisë elektrike të Republikës 
së Kosovës, një kompani publike me 100% të aksioneve në pronësi të Republikës së Kosovës. Sipas 
Ligjit për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085 i aprovuar në vitin 2016, të drejtat e aksionarit do të 
ushtrohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. KOSTT ka këto dy role: (i) Operatori i Tregut, dhe 
(ii) Operatori i Sistemit të Transmisionit.  
 
Operatori i Tregut (OT) është përgjegjës për organizimin, funksionimin dhe menaxhimin e tregut të 
energjisë elektrike në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës në përputhje me Rregullat e Tregut 
të aprovuara nga Rregullatori. Aktiviteti i kryer nga Operatori i Tregut lidhet me menaxhimin e tregut 
të energjisë elektrike dhe përgatitjen e raporteve financiare për pjesëmarrësit e tregut sipas Pagesës 
Përfundimtare, pa përfshirë blerjen ose shitjen e energjisë elektrike, në përputhje me dispozitat e 
rregullave të tregut. 
 
Operatori i Sistemit të Transmisionit (OST) është përgjegjës për funksionimin, mirëmbajtjen dhe, nëse 
është e nevojshme, zhvillimin e rrjetit të transmisionit në një zonë të caktuar, si dhe ku është e mundur 
për interkoneksione me sisteme të tjerë, dhe për garantimin e aftësisë afatgjatë të rrjetit për të 
përmbushur kërkesat për transmisionin e energjisë elektrike, si dhe balancimin e sistemit. 
 
KOSTT menaxhon Sistemin e Transmisionit të Republikës së Kosovës, duke operuar me linja të 
tensionit të lartë 400kV, 220kV dhe 110kV. Edhe transformatorët e kyçur në rrjetin e shpërndarjes 
220/35//10 kV dhe 110/35/10 (20) kV i përkasin sistemit të transmisionit. Përgjegjësia e KOSTT-it 
është të transmetojë energji elektrike në mënyrë të sigurt dhe të besueshme për sistemin e 
shpërndarjes nga njësitë gjeneruese, 24 orë në ditë, 365 ditë në vit. 
 
Aktualisht, rrjeti i transmisionit i Kosovës është i lidhur me vendet fqinje përmes tetë linjave 
ndërkufitare. Si rezultat i pozitës qendrore gjeografike të Kosovës, Sistemi i Transmisionit i operuar 
nga KOSTT, megjithëse i vogël në përmasa, përfaqëson një qendër transmisioni shumë të rëndësishme 
në Evropën Juglindore. 
 
Operatorët e sistemit të transmisionit OST i Shqipërisë dhe KOSTT i Kosovës nënshkruan më 5 tetor 
2020 Marrëveshjen e Aksionarëve dhe Aktin e Themelimit për krijimin e ndërmarrjes për shkëmbim 
të energjisë që do të operojë tregjet afatshkurtra të energjisë elektrike në Shqipëri dhe Kosovë. 
Operatori i shkëmbimit të energjisë, i quajtur ALPEX, e ka selinë e vet kryesore në Tiranë dhe shumë 
shpejt pas funksionalizimit do të operojë çiftimin e tregut të një dite përpara mes Shqipërisë dhe 
Kosovës. ALPEX pritet të shtrijë shërbimet e veta në segmentin e tregut brenda ditës në të ardhmen. 

KEDS - SHËRBIMET E SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE NË KOSOVË SH.A.  

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) - është përgjegjës për operimin, mirëmbajtjen dhe, sipas 
nevojës, zhvillimin e sistemit të shpërndarjes në një zonë të caktuar, si dhe ku është e mundur për 
interkoneksione me sisteme të tjerë, si dhe për sigurimin e kapacitetit afatgjatë të sistemit për të 
përmbushur kërkesat e arsyeshme të shpërndarjes së energjisë elektrike. OSSH siguron edhe 
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menaxhim të bazave të të dhënave të njehsorëve të konsumatorëve dhe mbledhje të leximeve të 
njehsorëve për qëllimet të pajtimit përfundimtar. 
 
Shërbimet e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) është një kompani aksionare që 
operon në të gjithë Kosovën. KEDS Sh.A ka ekskluzivitetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. KEDS 
Sh.A. u themelua në vitin 2009, ndërsa aktivitetet e saj operacionale u iniciuan më 8 maj 2013, kur u 
nda përfundimisht nga KEK Sh.A. KEDS Sh.A. është në pronësi të Çalik Holding dhe Limak. 
 
KEDS Sh.A është licencuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë dhe operon me shpërndarjen e 
energjisë elektrike te konsumatorët. Për të operuar në mënyrën më efikase, KEDS është ndarë në 
shtatë divizione të vendosura në shtatë qytete kryesore të Kosovës, dhe 30 nën-distrikte. 
 
KEDS bën shpërndarjen e energjisë elektrike deri te konsumatori fundor, menaxhon dhe mirëmban 
asetet në terren. Në kuadër të KEDS-it përfshihen linjat e tensionit të mesëm 35 kV, 20kV, 10 kV, 10 
kV me mundësi transferimi në 20 kV, 6 kV dhe 3 kV (kilovolt) së bashku me nënstacionet përkatëse, 
nënstacionet 35/10 kV/kV, 10(20)/0.4 kV/kV, 10/0.4 kV/kV, 6/0.4 kV/kV, linja të tensionit të ulët 0.4 
kV, dhe gjithashtu mbi 596 mijë njehsorë individualë të konsumatorëve. 

KESCO - KOMPANIA KOSOVARE PËR FURNIZIM ME ENERGJI ELEKTRIKE SH.A.  

Furnizuesit janë kompani energjetike të licencuara nga rregullatori për të kryer aktivitetin e furnizimit 
të konsumatorëve në Kosovë. Furnizimi me energji elektrike është një aktivitet i pavarur nga aktiviteti 
i transmisionit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike, dhe ka të bëjë me blerjen, shitjen, përfshirë 
rishitjen e energjisë elektrike te konsumatorët. Deri më sot, ZRRE-ja ka licencuar tetë kompani 
furnizuese në Kosovë, por vetëm KESCO është aktive në treg.  
 
KESCO (Kompania Kosovare për Furnizim me Energji Elektrike) u themelua nga konsorciumi Limak - 
Çalik në janar të vitit 2015. Një nga reformat e ndërmarra nga autoritetet e sektorit energjetik në 
Kosovë ishte ndarja e furnizuesve, dhe KESCO është një nga ato reforma që synojnë drejt liberalizimit 
të tregut të energjisë. 
 
KESCO u shërben rreth 600 mijë konsumatorë. Në mënyrë që t’u shërbejë këtyre konsumatorëve, 
KESCO ka zgjeruar shërbimet e veta në të gjitha qytetet e Kosovës, të cilat koordinohen nga shtatë 
(7) distriktet kryesore. Bazuar në natyrën e tyre, konsumatorët ndahen në amvisëri, komercial dhe 
industrial, dhe shërbehen nga departamente të specializuara. 

SUBJEKTET KYÇE PUBLIKE  

KUVENDI I KOSOVËS  

Kuvendi është institucioni legjislativ i Republikës së Kosovës, i zgjedhur drejtpërdrejt nga populli. Ka 
120 deputetë. Gjatë mandatit të tyre parlamentar, deputetët kryejnë një sërë funksionesh. Ata 
shqyrtojnë dhe miratojnë projektligje dhe vendime, përfaqësojnë dhe mbrojnë të drejtat dhe interesat 
e qytetarëve, mbikëqyrin punën e qeverisë dhe institucioneve të pavarura, dhe aprovojnë buxhetin e 
Kosovës. Në sektorin energjetik, Kuvendi miraton edhe Strategjinë e Energjisë së Kosovës.  

Brenda fushëveprimit dhe përgjegjësive të veta, Komisioni për Ekonomi, Punësim, Tregti, Industri, 
Ndërmarrësi dhe Investime Strategjike shqyrton të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me fushën e 
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energjisë, minierave, sektorit postar, telekomunikacionit, teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit, ekonomisë digjitale, tregtisë, industrisë, turizmit, mbrojtjes së konsumatorit, naftës, 
mallrave strategjike, zonave ekonomike, pronësisë industriale, ndërmarrësisë, marrëdhënieve të 
punësimit, punësimit, sigurisë dhe shëndetit në punë, dialogut social, sektorit privat, investimeve të 
huaja dhe investimeve strategjike, si dhe monitorimin e ndërmarrjeve publike.  

Organe të pavarura si: Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE), dhe KOSTT - Operator Sistemi, 
Transmisioni dhe Tregu, raportojnë tek Komisioni në baza të rregullta dhe ad-hoc.  

ZYRA E RREGULLATORIT TË ENERGJISË (ZRRE)  

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është themeluar në qershor 2004, me shpalljen e Ligjit për 
Rregullatorin e Energjisë nga Kuvendi i Kosovës. Zyra e Rregullatorit të Energjisë është organ i pavarur, 
i cili ka për detyrë të rregullojë aktivitetet në sektorin energjetik në Kosovë, përfshirë energjinë 
elektrike, ngrohjen qendrore dhe gazin, në përputhje me detyrimet që dalin nga Traktati i Komunitetit 
të Energjisë (TKEn).  
 
ZRRE ka autoritetin të japë licenca dhe të monitorojë nëse këto licenca respektohen nga kompanitë 
energjetike, të aprovojë tarifat për aktivitetet e shërbimeve publike, të vendosë detyrime për furnizimin 
e popullatës, të zgjidhë kontestet dhe të hartojë legjislacionin sekondar për sektorin energjetik.  
 
ZRRE është gjithashtu përgjegjëse për krijimin e kornizës rregullatore, e cila siguron funksionimin 
transparent dhe jo diskriminues të tregut të energjisë, bazuar në parimet e tregut të lirë. Zbaton 
kritere transparente dhe të hapura për dhënien e autorizimeve për ndërtimin e objekteve të reja 
energjetike, licencave për ndërmarrjet energjetike, duke përfshirë autoritetin për të dhënë, modifikuar, 
pezulluar, transferuar, tërhequr, mbikëqyrur dhe kontrolluar nëse ndërmarrjet energjetike janë në 
pajtueshmëri me këto licenca. 
 
ZRRE ka edhe kompetencat për të vendosur më parë parimet dhe metodat e përcaktimit të çmimeve 
dhe më vonë të aprovojë tarifat për shërbimet e rregulluara të energjisë. Ky funksion përfshin edhe 
monitorimin e tarifave, zgjidhjen e kontesteve, cilësinë e shërbimit dhe standardet për kryerjen e 
këtyre aktiviteteve. Gjatë kryerjes së detyrave dhe funksioneve të veta, ZRRE bashkëpunon me 
ndërmarrjet energjetike dhe ministritë, veçanërisht me Ministrinë e Ekonomisë dhe Mjedisit.  
 
ZRRE-ja financohet nga tarifat e licencës, të cilat i mundësojnë kësaj zyre të veprojë si një organ 
rregullator i pavarur financiarisht. ZRRE-ja ndihmon dhe siguron që korniza rregullatore e Kosovës të 
jetë në përputhje me ‘acquis Communautaire’ (përmbledhje e legjislacionit të BE-së) për energjinë. 

MINISTRIA E EKONOMISË DHE MJEDISIT (MEM) 

Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEM) është ministria e linjës përgjegjëse për strategjinë dhe 
politikën për energji të ripërtërishme. Në përputhje me nenin 13 të Ligjit për Energjinë, MEM është 
përgjegjëse për zhvillimin e planit dhjetëvjeçar të veprimit për energji të ripërtërishme dhe përcaktimin 
e caqeve të energjisë së ripërtërishme në përputhje të plotë me kërkesat e direktivës së BE-së për 
energjinë e ripërtërishme. MEM harton akte nënligjore (Udhëzime Administrativ) për promovimin e 
përdorimit të BRE-ve me qëllim identifikimin e masave për përmbushjen e caqeve të energjisë së 
ripërtërishme. MEM është gjithashtu përgjegjëse për lidhjen e marrëveshjeve për bashkëpunimin 
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ndërkombëtar në zhvillimin e projekteve dhe skemat e përbashkëta mbështetëse për burimet e 
ripërtërishme. 
 
MEM, përmes Departamentit të Energjisë, është përgjegjëse për politikëbërjen për sektorin energjetik. 
Nga këndvështrimi i politikave, MEM ka miratuar disa akte që strukturojnë bazën kryesore për 
mbështetjen e teknologjisë së ripërtërishme në përgjithësi. Sipas sa më lart, MEM është përgjegjëse 
për caktimin e caqeve shtetërore të BRE-ve që duhet të arrihen, gjë që bëhet përmes Udhëzimit 
Administrativ Nr. 05/2017 për Caqet e Burimeve të Energjisë së Ripërtërishme, kurse MZHE ka 
miratuar Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2017 për Shfrytëzimin dhe Mbështetjen e Gjenerimit të 
Energjisë nga Burimet e Ripërtërishme. MEM ka krijuar edhe një One Stop Shop për BRE.  
 
MEM është gjithashtu përgjegjëse për dhënien e pëlqimeve dhe lejeve në lidhje me mjedisin, ndërtimin 
dhe ujërat. MEM shqyrton studimin e Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor (VNM) i cili përgatitet nga 
parashtruesit e kërkesave të interesuar për të investuar në teknologjinë e ripërtërishme, dhe pëlqimin 
mjedisor e jep bazuar në këtë shqyrtim. MEM gjithashtu përcakton procedurën përmes legjislacionit 
sekondar dhe udhëzon Komunat të japin Lejet Komunale Mjedisore. 

MINISTRIA E FINANCAVE 

MF është përgjegjëse për politikën fiskale dhe nën ombrellën e saj janë autoritetet doganore dhe 
tatimore. Aktualisht vetëm panelet fotovoltaike përjashtohen nga detyrimet doganore. Shih seksionin 
për Politikën Fiskale të këtij raporti.  

MINISTRIA E TREGTISË DHE INDUSTRISË 

MTI është mandatuar të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Kosovës, të regjistrojë 
kompani të reja në Kosovë, si dhe ofron udhëzime për investitorët përmes Agjencisë për Investime 
dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA). KIESA administron edhe procedurën e 
investimeve strategjike bazuar në Ligjin për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës. Janë një 
numër projektesh fotovoltaike që po shqyrtohen nga KIESA dhe Grupet Operative.   

MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (MBPZHR) 

MBPZHR, përmes Agjencisë për Zhvillim Bujqësor, mbështet fermerët dhe objektet e përpunimit 
bujqësor me grante që kanë BRE të integruar si pjesë e sistemit të poentimit. Si rezultat i skemës 
mbështetëse me grante, gjatë pesë (5) viteve të kaluara qindra fermerë dhe impiante përpunuese kanë 
investuar në BRE, në veçanti sisteme fotovoltaike në shkallë të vogël të shkëputura nga rrjeti. MBPZHR 
pritet të vazhdojë me këtë masë në vitet që vijnë dhe aktualisht është duke eksploruar mënyra për të 
gjeneruar të ardhura shtesë për fermerët, d.m.th. të ardhura nga shitja e tepricës së energjisë elektrike. 
MBPZHR, në kuadër të strukturës së vet ka Agjencinë e Pyjeve e cila është përgjegjëse për menaxhimin 
dhe dhënien e të drejtës për përdorimin e tokës pyjore 

MINISTRIA E ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL  

ka mandatin të rregullojë përmes legjislacionit sekondar të drejtën për përdorimin e tokës publike 
lokale. Bazuar në ligjin për përdorimin e pronës së paluajtshme komunale, Ministria përgatit dhe 
Qeveria miraton legjislacionin dytësor që rregullon procedurën për të drejtën e përdorimit të tokës 
komunale. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal gjithashtu monitoron zbatimin e legjislacionit 
nga Komunat. 
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KOMUNAT 

Komunat janë përgjegjëse për miratimin e planeve zhvillimore të komunave ku, ndër të tjera, 
parashikohen zonat ku duhet të ndodhë ndërtimi i termocentraleve. Komunat kanë kompetencë për 
dhënien e lejeve ndërtimore për kapacitete gjeneruese më pak se 10 MW si dhe lejeve mjedisore për 
të cilat nuk është i nevojshëm studimi i vlerësimit të ndikimit mjedisor. 

ASOCIACIONI I KOMUNAVE TË KOSOVËS 

Asociacioni i Komunave të Kosovës është organizatë joqeveritare që përfaqëson Komunat dhe ndër 
të tjera ka mandatin të adresojë shqetësimet e Komunave për qeverisje lokale më efikase në mënyrë 
që të ofrojë shërbime më të mira për qytetarët. 

AUTORITETI KOSOVAR I KONKURRENCËS  

Autoriteti i Konkurrencës është një subjekt juridik me autorizime të pavarura publike në kryerjen e 
detyrave të veta të përcaktuara në Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës. Autoriteti i Konkurrencës 
raporton drejtpërdrejt në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Autoriteti i Konkurrencës siguron që 
tregu i energjisë lejon konkurrencë të hapur, duke ndaluar kartelet dhe abuzimet me pozitën 
dominuese, dhe duke siguruar që të mos ndodhë përqendrimi i ndaluar i ndërmarrjeve.  
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PROCEDURAT ADMINISTRATIVE PËR ZHVILLIMIN E 
PROJEKTEVE FV 
Ky kapitull i raportit bazohet në atë që është përshkruar tashmë në kapitullin e mëparshëm për 
Kornizën Ligjore, të Politikave dhe Rregullative për projektet FV në Kosovë, dhe përshkruan më në 
thellësi procedurën e parashtrimit të kërkesave dhe dokumentet e kërkuara mbështetëse për 
zhvilluesit për të marrë Autorizimin për ndërtimin e impianteve fotovoltaike.  

Ky kapitull ndahet në tri pjesë:  

• Pjesa e parë përshkruan procesin e autorizimit për gjenerimin të madh FV, dhe për gjenerim të 
vogël FV. 

• Pjesa e dytë përshkruan Procesin e Autorizimit për Prodhuesit e Vegjël FV Vetë-konsumues 
(Prosumatorë). 

• Pjesa e tretë përshkruan procesin e dhënies së lejes për gjeneruesit vetë-konsumues që nuk janë 
të kyçur në rrjet.  

PROCESI I AUTORIZIMIT 

Rregulla për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese të bazuar në 
Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (miratuar nga ZRRE-ja në 27 prill 2017) përcakton kriteret dhe 
procedurën për dhënien e lejeve për BRE për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese.  

Rregulla ofron tre mundësi për procedurën e parashtrimit të kërkesave, për instalimet e kyçura në 
rrjet: 

1. Kërkesë për Autorizim - Gjenerues të mëdhenj, mbi 100 kW (Shtojca 1); 
2. Kërkesë për Autorizim - Gjenerues të vegjël, deri në 100 kW (Shtojca 2); 
3. Procedura e parashtrimit të kërkesave për gjenerues vetë-konsumues (Kreu VI). 

Kërkesa për Autorizim bazuar në Shtojcën 1 të Rregullës kërkon që zhvilluesit të paraqesin 
dokumentacionin e mëposhtëm: 

• Informata të përgjithshme për parashtruesin e kërkesës; 
• Informacion specifik i gjeneruesve, sipas njësive; 
• Kërkesat e përgjithshme; 
• Kërkesat teknike dhe organizative; 
• Kërkesat financiare; 
• Kërkesat për Autorizimin Përfundimtar.  

Lista e hollësishme e dokumenteve të kërkuara që do të paraqiten nga zhvilluesi për të marrë 
Autorizimin Preliminar dhe atë Përfundimtar janë përshkruar në Tabela 6 dhe Tabela 7 më poshtë. 
Procesi i dorëzimit, shqyrtimit dhe aprovimit paraqitet në Figura 10.  
Tabela 8 i rendit më tej dokumentet e kërkuara për të marrë pëlqime, leje dhe aprovime shtesë 
përkatëse.   
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Tabela 6 Lista e dokumenteve për Autorizimin Preliminar (Shtojca 1 e Rregullës) 

 A Kërkesat e përgjithshme: 
Nr. Dëshmitë/dokumentet që duhet të bashkëngjiten: 

1  Certifikata e Regjistrimit si kompani biznesi lëshuar nga ARBK.  

2 Dëshmi për themelimin e ndërmarrjes (Statusi i ndërmarrjes)  

3 Dëshmi nga gjykata kompetente që provojnë që kërkuesi nuk është i përfshirë në një procedurë likuidimi/falimentimi; që biznesi 
i tij/saj nuk administrohet nga gjykata, dhe aktivitetet e tij/saj tregtare nuk janë pezulluar;  

4 Dëshmi nga autoriteti kompetent që vërteton se kërkuesi përmbush detyrimet ligjore për pagesat e taksave në vendin ku i njëjti 
është regjistruar si person juridik;  

5 Në rast të Partneritetit:  
Dëshmi në fusha të caktuara në lidhje me zbatimin e kontratës  

6 Referencë për përvojën e biznesit të parashtruesit të kërkesës ose partnerëve në fushën e BRE-ve ose të ngjashme  

7 Letër mbështetëse nga banka ose ndonjë huadhënës.  

8 Raporti Financiar i Audituar i tre (3) viteve të fundit, i vërtetuar nga institucioni kompetent ose Auditorët Financiar të certifikuar.  

B Kërkesat teknike dhe organizative 
Nr. Dëshmitë/dokumentet që duhet të bashkëngjiten: 

9 Studimi i fizibilitetit teknik bazuar në të dhënat reale dhe matjet e kryera në fushën e zbatimit të projektit, duke përfshirë: përshkrimin e 
përgjithshëm të projektit, klimën dhe kushtet meteorologjike për zonën e projektit sipas llojit të gjeneruesit, përshkrimin teknik të zgjedhjes 
së secilit element të gjeneruesit të bazuar në të dhënat e mësipërme: llogaritjet në të cilat bazohen zgjedhjet, studimi, llogaritjet dhe 
përzgjedhja e pajisjeve për kyçje në rrjetin energjetik, një studim dhe analizë e kushteve gjeologjike-inxhinierike të zonës ku do të zbatohet 
projekti, si dhe Strukturën Organizative të parashtruesit të kërkesës dhe CV-të e personelit. Studimi i Fizibilitetit, ndër të tjera, përfshin 
Planin e Biznesit (Kostoja totale e investimeve dhe mënyra e financimit, Vlerësimi Ekonomik-Financiar i Projektit).  

10 Projekti i Zbatimit Final  

11 Informacion teknik për kyçjen i lëshuar nga KEDS ose KOSTT, në varësi të nivelit.  
12 Dëshmi për të drejtën e përdorimit të tokës dhe gjendjes së pronës së tokës që do të përdoret për ndërtimin e gjeneruesit 

(Vendim për pëlqimin e dhënë nga organi komunal, fleta poseduese, kopjet e planit, marrëveshjet/kontratat për përdorimin e 
tokës private/publike etj.);  

13 Pëlqimi mjedisor nga MMPH  

14 Dëshmi për llojin, sigurinë, cilësinë e paneleve solare/fotovoltaike dhe certifikatën për riciklimin (Certifikata TUV).  

C Kërkesat financiare 
Nr. Dëshmitë/dokumentet që duhet të bashkëngjiten: 

15 Kërkesa për Pranim në Skemën Mbështetëse për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë.  

 
 
Tabela 7 Lista e Dokumenteve për Autorizimin Përfundimtar (Shtojca 1 e Rregullës) 

D Kërkesat për Autorizimin Përfundimtar 

Nr. Dëshmitë/Dokumentet që do të bashkëngjiten për shndërrimin e Autorizimit Preliminar në Autorizim Përfundimtar  
1 Marrëveshja për Kyçje në rrjet, varësisht nga niveli i tensionit.  

2 Pëlqimi për ujërat ose Leja për ujërat nga MMPH, në rast të hidrocentraleve  

3 Leja Ndërtimore e lëshuar në përputhje me Ligjin për Ndërtim në Republikën e Kosovës.  

4 Plani Dinamik i projektit për ekzekutimin e punimeve  

 

Shënime:  

• Nëse zhvilluesi aplikon për pranim në Skemën Mbështetëse dhe pranimi jepet nga Bordi i ZRRE-
së si pjesë e Vendimit për Autorizimin Preliminar, atëherë MBE-ja është e garantuar për të gjitha 
njësitë gjeneruese të cilat janë pranuar në Skemën Mbështetëse, dhe MBE-ja me Operatorin e 
Tregut do të përmbyllet brenda 30 ditëve pas pranimit në Skemën Mbështetëse. 

• Për gjenerues <100kW, parashtruesi i kërkesës ndjek një proces të thjeshtuar si në Shtojcën 2 të 
Rregullës për Autorizimin.   
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Issued by ERO 
(if applicable)

C. Financial Requirements

Request for Admission to the Support Scheme for 
Renewable Energy Sources (Optional)

A. General Requirements B. Technical and Organizational Requirements

Final Authorization

Application for Authorization

Technical Feasibility Study

Business Plan

Organizational Structure

Final Implementation Project

Technical information on 
connection (Connection Terms)

Evidence on the right to use the 
land and property

Environmental Consent

Solar Panel Certificates

Certificate of Registration

Evidence from the Court

Evidence of Experience and 
References

Support Letters from the Bank 
or Lenders

Status of the Enterprise

 Evidence from the Tax 
Administration

Partnership Agreement

Audited Financial Report of the 
last 3 yeras

Preliminary Authorization Admission to Support 
Scheme

ERO for Board Review

Power Purchase Agreeemnt

D. Requirements for Final Authorization

Agreement on 
Connection to Network

Construction Permit

Dynamic Plan of the project 
on execution of works

ERO for Board Review

Start of Operation

Environmental Permit Generation License

Construction Phase

Testing Phase

 
Figura 10 Grafiku i Procesit për Procedurën e Autorizimit 
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Tabela 8 Lista e dokumenteve të kërkuara për të marrë pëlqime, leje dhe licenca të 
tjera përkatëse 

Leje 
Aprovime 
Pëlqime 

Dokumentet e kërkuara Subjekti përgjegjës 

Pëlqimi Mjedisor – Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
 Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor (Raporti për VNM-në) në gjashtë kopje Parashtruesi i kërkesës e përgatit dhe 

dorëzon VNM-në në MMPH 
Prova e publikimit të informacionit Parashtruesi i kërkesës 
Opinioni i Kuvendit Komunal Parashtruesi i kërkesës, siç lëshohet nga 

Kuvendi 
Certifikata e Regjistrimit të Biznesit Parashtruesi i kërkesës, siç është lëshuar nga 

ARBK-ja 
Fletë poseduese Parashtruesi i kërkesës 
Një kopje e planit me koordinata Parashtruesi i kërkesës 
Plani i situatës Parashtruesi i kërkesës 
E drejta për t’i përdorur parcelat Parashtruesi i kërkesës 
Pagesa e tarifës për shqyrtimin e raportit të VNM-së Parashtruesi i kërkesës 
Dëshmi për shumën e investimit të projektit Parashtruesi i kërkesës 
Pyetësori i plotësuar Parashtruesi i kërkesës 

Leja Mjedisore – Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
 Formulari i parashtrimit të kërkesës për Leje Mjedisore Parashtruesi i kërkesës 

Kërkesa e kompletuar në pesë kopje Parashtruesi i kërkesës 
Certifikata e Regjistrimit të Biznesit Parashtruesi i kërkesës 
Një kopje e Vendimit të Pëlqimit Mjedisor Parashtruesi i kërkesës, siç është lëshuar nga 

MMPH 
Certifikata e shfrytëzimit Parashtruesi i kërkesës 
Pagesa e tarifës për shqyrtimin e Lejes mjedisore 
 

Parashtruesi i kërkesës 

Leja Ndërtimore - Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ose Komuna 
 Kërkesa për leje ndërtimore Parashtruesi i kërkesës 

Një kopje e planit dhe certifikatës së pronësisë Parashtruesi i kërkesës 
Akti ligjor që përcakton kushtet e ndërtimit Parashtruesi i kërkesës 
Dokumentet ndërtimore në 3 kopje dhe formë elektronike Parashtruesi i kërkesës 
Vendimi i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor (nëse zbatohet) Parashtruesi i kërkesës, siç është lëshuar nga 

MMPH 
Kyçja në Rrjet - Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 
 Kërkesë për kushtet e kyçjes Parashtruesi i kërkesës 

Drafti i Pëlqimit Energjetik Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 
Kërkesë për Pëlqimin Përfundimtar Energjetik Parashtruesi i kërkesës 
Lëshimi i Pëlqimit Energjetik Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 
Pranimi teknik dhe aprovimi i gjeneruesit Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 
Marrëveshja për Kyçje në rrjetin e shpërndarjes Parashtruesi i kërkesës / Operatori i Sistemit 

të Shpërndarjes 
Kyçja në Rrjet - Operatori i Sistemit të Transmisionit 
 Kërkesë për kyçje Parashtruesi i kërkesës 

Dizajni i Studimit për kyçje Operatori i Sistemit të Transmisionit 
Oferta për kyçje Operatori i Sistemit të Transmisionit 
Marrëveshja për Kyçje Parashtruesi i kërkesës / Operatori i Sistemit 

të Transmisionit 
Licenca e Gjenerimit (zbatohet për kapacitete mbi 5 MW) - Zyra e Rregullatorit të Energjisë 
 Një kopje e Certifikatës së Regjistrimit të Biznesit Parashtruesi i kërkesës 

Statuti i Certifikatës së Regjistrimit të Biznesit Parashtruesi i kërkesës 
Plani i biznesit në lidhje aktivitetet energjetike që duhet të mbulohen 
nga licenca, që përfshin të paktën 3 vitet e ardhshme 

Parashtruesi i kërkesës 

Pasqyrat vjetore financiare të audituara për 3 vitet e fundit Parashtruesi i kërkesës 
Dëshmi nga institucioni financiar që konfirmon disponueshmërinë e 
fondeve për aktivitetin energjetik 

Parashtruesi i kërkesës, siç lëshohet nga 
institucionet financiare 

Certifikatë nga Autoritetet Tatimore Parashtruesi i kërkesës, siç lëshohet nga 
autoritetet tatimore 

Certifikata që nuk është nën procedurën e falimentimit ose likuidimit Parashtruesi i kërkesës, siç është lëshuar nga 
gjykata kompetente 

Përvoja e parashtruesit të kërkesës Parashtruesi i kërkesës 
CV-të e menaxhmentit të lartë dhe kualifikimet Parashtruesi i kërkesës 
Struktura organizative Parashtruesi i kërkesës 
Pagesa e tarifës së parashtrimit të kërkesës Parashtruesi i kërkesës 
Dëshmi e publikimit të njoftimit në gazetat ditore Parashtruesi i kërkesës 
Deklarata e nënshkruar, që vërteton se: 

• Menaxherët nuk janë dënuar ose paditur për vepra penale; 
Parashtruesi i kërkesës 
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Leje 
Aprovime 
Pëlqime 

Dokumentet e kërkuara Subjekti përgjegjës 

• Nuk ka pasur tërheqje të licencës për aktivitetin që aplikon brenda 5 
viteve të fundit; 

• Parashtruesi i kërkesës vepron në pajtueshmëri me legjislacionin 
mjedisor; 

• Parashtruesi i kërkesës do të zbatojë të gjithë legjislacionin e sektorit 
energjetik, përfshirë rregullat rregullatore, kodet teknike dhe tregtare; 

• Nuk ka kryer ndonjë shkelje në Kosovë ose jashtë saj në aspektin e 
sigurisë dhe sigurimit në punë. 

 

GJENERUESIT VETË-KONSUMUES (PROSUMATORË) 

Organi juridik ose fizik i cili planifikon ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë-konsum 
është i detyruar të paraqesë një kërkesë me shkrim te Rregullatori në përputhje me nenin 25 të 
Rregullës për Procedurën e Autorizimit për ndërtimin e Kapaciteteve të reja Gjeneruese nga Burimet 
e Ripërtërishme të Energjisë. 

Për parashtruesin e kërkesës (Prodhuesin vetë-konsumues e ardhshëm), i gjithë procesi ka dy faza 
kryesore: 

• Faza 1. Autorizimi për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE. 
• Faza 2. Procedura për pranimin në Skemën Mbështetëse. 

FAZA 1 - AUTORIZIMI PËR NDËRTIM 

Për të marrë Autorizimin, parashtruesi i kërkesës duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim në ZRRE 
me dëshmi për: 
 
• Informacioni vjetor i konsumit të energjisë i lëshuar nga KEDS;  
• Vlerësimi i prodhimit vjetor në kWh nga gjenerimi i instaluar;  
• Pëlqimi për kyçje në rrjet, i lëshuar nga KEDS; dhe  
• Pëlqimi nga komuna përkatëse.  

 
Për Grafikun e Procesit të Autorizimit të Fazës 1 shih Figura 11, dhe për listën e detajuar të 
dokumenteve të kërkuara që mbështesin kërkesën me shkrim shih Tabela 9.   
 
ZRRE do të nxjerrë një vendim në lidhje me ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për vetë-
konsum brenda afatit ligjor të përcaktuar në nenin 16 të Rregullës.  
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FAZA 2 - PRANIMI NË SKEMËN MBËSHTETËSE 

Rregulla për Skemën Mbështetëse për gjenerues të bazuar në burime të ripërtërishme të energjisë 
përcakton që gjeneruesit vetë-konsumues të bazuar në BRE janë konsumatorë që mund të zgjedhin të 
marrin statusin e prodhuesit vetë-konsumues përmes një Skeme Mbështetëse të Vetë-konsumit.  
 
Skema Mbështetëse e Vetë-konsumit parashikon që:  
 
• Furnizuesit tërheqin të gjithë energjinë elektrike të prodhuar dhe furnizojnë të gjithë energjinë 

elektrike të konsumuar nga Prodhuesit vetë-konsumues brenda një periudhe faturimi; 
• Furnizuesit llogarisin Bilancin e Prodhuesit vetë-konsumues për Periudhën e Faturimit, bazuar në 

të cilin përgatitet fatura mujore, nëse Bilanci i Prodhuesit vetë-konsumues është pozitiv, atëherë 
Prodhuesi vetë-konsumues kreditohet në energji elektrike (kWh) në periudhën e ardhshme të 
faturimit;  

• Çdo Bilanc pozitiv i papaguar në periudhën e fundit të faturimit të një viti kalendarik rivendoset në 
zero (0 kWh) pa kompensim nga Furnizuesi; 

• Nëse Bilanci i Prodhuesit vetë-konsumues është negativ, atëherë Furnizuesi ia faturon Prodhuesit 
vetë-konsumues vlerën e Bilancit të Prodhuesit vetë-konsumues; 

• Furnizuesit janë të detyruar të lidhin Marrëveshje për Prodhuesin vetë-konsumues me cilindo 
Prodhues vetë-konsumues me të cilin kanë kontratë të furnizimit me energji elektrike. Marrëveshja 
për Prodhuesin vetë-konsumues përcakton, ndër të tjera, detyrimin që Furnizuesi të marrë të 
gjithë energjinë elektrike të prodhuar nga Prodhuesi vetë-konsumues. 
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In some cases: Application for reevaluation of 
existing Energy Approval (for increase of power)

Annual energy consumption 
information (KESCO)

Evaluation of annual production 
from installed generation

Consent for connection to the 
grid (KEDS)

Consent from the relevant 
municipality 

Phase 1.
Authorization Procedure for construction of 
new self-consumption generators (Prosumer)

Application for Self-Consumption 
Generators (Form)

ERO for Board Review

Authorization issued for Construction of new 
self-consumption generator (Prosumer)

 

Step 3. Application for installation of two-way 
meter (KESCO)

Step 4. Application to the KESCO for entry 
into the Agreement

Step 1. Application for Project Approval 
(KEDS)

Step 2. Application for Energy Permission

Approx. 1 month

2 - 3 months

1 – 2 months

1 month1-2 days

1 week

< 1 day

Phase 2. 
Procedure for the admission to the Support Scheme

Installation

Start of Operation

< 1 day

2 - 3 months

1 month

1 week

 

Figura 11 Grafiku i Procesit për Autorizimin për Ndërtimin dhe Pranimin e 
Gjeneruesve Vetë-konsumues në Skemën Mbështetëse 
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Tabela 9 Lista e Dokumenteve për Autorizimin e Prodhuesve Vetë-Konsumues 

Faza 1. Procedura e Autorizimit për Ndërtimin e Prodhuesve të rinj Vetë-konsumues 

Detyra 1 Kërkesë për Gjenerues Vetë-konsumues (Formular) 

< 1 ditë Detyra 1.1 Informacione të përgjithshme në lidhje me 
parashtruesin e kërkesës 

Detyra 1.2 Informacion specifik për gjeneruesin vetë-
konsumues 

 • Emri i parashtruesit të kërkesës 
• Adresa 
• Numër telefoni 
• Adresa e postës elektronike  
• Emri dhe mbiemri i personit të kontaktit 
• Adresa e personit te kontaktit 
• Numri i telefonit të Pikës së Kontaktit 
• Adresa e postës elektronike të Pikës së 

Kontaktit 

• Emri i Njësisë 
• Lokacioni 
• Komuna 
• Burimi i energjisë 
• Kapaciteti i instaluar 
• Konsumi (Vjetor) 

Detyra 2 Informacioni vjetor i konsumit të energjisë i lëshuar nga KESCO 
1-2 ditë • Konsumi vjetor i energjisë (kWh) 

• Ngarkesa vjetore (kW) - opsionale 
Detyra 3 Vlerësimi i prodhimit vjetor në kWh nga gjenerimi i instaluar (furnizuesi i sistemit FV) 
1 javë • Llogaritja e Prodhimit Vjetor të Energjisë të sistemit të propozuar FV, bazuar në: 

• Vlerësimin e potencialit solar të lokacionit, kapacitetin optimal të instaluar, teknologjinë / rendimentin e 
energjisë / kostot, opsionet e deponimit, etj.  

Detyra 4 Pëlqimi për kyçje në rrjet, lëshuar nga KEDS 
1 muaj Detyra 4.1 Pëlqimi për kyçje në rrjet Detyra 4.2 (Opsionale) Kërkesa për rishikimin e EEC-së, 

d.m.th. Kërkesa për rritjen e energjisë 
 • Kërkesa (Formular, Letër?) 

• Autorizimi i klientit (kur instaluesi ndërmerr 
procedurat administrative) 

• Certifikata e biznesit (e firmës së instalimit) 
• Kopje e inxhinierit të licencuar (të firmës së 

instalimit)  
• Raporti Teknik për prodhimin vjetor të sistemit FV 

dhe ndikimin e tij në mjedis 
• Diagram me një vijë për sistemin FV  
• Specifikimet teknike të pajisjeve (broshura) 
• Informacioni Kadastral (Certifikata e Pronësisë dhe 

Kopja e Planit) 

• Kërkesë 
• Autorizimi i klientit (kur instaluesi ndërmerr 

procedurat administrative) 
• Certifikata e biznesit (e firmës së instalimit) 
• Diploma e inxhinierit (të firmës së instalimit)  
• Diagrami me një vijë i furnizimit 

Detyra 5 Detyra 5. Pëlqimi nga komuna përkatëse 
1-2 muaj Detyra 5.1 Kërkesa në Komunë për Pëlqimin Urban 
 • Kërkesë (Formular, Letër?) 

• Autorizimi i klientit (kur instaluesi ndërmerr procedurat administrative) 
• Informacioni Kadastral (Certifikata e Pronësisë dhe Kopja e Planit) 
• Aprovimi i komunës për ndërtimin e ndërtesës (Leja Ndërtimore) 
• Faqja e parë 
• Certifikata e biznesit 
• Diplomat e inxhinierit 
• Fushëveprimi i Projektit 
• Raporti teknik 
• Llogaritjet statike 
• Paramasa  
• Specifikimet teknike 
• Vizatime / Skema 
• Deklarata e një inxhinier ndërtimi që aprovon montimin e moduleve solare 
• Certifikatat e biznesit të inxhinierit të ndërtimit  
• Diploma e inxhinierit të ndërtimit. 
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Tabela 10 Lista e dokumenteve të kërkuara për pranim në Skemën Mbështetëse 

Faza 2. Procedura për marrjen e statusit të Prodhuesit vetë-konsumues, njehsimit neto, dhe 
Marrëveshjes së Prodhuesit vetë-konsumues 
Hapi 1 Aprovimi i Projektit (KEDS) 
2 – 3 muaj Detyra 1.1 Kërkesa për Aprovimin e Projektit 
 • Kërkesa Zyrtare 

• Faqja e parë me informacion të përgjithshëm dhe të kontaktit 
• Autorizimi i klientit 
• Pëlqimi i komunës 
• Aprovimi energjetik për sistemin FV 
• Certifikata Kadastrale 
• Kopja e planit  
• Certifikatë biznesi e palës së tretë  
• Diploma e inxhinierit  
• Përshkrimi teknik i sistemit FV, mbrojtja nga zjarri, mbrojtja nga rrufetë, tokëzimi   
• Situata e projektit  
• Diagramat me një vijë të projektit   
• Matjet elektrike   
• Fatura e origjinës së materialeve  
• Specifikimet teknike, fletëpalosjet e produkteve 
• Detajet e zbatimit 

Hapi 2 Leja e hyrjes 
< 1 ditë Detyra 2.1 Kërkesa për Lejen e energjisë 
 • Kërkesa Zyrtare  

• Autorizimi i klientit për palë të tretë 
Hapi 3 Njehsori dykahësh 
1 muaj Detyra 3.1 Kërkesa për instalimin e njehsorit dykahësh 
 • Kërkesa Zyrtare  

• Raporti i aprovimit teknik i OSSH-së 
• Vendimi i ZRRE-së për autorizim 
• Autorizimi i klientit për palë të treta 

Hapi 4 Marrëveshja e Prodhuesit vetë-konsumues 
1 muaj Detyra 4.1 Kërkesa në KESCO për lidhje të Marrëveshjes 
 • Kërkesa Zyrtare  

• Raporti i aprovimit teknik i OSSH-së 
• Vendimi i ZRRE-së për autorizim 
• Autorizimi i klientit për palë të treta 
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GJENERUESIT VETË-KONSUMUES QË NUK JAPIN ENERGJI NË RRJET 

Korniza ekzistuese legjislative është e zbatueshme vetëm për projektet e kyçura në rrjet, prandaj 
prodhuesit që nuk japin energji elektrike në rrjet nuk janë të detyruar të marrin një autorizim për 
ndërtimin e gjeneruesit të ri nga ZRRE-ja.  

Këto projekte, nëse instalohen në kulme, duhet të marrin një leje komunale. Sidoqoftë, përvoja nga 
shumica e projekteve të zbatuara tregon se nuk është marrë asnjë leje e tillë, ndoshta sepse nuk ka 
udhëzime të qarta nga ZRRE-ja ose komunat.  

 

Figura 12 Albi Mall instalim solar FV 500 kW pas njehsorit 

Një fakt tjetër i rëndësishëm është se këto instalime nuk raportohen askund, dhe asnjë institucioni 
nuk i është caktuar një detyrë të tillë, dhe për këtë arsye ato nuk llogariten për përdorimin e BRE-ve 
në Kosovë.  

Për më tepër, korniza aktuale legjislative nuk parashikon nëse dhe si mund të bëhen prodhues 
gjenerues të tillë tashmë të instaluar.  
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STATUSI I INSTALIMEVE FV NË KOSOVË 
Politika e BRE-ve dhe korniza legjislative e Kosovës ka rezultuar me përmbushjen e caqeve të 
përcaktuara për energjinë fotovoltaike (FV). Caqet për FV arrihen përmes Mekanizmit Mbështetës 
bazuar në Tarifat Nxitëse, megjithatë, ekziston një trend në rritje në instalimet pas njehsorit dhe të 
Prodhuesve vetë-konsumues.  
 

 
Figura 13 Kapaciteti i instaluar FV në Kosovë gjatë periudhës 2013 - 2020 

 

Skema Mbështetëse e bazuar në Tarifën Nxitëse, gjatë periudhës 2013-2019, rezultoi me gjithsej 42 
kërkesa, dhe nga këto: 
 

• 10 MW ose gjashtë (6) kërkesa kanë marrë Autorizimin Përfundimtar dhe janë në operim; 
• 20 MW ose tetë (8) kërkesa kanë marrë Autorizimin Preliminar; dhe   
• 82.267 MW ose 28 kërkesa kanë marrë Autorizimin Preliminar dhe konsiderohen si “kërkesa në 

shqyrtim” ose “në listën e pritjes”. 

Skema Mbështetëse për Prodhuesit vetë-konsumues (bazuar në njehsimin neto) ka rezultuar me: 
• 1,527,91 kW ose 50 projekte të autorizuara që janë në operim; dhe  
• 67.2 kW ose një (1) projekt në proces shqyrtimi.  

Skema Mbështetëse e bazuar në Kornizën e Rregulluar (që përfshin çmimin referent për BRE-të) 
nuk është përdorur nga ndonjë zhvillues deri më sot.  
 

Gjithashtu, gjatë periudhës 2013 –2020, janë realizuar një numër i konsiderueshëm i instalimeve pas 
njehsorit. Bazuar në sondazhin e kryer gjatë tetorit-nëntorit 2020, ka të paktën 180 instalime të 
tilla, kryesisht në kulme, duke përfshirë objektet e përpunimit bujqësor. Ky numër nuk llogarit të 
gjitha projektet në shkallë të vogël bazuar në grante bujqësore të dhëna nga MBPZHR-ja, pasi që 
sistemi i tyre i TI-së nuk lejon nxjerrjen e të dhënave. Bazuar në numrin e granteve të dhëna që nga 
viti 2014 që përfshinin masat e BRE-ve, dhe informacionin nga firmat e instalimeve, mund të 
supozohet se ka rreth 1.000 projekte të instaluar me një kapacitet mesatar të instaluar midis 3 dhe 5 
kW për projekt.  
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PROJEKTE TË BAZUARA NË PROCESIN E AUTORIZIMIT DHE TARIFËN 
NXITËSE  

Që nga prezantimi i caqeve të BRE-ve në vitin 2013, Rregullës së Autorizimit dhe Skemës Mbështetëse 
të bazuar në Tarifat Nxitëse në 2014, sektori privat ka treguar interes të madh për të investuar në 
projektet e BRE-ve në Kosovë. Për projektet solare fotovoltaike bazuar në TN, deri më tani, ZRRE-ja 
ka marrë 42 kërkesa. Prej tyre: 

• Gjashtë (6) kërkesat e para kanë përmbushur cakun fillestar prej 10 MW të vendosur nga UA 
(MZHE) Nr. 01/2013 për Caqet e Burimeve të Energjisë së Ripërtërishme, dhe Vendimin e ZRRE-
së Nr. V_673_2014 (23.12.2014) që përcaktoi çmimin e TN për projektet fotovoltaike.  

 
• Tetë (8) kërkesat pasuese kanë përmbushur 20 MW shtesë siç përcaktohet nga UA (MZHE) Nr. 

05/2017 për Caqet e Burimeve të Energjisë së Ripërtërishme, dhe Vendimi i ZRRE-së Nr. 
V_1204_2019 (27.11.2019). Sidoqoftë, këto projekte kanë marrë vetëm Autorizimin Preliminar 
dhe lëshimi i Autorizimit Përfundimtar është në pritje të vendimit të gjykatës për procesin 
administrativ në lidhje me Vendimin e ZRRE-së Nr. V_1204_2019 dhe aktualisht është pezulluar 
nga gjykata si masë e përkohshme.  

 
• ZRRE-ja ka marrë 28 kërkesa shtesë për projekte të reja FV bazuar në Skemën Mbështetëse dhe 

i ka renditur si “kërkesa në shqyrtim”, sipas disponueshmërisë së caqeve të Skemës Mbështetëse, 
d.m.th., nëse nuk materializohet ndonjë prej kërkesave që ka marrë Autorizim Preliminar, p.sh. 
nuk i përmbush kushtet për Autorizimin Përfundimtar ose kushtet për fillimin e ndërtimit.  

Më 5 qershor 2019, Bordi i ZRRE-së miratoi Vendimin Nr. V_1160_2019 që pezullon pranimin e 
kërkesave të reja për marrjen e autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese, që do të 
trajtohen si “kërkesa në shqyrtim” dhe që do të përfshihen në Skemën Mbështetëse, jashtë caqeve të 
BRE-ve të vendosura nga Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2017. 

PROJEKTET AKTIVE FV ME TN 

Të gjashtë (6) projektet fillestare që kanë marrë Autorizimin Përfundimtar janë ndërtuar dhe janë në 
funksionim.   

 
Figura 14 Numri i projekteve dhe kapaciteteve të instaluara FV me TN gjatë periudhës 
2015 - 2019 
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Figura 15 Lokacioni i projekteve FV me TN në funksionim 

 
Figura 16 Instalimet solare FV në funksionim bazuar në TN sipas komunës 
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LED Light Technology Kosova (0.102 MW) 
 
Projekti 102 kW në Gjurgjevik, Klinë, është projekti i parë i zbatuar në Kosovë i mbështetur nga Tarifa 
Nxitëse, nga një investitor i huaj. Lokacioni i projektit është dhënë me një Autorizim Preliminar tjetër 
për 267 kW shtesë. Autorizimi Përfundimtar për këtë kapacitet shtesë është në pritje të vendimit të 
gjykatës për procesin administrativ në lidhje me Vendimin e ZRRE-së Nr. V_1204_2019.   
 

 
Figura 17 Gjurgjevik, Klinë, Solar FV 102 kW bazuar në Tarifat Nxitëse 

 
 
Faktet kyçe të projektit: 
 
• Lokacioni: Gjurgjevik, Klinë  
• Koordinatat: 42°37'16.41"V, 20°39'38.10"L 
• Viti i futjes në punë: 2015 
• Kapaciteti i instaluar: 102 kW 
• Prodhimi i energjisë: ~157 MWh/vit 
• Parametrat e paneleve solare: Polikristalinë, Mbështetje në tokë, Pjerrtësi fikse. 
• Prodhuesi i paneleve solare: Gorenje 
• Vendi i origjinës i paneleve solare: Slloveni (BE) 
• Zhvillues: LED Light Technology Kosova Sh.p.k. 
• Zbatuar nga: RUDIS, Slovenia 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

Statusi i instalimeve FV Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  47 

ONIX Spa (0.5 MW) 
 
ONIX Spa është një resort natyral hidrotermal i llixhave, që operon në një lokacion të njohur të 
përdorur për përfitimet e tij shëndetësore që nga vitet 1930. ONIX Spa operon hotele, pishina dhe 
qendër rehabilitimi fizioterapeutike, duke funksionuar gjatë gjithë vitit. Si masë e kursimit të kostos, 
pronari i resortit vendosi të zbatojë projekte të efiçiencës së energjisë dhe BRE-ve. Projekti kryesor 
është solar FV 0.5 MW bazuar në Tarifën Nxitëse. Resorti instaloi 224 kW shtesë (104 + 120 kW) në 
funksionim për vetë-konsum (pas njehsorit) dhe planifikon të shtojë në kulmi 95 kW (75 + 20 kW) 
për vetë-konsum. Për shkak të kufizimeve legjislative, resorti nuk mund të përfitojë nga skema e 
Prodhuesve vetë-konsumues për shkak të kufizimeve të tensionit të kyçjes.  
 

 
Figura 18 ONIX Spa, Banja e Pejës, Istog, solar FV 500 kW bazuar në Tarifat Nxitëse 

 
Fakte kyçe: 
• Lokacioni: Banja e Pejës, Istog 
• Koordinatat: 42°43'15.40"V, 20°23'8.66"L 
• Viti i futjes në punë: 2016 
• Kapaciteti i instaluar: 500 kW 
• Prodhimi i energjisë: ~706 MWh/vit 
• Parametrat e paneleve solare: Polikristalinë, Mbështetje në tokë, Pjerrtësi fikse. 
• Prodhuesi i paneleve solare: Canadian Solar, Shine solar group 
• Vendi i origjinës i paneleve solare: Kina 
• Zhvillues: ONIX Spa SH.P.K.,  
• Zbatuar nga: Intering SH.P.K. 
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Birra Peja (3 MW) 
 
Projekti “Eco Park” i zhvilluar nga Birra Peja Sh.A. është i pari prej projekteve më të mëdha 3 MW të 
zbatuar në Kosovë dhe të mbështetur nga Tarifat Nxitëse. 
 
Investitori, Birra Peja, është prodhuesi më i madh i birrës dhe pijeve në Kosovë, i njohur për birrën 
Birra e Pejës, Multi Sola dhe Sola Ice Tea, dhe pija energjike Go+. Ndërtimi i fabrikës së birrës në Pejë 
filloi në 1968, ndërsa prodhimi filloi në 1971. Pas procesit të privatizimit në vitin 2006, janë bërë 
investime të konsiderueshme në prodhim të ri, teknologji, energji, infrastrukturë, marketing dhe 
sektorë të tjerë.  
 

 
Figura 19 Eco Park, Madanaj- Kusar, Gjakovë, solar FV 3,000 kW bazuar në Tarifat 

Nxitëse 

Fakte kyçe: 
• Lokacioni: Madanaj - Rypaj, ZK Kusar, Gjakovë 
• Koordinatat: 42°24'14.55"V, 20°22'54.96"L 
• Viti i futjes në punë: 2018 
• Kapaciteti i instaluar: 3.000 kW 
• Prodhimi i energjisë: ~4,000 MWh/vit 
• Parametrat e paneleve solare: Polikristalinë, Mbështetje në tokë, Pjerrtësi fikse. 
• Prodhuesi i paneleve solare: Canadian Solar 
• Vendi i origjinës i paneleve solare: Kina 
• Zhvillues: Birra Peja SH.A.  
• Zbatuar nga: Solea AG (Gjermani) 
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Frigo Food Kosovë (3 MW) 
 
Frigo Food Kosova Sh.P.K. zhvilloi një projekt tjetër 3 MW mbështetur nga Tarifa Nxitëse që ndodhet 
pranë projektit “Eco Park” në Madanaj, Gjakovë.  
   

 
Figura 20 Frigo Food Kosova, Madanaj-Kusar, Gjakovë, solar FV 3,000 kW bazuar në 

Tarifën Nxitëse 

 
 
Fakte kyçe: 
• Lokacioni: Madanaj - Rypaj, ZK Kusar, Gjakovë 
• Koordinatat: 42°24'22.31"V, 20°22'48.74"L 
• Viti i futjes në punë: 2018 
• Kapaciteti i instaluar: 3,000 kW 
• Prodhimi i energjisë: ~4,000 MWh/vit 
• Parametrat e paneleve solare: Polikristalinë, Mbështetje në tokë, Pjerrtësi fikse. 
• Prodhuesi i paneleve solare: Canadian Solar 
• Vendi i origjinës i paneleve solare: Kina 
• Zhvillues: Frigo Food Kosovë SH.P.K.  
• Zbatuar nga: Solea AG (Gjermani) 
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Eling (0.48 MW) 
 
Eling 0.48 MW në Llabjan, Pejë, është një tjetër projekt i zbatuar në Kosovë i mbështetur nga Tarifa 
Nxitëse. Zhvilluesi NTSH Eling operon në fushën e energjisë, i specializuar në instalimet elektrike, 
matjet elektrike dhe shitjet e materialit elektrik në Kosovë. Lokacioni i projektit ka marrë edhe një 
Autorizim tjetër Preliminar për 3 MW shtesë, i renditur si “kërkesa në shqyrtim”, në varësi të lëshimit 
të caqeve në dispozicion në përputhje me disponueshmërinë e caqeve të Skemës Mbështetëse. 
 

 
Figura 21 Eling, Llabjan, Pejë, solar FV 480 kW bazuar në Tarifat Nxitëse 

 
Fakte kyçe: 
• Lokacioni: Llabjan, Pejë 
• Koordinatat: 42°39'26.78"V, 20°25'25.58"L 
• Viti i futjes në punë: 2019 
• Kapaciteti i instaluar: 480 kW 
• Prodhimi i energjisë: ~615 MWh/vit 
• Parametrat e paneleve solare: Polikristalinë, Mbështetëse në tokë, Gjurmues me një aks me 

funksion manual 
• Vendi i origjinës i paneleve solare: Kina 
• Zhvillues: N.T.SH. Eling, Kosovë 
• Zbatuar nga: Elen SH.P.K., Kosovë. 
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Solar Green Energy (3 MW) 
 
Solar Green Energy në Novosellë, Kamenicë, është projekti i fundit në veprim që po zbatohet nën 
Tarifën Nxitëse nga investitorët privatë vendas.  
 

 
Figura 22 Solar Green Energy, Novosellë, Kamenicë, solar FV 3,000 kW bazuar në 

Tarifat Nxitëse 

 
 
Fakte kyçe: 
• Lokacioni: Novosellë, Kamenicë 
• Koordinatat: 42°33'12.88"V, 21°42'8.61"L 
• Viti i futjes në punë: 2019 
• Kapaciteti i instaluar: 3.000 kW 
• Prodhimi i energjisë: ~4,000 MWh/vit 
• Parametrat e paneleve solare: Polikristalinë, Mbështetje në tokë, Pjerrtësi fikse. 
• Prodhuesi i paneleve solare: Jaha Solar 
• Vendi i origjinës i paneleve solare: Kosovë 
• Zhvillues: Solar Green Energy SH.P.K.  
• Zbatuar nga: Jaha Solar SH.P.K., Kosovë 
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INSTALIMET E PRODHUESVE VETË-KONSUMUES (PROSUMATORË) 

Që nga prezantimi i Rregullës së ZRRE-së për Skemën Mbështetëse Nr. 10/2017, konsumatorëve me 
kontratë të furnizimit me energji elektrike u lejohet të lidhin Marrëveshje për Prodhuesin vetë-
konsumues me furnizuesin e tyre bazuar në marrëveshjen e njehsimit neto. Deri më sot, kjo Skemë 
Mbështetëse është përdorur nga 50 konsumatorë, dhe nga ZRRE-ja është autorizuar një kapacitet 
total i instaluar prej 1,527,91 kW. Për më tepër, një projekt prej 67.2 kW është në proces shqyrtimi 
nga ZRRE-ja, dhe projekte të tjera janë në zhvillim e sipër.  

     
Figura 23 Numri dhe kapaciteti i instalimeve të Prodhuesve vetë-konsumues 2018 - 2020 

 
Siç paraqitet në Figura 24 dhe Figura 26, shumica e projekteve të Prodhuesve vetë-konsumues janë të 
vendosur në zonat industriale të komunave të Ferizajt, Graçanicës, Pejës dhe Prishtinës, çka lidhet me 
përqendrimin e objekteve të prodhimit, përpunimit dhe shërbimit, biznese që e shohin Skemën 
Mbështetëse të Prodhuesve Vetë-konsumues si masën kryesore të kursimit të kostos, për dallim nga 
amvisëritë që përfaqësojnë vetëm 10% të kapacitetit të instaluar të Prodhuesve vetë-konsumues.   
  
 

4

20

28

0

5

10

15

20

25

30

2018 2019 2020

N
r. 

i P
ro

dh
ue

sv
e 

Ve
të

-
ko

ns
um

ue
s

350.2

577.5

708.21

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2018 2019 2020
Ka

pa
ci

te
ti 

i i
ns

ta
lu

ar
 i 

pr
od

hu
es

ve
 v

et
ë-

ko
ns

um
ue

s 
[k

W
]



 
 
 

Statusi i instalimeve FV Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  54 

 

Figura 24 Alokimi i llojeve kryesore të aktiviteteve nga Prodhuesit ekzistues Vetë-
konsumues 

NGO Agriculture, 
10 kW, 1%

Private Business -
Agriculture and 

related activities, 
289.09 kW, 18%

Private Business -
Distribution (incl. 
Storage of Goods), 
500 kW, 30%

Private Business - Gas 
Stations, EV Charging 
Stations,.., 
183.3 kW, 11%

Private Business -
Manufacturing / 
Production, 
179.92 kW, 11%

Private Business -
Services (Retail, 
Restaurants,...), 

300 kW, 18%

Private Household, 
157.28 kW, 10%

Public Institution -
Government, 
16.32 kW, 1%



 
 
 

Statusi i instalimeve FV Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  55 

 
Figura 25 Lokacioni i projekteve të Prodhuesve Vetë-konsumues në funksionim 

 
 

Figura 26 Kapaciteti i instaluar i Prodhuesve Vetë-konsumues sipas komunës 
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Figura 27 Lista e Prodhuesve Vetë-konsumues të autorizuar dhe kapaciteti i tyre i 
instaluar 
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INSTALIME PAS NJEHSORIT 

Me avancimin teknologjik, uljen e kostos së teknologjisë FV, shoqëruar me futjen e politikës për BRE-
të, caqeve të detyrueshme dhe kornizës legjislative, sektori privat u përgjigj pozitivisht duke krijuar 
fillimisht kompani instalimi të paneleve solare FV që rezultuan me krijimin e një segmenti krejtësisht 
të ri të tregut.  

Që nga viti 2013, ky sektor vazhdoi të rritet përkundër shumë sfidave me të cilat u përball si industri 
e re. Nxitja e vërtetë për sektorin erdhi në 2014, kur Ministria e Bujqësisë prezantoi masat e BRE-ve 
brenda skemës së granteve bujqësore. Bazuar në numrin e granteve të dhëna që nga viti 2014, dhe 
informacionit nga firmat e instalimeve, mund të supozohet se në sektorin e bujqësisë ka rreth 1,073 
projekte të instaluara të shkëputura nga rrjeti, me kapacitet total të instaluar prej 3,690 kW. Kapaciteti 
mesatar i instaluar i paneleve solare FV për grante bujqësore është ndërmjet 1 dhe 5 kW për projekt 
dhe midis 6-12 kW për objektet agro-përpunuese. Kjo pati efekte të shumta, me ngritjen e 
menjëhershme të kapacitetit të përvojës së firmave instaluese dhe vendosjen e tyre në treg, krijimin e 
vendeve të punës, dhe në fund të fundit rritjen e kapacitetit të instaluar të paneleve solare FV. 
Instalimet solare FV pas njehsorit ishin pioniere të energjisë solare në Kosovë.  

       

Figura 28 Instalimet solare FV të shkëputura nga rrjeti: (majtas) plantacion i mollëve në 
Zajqevc dhe impianti i përpunimit të Frutomania (djathtas) 

Besimi i sektorit privat në panelet solare FV u rrit gradualisht me numrin e instalimeve, të cilat në të 
njëjtën kohë veprojnë si një mjet marketingu duke rezultuar në instalime të reja që shtrihen në sektorë 
përtej granteve bujqësore. Sondazhi i kryer gjatë tetorit-nëntorit 2020, regjistroi rreth 180 instalime 
të tilla, siç janë paraqitur në Figura 29, kryesisht në kulme, duke përfshirë edhe segmentin e ri të 
biznesit privat siç tregohet në Figura 30.    

 

  



 
 
 

Statusi i instalimeve FV Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  58 

 

      

Figura 29 Numri dhe kapaciteti i instalimeve pas njehsorit 2013 - 2020 

  

 

 

 

Figura 30 Pjesa e kapacitetit të instaluar pas njehsorit sipas sektorëve 
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Figura 31 Lokacioni i projekteve pas njehsorit në funksionim 

 

Figura 32 Kapaciteti i instaluar pas njehsorit sipas komunës 
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TRENDET SOLARE FV NË KOSOVË 2013 - 2020 

Shifrat e paraqitura më poshtë përmbledhin statusin e instalimeve solare FV në Kosovë dhe trendet e 
ndryshme.  

PJESA E TREGUT BAZUAR NË LLOJET E PROJEKTEVE 

 
Figura 33 Pjesa e tregut solar FV të Kosovës bazuar në llojin e projekteve/kapacitetin e 

instaluar 

 

 
Figura 34 Pjesa e tregut solar FV të Kosovës bazuar në llojin e projekteve/kapacitetin e 

instaluar 
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Figura 35 Pjesa e tregut solar FV të Kosovës bazuar në llojin dhe numrin e projekteve 
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PJESA E TREGUT BAZUAR NË VENDIN E ORIGJINËS SË PANELEVE SOLARE  

 
 

 
Figura36 Pjesa e tregut bazuar në origjinën e paneleve solare për kapacitetin e instaluar 

 
 
 
 

 
Figura 37 Pjesa e tregut bazuar në origjinën e paneleve solare për numrin e projekteve 
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Figura 38 Pjesa e tregut bazuar në origjinën e paneleve solare për projektet FV me TN 

 
Figura 39 Pjesa e tregut bazuar në origjinën e paneleve solare për kapacitetin e 
instaluar të projekteve të Prodhuesve vetë-konsumues 

 

Figura 40 Pjesa e tregut bazuar në origjinën e paneleve solare për kapacitetin e 
instaluar të projekteve pas njehsorit 
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TRENDET E PROJEKTEVE SOLARE FV BAZUAR NË LLOJIN E QELIZËS SOLARE 

 

 
Figura 41 Trendi i llojeve të qelizave solare gjatë viteve / për kapacitetin e instaluar 

 
 
 

 
Figura 42 Trendi i llojeve të qelizave solare gjatë viteve / për projekte të instaluar 
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PROJEKTET SOLARE FV SIPAS INSTALIMIT  

 
Figura 43 Projekte solare FV sipas llojit të instalimit të mbështetëses  

 
 
 

 
Figura 44 Projekte solare FV sipas llojit të mbështetëses 
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PERCEPTIMET DHE PËRVOJAT E SEKTORIT FV 
Energjia e ripërtërishme dhe solare FV në veçanti konsiderohet si një sektor shumë i ri në Kosovë. Me 
projektet e para komerciale të shkallës së vogël, të shkëputura nga rrjeti, të instaluara në 2013, pasuar 
me vendosjen graduale të kornizës ligjore dhe rregullative dhe stimujve, sektori solar FV u rrit në 
mënyrë modeste, duke rezultuar me mbi 1,300 projekte solare FV (ose 20 MW kapaciteti i instaluar 
total), zbatuar nga një duzinë firmash të instalimeve të sapo krijuar të sektorit privat lokal.  
 
Themelimi i një impianti të montimit të paneleve solare FV në Kosovë (i pari në Ballkan) dhe zbatimi i 
plotë i cakut 10 MW për panele solare FV konsiderohen si pikat kryesore të kësaj periudhe.  
 
Ky treg i pamaturuar por me zhvillim të shpejtë u përball me shumë sfida, duke përfshirë mungesën e 
besimit të investitorëve në teknologjinë e re, kthimin e ngadaltë të investimeve për shkak të çmimeve 
të larta të teknologjisë, por edhe çmime të ulëta të energjisë elektrike, stimuj ose skema modeste 
mbështetëse, mungesën e procedurave të përcaktuara qartë administrative për autorizimin, lejimin 
dhe integrimin në rrjet, mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar, por më e rëndësishmja, mungesën 
e vetëdijes publike për besueshmërinë dhe përfitimet e teknologjisë solare FV.  
 
Duke u mbështetur në përvojat e veta, sektori solar FV po organizohet ngadalë në shoqata, duke 
formuluar shqetësimet e tyre dhe duke ngritur zërin e tyre në përpjekje për të eliminuar barrierat, 
duke thjeshtuar procedurat dhe duke propozuar masa të reja stimuluese për t’i bërë panelet solare 
FV më atraktive për investitorët privatë.  
 
Më poshtë është një listë e shqetësimeve kryesore të ngritura nga sektori i paneleve solare FV: 
 
• Kufizimi i vendosur në kapacitetin e instaluar solar FV për bizneset prodhues vetë-konsumues;  
• Kufizimet e vendosura për kyçjen e nivelit të tensionit për bizneset prodhues vetë-konsumues;  
• Procedura komplekse, në kohë dhe e kushtueshme për marrjen e statusit të prodhuesit vetë-

konsumues, kryesisht duke ndikuar në kthimin në investim për projekte të vogla solare familjare; 
• Kërkesa të paqarta dhe mungesa e njëtrajtshmërisë për marrjen e lejes komunale për panele solare 

në kulm; 
• Kërkesa e panevojshme që Bordi i ZRRE-së të aprovojë kërkesat e prodhuesve vetë-konsumues;  
• Lista e gjatë e dëshmive të dokumentacionit të kërkuar për marrjen e aprovimeve të projekteve 

me OSSH; 
• Kërkesat e panevojshme teknike të imponuara nga OSSH të tilla si instalimi i pajisjeve shtesë të 

mbrojtjes elektrike, kufizimi i prodhuesve të pajisjeve, ose kërkesa për certifikim shtesë; 
• Mungesa e metodologjisë së aprovuar nga ZRRE-ja për kyçjen në rrjetin e OSSH-së që rezulton 

me kosto të rritur për projekte më të mëdha solare FV për shkak të kërkesës për kyçje të thellë 
ose përcaktimit të pikës së kyçjes më larg lokacionit të projektit; 

• Kalimi i pronësisë tek OSSH-ja, si p.sh. transformatorët, pa kompensim;  
• Imponimi nga OSSH për firmën e instalimit për të kryer studime të vlerësimit të rrjetit jashtë 

lokacionit të projektit në pikën e kyçjes; etj. 

 
Shqetësimi më i madh i sektorit solar FV lidhet me kompleksitetin dhe pasigurinë në procedurat që 
rezultojnë me vonesa që i bëjnë këto investime jo atraktive për investitorët e biznesit familjar dhe 
privat. Në shumicën e rasteve firmat e instalimit u ofrojnë investitorëve zgjidhje me çelës në dorë, 
duke përfshirë trajtimin e procedurave administrative dhe shpesh përballen me pengesa ose vonesa që 
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rrezikojnë reputacionin e tyre. Një shembull shumë i thjeshtë është mungesa e kuorumit të Bordit të 
ZRRE-së, që do të thotë se asnjë projekt për prodhues vetë-konsumues nuk do të Autorizohet për 
ca kohë. Kjo është një mundësi e humbur për firmat e instalimit dhe për një periudhë të pasigurt 
kohore.   
 
Përveç shqetësimeve të listuara më lart, sektori solar FV gjithashtu propozoi masa për të përmirësuar 
realizueshmërinë e instalimeve solare FV, siç është eliminimi i TVSH-së për projekte të vogla shtëpiake, 
duke i bërë këto projekte më atraktive duke shkurtuar periudhën e kthimit për afërsisht 2 vjet.  
 
Rekomandimet për kapërcimin e këtyre barrierave jepen në Raportin e Aneksit 3 të Porosisë së Punës 
KESS-027.  
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IPA  Instrumenti i Ndihmës Para Anëtarësimit 
OT  Operator Tregu. Energjia elektrike 
MTI  Ministria e Tregtisë dhe Industrisë 
PKEK  Plani(et) Kombëtare për Energji dhe Klimë 
PKVER  Plani Kombëtar i Veprimit për Energji të Ripërtërishme 
MBE  Marrëveshja për Blerje të Energjisë 
PPP Partneritet Publiko-Privat 
FV  Fotovoltaika  
BRE  Burim(et) e Energjisë së Ripërtërishme 
OST  Operator i Sistemit të Transmisionit  
USAID  Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 
TVSH Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
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HYRJE 
Ky Aneks 2 është i dyti prej tri raporteve të aneksuar që janë pjesë integrale e Raportit Përmbledhës 
të Porosisë së Punës Nr. 27 të KESS - Vlerësimi i gjeneruesve fotovoltaikë (FV) në Kosovë. 

Qëllimi kryesor i këtij raporti të Aneksit 2 është të paraqesë përgatitjen e projekteve të reja potenciale 
solare FV që mund të zhvillohen në Kosovë brenda 10 viteve të ardhshme.   

Ky raport i Aneksit II është organizuar sipas seksioneve vijuese: 

• Seksioni 1 - Përgatitja e Projekteve të Energjisë Solare FV: Përmbledh dhe përshkruan 
përgatitjen e projekteve të reja potenciale të energjisë solare FV bazuar në kategori të 
ndryshme të projekteve, procedurat dhe gjasat e zbatimit të tyre 
 

• Seksioni 2 - Financimi i Energjisë Solare FV në Kosovë: Përshkruan klimën e 
përgjithshme të financimit të energjisë së ripërtërishme, profilin e riskut të investimeve, 
perspektivat për investime, përfshirjen e Institucioneve Financiare Zhvillimore (IFZH) dhe 
ofron shembuj të strukturave të financimit për projekte në shkallë të gjerë dhe projekte të 
tjera të energjisë solare FV në Kosovë. 
 

• Seksioni 3 - Parashikimi i Kërkesës për Energji Elektrike në Kosovë 2030: Ndërtohet 
bazuar në skenarët ekzistues të kërkesës për energji elektrike dhe ekstrapolon kërkesën për 
energji elektrike deri në vitin 2030. 
 

• Seksioni 4 - Caqet e BRE-ve në Kosovë 2030: Përshkruan caqet e detyrueshme dhe 
vullnetare të burimeve të ripërtërishme të energjisë (BRE) të Kosovës për vitin 2020, arritjet, 
caqet e reja të pritura të Kosovës për vitin 2030, kapacitetin e parashikuar të instaluar të 
energjisë solare FV sipas Planit Kombëtar për Energjinë dhe Klimën (PKEK) dhe përshkruan 
pjesën e përgatitjes së projekteve të reja të energjisë solare FV në përmbushjen e kërkesës 
bruto për energji elektrike në vitin 2030.   
 

• Seksioni 5 - Integrimi në Rrjet dhe Tregu i Energjisë: Përshkruan statusin e rrjetit të 
shpërndarjes dhe transmisionit që lejon integrimin e projekteve të reja të ER-ve dhe 
përshkruan funksionimin e tregut të energjisë elektrike në tregun e çiftuar të energjisë 
elektrike Kosovë/Shqipëri.     
 

• Seksioni 6 - Përfshirja gjinore, arsimimi dhe mundësitë e punësimit në sektorin e 
BRE-ve/energjisë solare FV në Kosovë: Ky seksion ofron informacion mbi tregun aktual 
të punës dhe mundësitë e punësimit potencial në sektorin e energjisë solare FV të Kosovës. 
Ai gjithashtu përshkruan informacionin për përfshirjen gjinore dhe mundësitë për arsimim për 
të përmbushur nevojat e tregut në lidhje me kapitalin njerëzor, si dhe siguron një sërë 
rekomandimesh për qeverinë për përmirësimin e kurrikulave, zhvillimin e programeve të 
trajnimit dhe përmirësimin e ekuilibrit gjinor në sektor.  

Ky raport i Aneksit 2 mbështetet në raportin e Aneksit 1 - Statusi aktual i instalimeve solare FV në 
Kosovë, dhe pasohet nga raporti i Aneksit 3 - Barrierat dhe Rekomandimet.   
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PËRGATITJA E PROJEKTEVE TË ENERGJISË SOLARE FV 
Përgatitja e mundshme e projekteve të ardhshme të energjisë solare FV në Kosovë siç është 
përmbledhur në Figura 1 më poshtë, është rezultati i të dhënave të mbledhura përmes intervistave me 
institucionet qeveritare, rregullatorin, kompanitë e sektorit publik dhe privat, agjencitë ndërkombëtare 
zhvillimore, dhe i një analizë të planeve ekzistuese dhe draft planeve kombëtare të energjisë.      

Projektet e ardhshme të energjisë solare FV të përmbledhura në Figura 1 janë kategorizuar si më 
poshtë:  

• Kategoria 1. Projekte të bazuara në Skemën Mbështetëse dhe Tarifën Nxitëse.  
• Kategoria 2. Projektet për vetë-konsum (prodhuesit vetë-konsumues dhe instalimet pas 

njehsorit). 
• Kategoria 3. Grantet dhe subvencionet bujqësore. 
• Kategoria 4. Projekte të mëdha në shkallë të shërbimeve komunale (tenderime, ankande). 
• Kategoria 5. Iniciativat e sektorit privat 

 

 

Figura 1: Përgatitja e mundshme e projekteve të ardhshme të energjisë solare FV në 
Kosovë 

Supozimet e përdorura për përgatitjen e projekteve të energjisë solare FV përshkruhen në seksionet 
më poshtë. Sondazhet dhe analizat e hollësishme vijuese do të detajojnë më imtësisht afatet kohore 
potenciale dhe të mundshme për secilin segment të tregut.  
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KATEGORIA 1. PROJEKTE TË BAZUARA NË SKEMËN MBËSHTETËSE DHE 
TARIFAT NXITËSE 

Që nga prezantimi i caqeve të BRE-ve në vitin 2013, Rregullës së Autorizimit dhe Skemës Mbështetëse 
të bazuar në Tarifat Nxitëse (TN) në 2014, sektori privat ka treguar interes të madh për të investuar 
në projektet e BRE-ve në Kosovë. Për projektet të energjisë solare FV të bazuar në TN, Zyra e 
Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) ka marrë 42 kërkesa, dhe statusi i tyre aktual është si më poshtë: 

• Projektet në funksionim: Gjashtë kërkesat e para kanë përmbushur cakun fillestar prej 10 
MW të vendosur nga UA (MZHE) Nr. 01/2013 për Caqet e Burimeve të Energjisë së 
Ripërtërishme, dhe Vendimi i ZRRE-së Nr. V_673_2014 (23.12.2014) që përcaktoi çmimin e 
TN për projektet solare FV.  
 

• Lista shtesë 20 MW: Tetë kërkesat pasuese kanë përmbushur 20 MW shtesë siç 
përcaktohet nga UA (MZHE) Nr. 05/2017 për Caqet e Burimeve të Energjisë së Ripërtërishme, 
dhe Vendimi i ZRRE-së Nr. V_1204_2019 (27.11.2019). Sidoqoftë, këto projekte kanë marrë 
vetëm Autorizimin Preliminar dhe Autorizimi Përfundimtar është në pritje të vendimit të 
gjykatës për procesin administrativ në lidhje me Vendimin e ZRRE-së Nr. V_1204_2019, dhe 
Autorizimi aktualisht është pezulluar nga gjykata si masë e përkohshme. Veç kësaj, Komisioni 
për Ndihmën Shtetërore lëshoi Vendimin Nr. 17/2020 që përcaktoi që mbështetja nga TN 
konsiderohet si ndihmë e ndaluar shtetërore dhe e pa autorizuar, bazuar në nenin 14 (1.3) të 
Ligjit për Ndihmën Shtetërore. Këto projekte janë në pritje të zgjidhjes së këtyre çështjeve.  
 

• Lista pritëse: ZRRE-ja ka marrë edhe 28 kërkesa shtesë për projekte të reja të energjisë 
solare FV bazuar në Skemën Mbështetëse dhe i ka renditur ato si “kërkesa në shqyrtim”. Këto 
projekte mund të konsiderohen bazuar në lëshimin e kuotave nga kuota e mësipërme prej 20 
MW ose nëse autorizohet kuota shtesë nën Skemën Mbështetëse. Sidoqoftë, ata ende do të 
duhet të kapërcejnë kundërshtimin sipas Ligjit për Ndihmën Shtetërore.   

Më 5 qershor 2019, Bordi i e ZRRE-së miratoi Vendimin Nr. V_1160_2019 që kërkesat e reja për 
autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese i trajton si “kërkesa në shqyrtim” dhe që do 
të përfshihen në Skemën Mbështetëse, jashtë caqeve të BRE-ve të vendosura nga Udhëzimi 
Administrativ Nr. 05/2017. 

Më 10 dhjetor 2020, Bordi i ZRRE-së miratoi Vendimin Nr. V_1321_2020 për të ndaluar marrjen e 
kërkesave të reja për projekte të bazuara në TN, përfshirë anulimin e kërkesave në Listën pritëse 
(projekte përtej caqeve të caktuara të BRE-ve).   

Si rezultat i vendimit të fundit, vetëm kërkesat që kanë marrë Autorizim Preliminar për 20 MW të 
mbështetur nga TN, janë konsideruar si projekte të mundshme në të ardhmen. Zbatimi i këtyre 
projekteve i nënshtrohet rezultatit të procedurave gjyqësore në vazhdim dhe tejkalimit të 
kundërshtimit në kuadër të Ndihmës Shtetërore.    

KATEGORIA 2. PROJEKTET PËR VETË-KONSUM (PRODHUESIT VETË-
KONSUMUES DHE INSTALIMET PAS NJEHSORIT). 

Në vitin 2017, Rregulla për Skemën Mbështetëse prezantoi mbështetjen për projektet e bazuara në 
BRE për gjeneruesit vetë-konsumues që mund të shfrytëzojnë njehsimin neto (Prosumatorë). Gjatë tri 
viteve të kaluara kjo skemë u përdor nga më shumë se 50 projekte të vogla me një kapacitet të instaluar 
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prej 1.8 MW. Skema aktuale mbështetëse ka kufizime që nuk lejojnë zhvillimin më të shpejtë të 
projekteve të prodhuesve vetë-konsumues. Eliminimi i këtyre barrierave në përputhje me Udhëzimet 
e Politikave të Komunitetit të Energjisë për Prodhuesit Vetë-konsumues, do ta zhbllokojë këtë 
segment shumë premtues të energjisë solare FV. Rekomandimet për tejkalimin e këtyre barrierave 
përmenden më poshtë dhe përshkruhen më hollësisht në raportin e Aneksit 3. 
 
Lloji tjetër i gjeneruesve vetë-konsumues të njohur si instalime pas njehsorit dhe instalime të 
shkëputura nga rrjeti, duke përfshirë instalimet që tepricën e energjisë elektrike nuk e kalojnë në rrjet 
(eksport neto zero), kanë dëshmuar instalim më të shpejtë duke arritur 5.6 MW të kapacitetit të 
instaluar.   
 
Bazuar në intervistat me firmat e instalimit aktive në Kosovë, dhe reagimet nga investitorët ekzistues 
dhe potencialë, ky segment vetë-konsumues i energjisë solare FV (përfshirë prodhuesit vetë-
konsumues, pas njehsorit dhe të shkëputur nga rrjeti) pritet të rritet me shpejtësi duke arritur deri në 
240 MW të kapacitetit të instaluar deri në vitin 2030.  
 
Për ta kuptuar më mirë këtë potencial është e nevojshme që gjeneruesit vetë-konsumues të ndahen 
në tri kategoritë e mëposhtme: 

• Amvisëritë; 
• Institucionet publike; dhe 
• Bizneset private. 

AMVISËRITË PRODHUES VETË-KONSUMUES 

Bazuar në listën e publikuar nga ZRRE-ja të gjeneruesve të autorizuar vetë-konsumues, kapaciteti 
mesatar i instaluar i një sistemi të energjisë solare FV shtëpiak është pak më shumë se 6 kW.  

Duke supozuar që vetëm 1.5% e amvisërive (afërsisht 8,000 amvisëri nga 517,486 pika aktuale të 
njehsimit për amvisëri), vendosin të përfitojnë nga një skemë mbështetëse për prodhues vetë-
konsumues, deri në vitin 2030 mund të instalohen rreth 50 MW të kapacitetit të energjisë solare FV. 
Ky vlerësim bazohet në të dhënat e mbledhura nga disa firma të instalimeve solare në Kosovë, bazuar 
në porositë e tyre nga klientët, interesin e shprehur dhe trendet e rritjes. 

Instalimi i 50 MW të energjisë solare FV në kulme të shtëpive do të gjeneronte rreth 3% të energjisë 
elektrike totale të konsumuar nga amvisëritë në Kosovë.   

INSTITUCIONET PUBLIKE PRODHUES VETË-KONSUMUES 

Ka rreth 2,000 ndërtesa publike në Kosovë, siç vlerësohet nga studimet për efiçiencën e energjisë në 
ndërtesat publike. Ndërtesat publike përfshijnë institucionet e qeverisjes qendrore dhe lokale, 
shërbimet publike, shkollat publike (fillore, të mesme dhe universitete), konvikte, objekte të kujdesit 
shëndetësor (parësor, dytësor dhe tretësor), gjykata, stacione policore, pika ushtarake, dhe burgje. 

Kërkesa për energji elektrike në ndërtesat publike ndryshon ndjeshëm dhe aftësia e paneleve solare 
FV të kërkuar për të përmbushur kërkesën duhet të vlerësohet së bashku me vlerësimin e potencialit 
për efiçiencën e energjisë në këto ndërtesa.  

Ky raport supozon që ndërtesat publike mund të instalojnë 50 MW të kapacitetit të energjisë solare 
FV deri në vitin 2030. Ky vlerësim është i arsyeshëm edhe duke marrë parasysh që instalimi në 
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ndërtesat publike është proceduralisht më kompleks, pasi përfshin ndërmarrjen e vlerësimeve, 
sigurimin e fondeve dhe ftesën për oferta përmes proceseve të prokurimit publik.  

BIZNESET PRIVATE 

Që nga viti 2013, instalimet e biznesit privat të paneleve solare FV për vetë-konsum janë rritur në 
mënyrë të qëndrueshme në mbi 200 instalime me një kapacitet total prej 7 MW deri në fund të vitit 
2020. Shumica e këtyre projekteve janë instalime pas njehsorit, me vetëm 30 projekte biznesi privat 
që përfitojnë nga statusi i prodhuesit vetë-konsumues.  

Për shkak të kufizimit aktual prej 100 kW për prodhuesit vetë-konsumues të kyçur në rrjetin e 
tensionit të ulët, shumë biznese që kanë nevojë për kapacitete më të larta nuk janë në gjendje të 
përfitojnë plotësisht nga njehsimi neto. Prandaj, disa investime dhe instalime janë shtyrë. Ky kufizim 
diskutohet më plotësisht më poshtë dhe në raportin e Aneksit 3.   

Kur ky kufizim rritet në 400 kW ose 500 kW, bizneset private mund të instalojnë deri në 150 MW të 
kapacitetit të ri deri në vitin 2030. Ky parashikim bazohet në sondazhet fillestare të instaluesve të 
paneleve solare FV dhe vetë bizneseve private.   

KATEGORIA 3. GRANTET DHE SUBVENCIONET BUJQËSORE 

Që nga prezantimi i granteve bujqësore për panele solare FV në vitin 2014, gjithsej 1,073 fermerë kanë 
instaluar 3.7 MW të sistemeve të energjisë solare FV deri në vitin 2019. Shumica e këtyre instalimeve 
kanë kapacitet ndërmjet 1-5 kW dhe zakonisht janë instalime të shkëputura nga rrjeti që furnizojnë 
pompa uji. Objektet e agro-përpunimit kanë kapacitete të instaluara ndërmjet 6-12 kW.   
 
Për të ardhmen, Ministria e Bujqësisë ka në plan të vazhdojë shpërndarjen e granteve bujqësore për 
panele solare FV. Fermerët dhe agro-përpunuesit që kanë instaluar panele solare FV kanë parë kursime 
të kostove, dhe ata me njehsim neto përfitojnë edhe nga transmisioni i energjisë së tepërt gjatë ditës 
në rrjet, çka më pas ndihmon në kompensimin e kërkesës gjatë natës. 
 
Instalimet solare FV në sektorin e bujqësisë pritet të vazhdojnë të rriten dhe të arrijnë kapacitetin 30 
MW deri në 2030.  

KATEGORIA 4. PROJEKTE TË MËDHA NË SHKALLË TË SHËRBIMEVE 
KOMUNALE  

Në maj të vitit 2020, Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) përfundoi një Studim paraprak të 
Fizibilitetit për një impiant solar 100 MW që do të instalohej në zonën e ish deponisë së hirit pranë 
termocentralit Kosova A. KEK-u tani është duke eksploruar mundësi të ndryshme për financimin e të 
gjithë ose një pjese të lokacionit për zhvillim. Në përgjigje të hulumtimit nga KEK-u për financim nga 
Instrumenti i Ndihmës së Para-Anëtarësimit (IPA), Bashkimi Evropian (BE) në Kosovë, në bashkëpunim 
me KfW gjermane, po vlerësojnë opsionet për ta mbështetur KEK-un me financim (grante në 
kombinim me kredi) për të zhvilluar 50 MW të kapacitetit. Prodhimi i energjisë solare FV parashikohet 
të shitet në tregun e energjisë elektrike si pjesë e portofolit të gjenerimit të KEK-ut.  
 
Përveç iniciativës së vetë KEK-ut, Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEM) po kërkon qasje 
alternative për të zhvilluar projekte solare në shkallë të gjerë bazuar në një proces konkurrues dhe 
me përfshirjen e sektorit privat. Qasjet alternative përfshijnë tenderimin për një projekt të Partneritetit 
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Publiko Privat (PPP) dhe një Proces të Ankandit. Të dy qasjet do të ofrojnë aranzhime afatgjata të 
marrjes së energjisë elektrike për zhvilluesit që ofrojnë tarifën më të ulët. Këto qasje janë përshkruar 
më poshtë:  
 

• Projektet e bazuara në tenderim/PPP 
MEM në bashkëpunim me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC) po vlerëson 
mundësinë e zhvillimit të një projekti PPP bazuar në procesin e përzgjedhjes konkurruese 
për një projekt 50 MW të energjisë solare FV. Kushtet e bashkëpunimit midis MEM dhe IFC 
janë duke u finalizuar dhe procesi pritet të fillojë në fillim të vitit 2021.  

• Projekte të bazuara në ankand 
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) po mbështet MEM dhe ZRRE për të 
zhvilluar kornizën ligjore, rregullatore dhe të prokurimit për një proces ankandi për 
zhvillimin e kapaciteteve të reja në shkallë të gjerë të BRE-ve. Rreth 200 MW impiante të 
energjisë së erës dhe solare pritet të zhvillohen përmes këtij procesi të ankandit. Për energji 
solare FV parashikohet të ketë dy projekte me 50 MW secili.   

KATEGORIA 5. INICIATIVAT E SEKTORIT PRIVAT  

Ligji për Investimet Strategjike, i miratuar më 8 shkurt 2017, përcakton procedurat administrative dhe 
kriteret për zbatimin e projekteve strategjike në Kosovë, përfshirë projektet energjetike. Investimi 
minimal i nevojshëm për të fituar statusin e investimit strategjik për projekte energjetike është (30 ) 
milionë euro. Çdo investitor që dëshiron të propozojë një investim strategjik në sektorin energjetik 
duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim tek Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve 
(KIESA) në përputhje me kërkesat e legjislacionit sekondar në fuqi. Statusi i Investimit Strategjik nuk e 
liron investitorin nga kërkesa për marrjen e të gjitha autorizimeve dhe licencave të nevojshme nga 
ZRRE-ja.  
 
KIESA ka konfirmuar se ka marrë 20 kërkesa për projekte energjetike, me energjinë solare FV që 
përfaqëson rreth gjysmën e kërkesave. Për shkak të kërkesave të konfidencialitetit që kanë të bëjnë 
me procesin e shqyrtimit, KIESA nuk mund të siguronte detaje rreth kërkesave. Deri më sot, asnjë 
nga projektet e propozuara të energjisë solare FV nuk ka aplikuar për të marrë Autorizimin për 
Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja  Gjeneruese nga ZRRE-ja. Sidoqoftë, bazuar në informacionin e 
publikuar nga Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Republikës së Kosovës (KOSTT) dhe 
diskutimeve me sektorin privat, nga investitorët privatë janë propozuar afërsisht 380 MW të energjisë 
solare FV. Përmasat e propozuara të projekteve ndryshojnë mjaft, duke shkuar nga 9 MW deri në 190 
MW.   
Projektet e zhvilluara si Prodhues të Pavarur të Energjisë që nuk përfitojnë nga Statusi i Investimit 
Strategjik, në parim, mund të lidhin MBE 15 vjeçare me Operatorin e Tregut, me çmimin e energjisë 
elektrike të përcaktuar nga “Metodologjia e ZRRE-së për llogaritjen e çmimit të referencës për 
energjinë e gjeneruar nga burime të ripërtërishme”. Përndryshe, projektet e propozuara mund ta 
shesin prodhimin e tyre në tregun e hapur të energjisë elektrike bazuar në kontrata bilaterale ose 
aranzhime eksporti.  
 
Ka shumë faktorë që mund të ndikojnë në rezultatin e këtyre iniciativave të drejtuara nga sektori 
privat. Një pengesë kryesore mund të jetë sigurimi i financimit në mungesë të MBE-ve afatgjata me 
çmime të garantuara, të mbështetura në mënyrë të përshtatshme me instrumentet e duhura 
ndërkombëtare për zbutje të riskut.    
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FINANCIMI I ENERGJISË SOLARE FV NË KOSOVË 
Kosova deri më tani ka zhvilluar vetëm një projekt mjaft të madh të energjisë së ripërtërishme bazuar 
në mekanizmin mbështetës të TN-së, përveç gjashtë parqeve të vogla solare FV me kapacitet total prej 
10 MW dhe trembëdhjetë projekteve të vogla hidrike me kapacitet total prej 106 MW. Projekti i madh 
është parku i erës 32.4 MW KITKA (me turbina General Electric) i vendosur në Komunën e Kamenicës 
në Kosovën Lindore, e cila ishte parku i parë energjetik me erë në Kosovë dhe u bë funksional në 
tetor 2018.1 Projekti kushtoi rreth 73 milionë euro dhe u zhvillua nga Air Energy SH.P.K., një 
instrument me qëllim të posaçëm (IQP) në pronësi të plotë nga Guris Insaat ve Muhendislik AS, një 
kompani e cila është pjesë e konglomeratit turk të Inxhinierisë dhe Ndërtimit Guris Group. Projekti 
u financua pjesërisht nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).2 Kohët e fundit është 
raportuar se operatori i rrjetit KOSTT ka nënshkruar një marrëveshje për kyçje për të zgjeruar me 
20 MW kapacitetin e parkut energjetik me erë, që pritet të hyjë në operim deri në vitin 2022.3 

Kosova aktualisht po zhvillon një park energjetik me erë 105 MW - parkun energjetik me erë Bajgora 
- e cila është planifikuar të përfundojë në prill 2021. Parku energjetik me erë Bajgora është duke u 
zhvilluar në komunën e Mitrovicës nga Sowi Kosova LLC, e cila është në pronësi të shumicës dhe e 
kontrolluar nga Enlight Renewable Energy Ltd, një kompani izraelite e energjisë së ripërtërishme.4 
BERZH-i ka kredituar projektit 58 milionë euro për, me financime shtesë nga Erste Group Bank dhe 
NLB Bank, të cilat po përfitojnë nga mbulimi i siguruar nga agjencia gjermane e kredive të eksportit 
Euler Hermes. Kur të përfundojë, parku energjetik me erë Bajgora do të jetë projekti më i madh i 
gjeneratës të ndërtuar në Kosovë që nga vitet 1980. 

Përveç dy parqeve të mësipërme energjetike me erë, raportohet se Autorizimin Preliminar për 
ndërtim e kanë marrë projekte shtesë me erë (235.1 MW) dhe hidrocentrale të vegjël (43 MW), dhe 
janë në faza të ndryshme të marrjes së autorizimit përfundimtar, në varësi të disponueshmërisë së 
caqeve të BRE-ve të përcaktuar për secilin lloj të BRE-ve. 

Asnjë projekt i madh i energjisë solare FV mbi 3 MW nuk është zhvilluar deri më tani në Kosovë, 
megjithëse ka plane nga KEK për të zhvilluar 100 MW të energjisë solare FV, mbi zonën e ish deponisë 
së hirit pranë termocentralit Kosova A. Është zhvilluar një studim paraprak i fizibilitetit të projektit. 
Projekte të tjera të mëdha të energjisë solare FV thuhet se janë duke u shqyrtuar me interes nga 
BERZH, që po e mbështet Kosovën për të zhvilluar një regjim ankandesh për të prokuruar me 
konkurrencë projekte të energjisë solare dhe të erës, dhe nga IFC, KfW, BE dhe institucione të tjera 
ndërkombëtare zhvillimore të cilët janë të interesuar të mbështesin financimin për projektet e 
energjisë së ripërtërishme të Kosovës. 

PROFILI I RISKUT TË INVESTIMEVE NË VEND 

Departamenti i Shtetit i SHBA ka vlerësuar se teksa Kosova mund të tërheqë investime të huaja direkte 
(IHD), pengesat janë paqëndrueshmëria politike, kornizat e dobëta ligjore, mungesa e zbatimit të 
kontratave dhe perceptimi i korrupsionit.5 Pavarësisht nga këto shqetësime, vendi tërhoqi IHD me 

 
 
 
 
1 www.kitkawpp.com. 
2 https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kitka-wind.html. 
3 https://www.evwind.es/2020/09/11/kosovo-signs-agreement-for-wind-energy-expansion/77127. 
4 https://www.ebrd.com/news/2019/575m-ebrd-loan-to-build-kosovos-biggest-wind-farm.html. 
5 Deklaratat për Klimën e Investimeve: Kosova, Departamenti i Shtetit i SHBA 2020. Uashington DC. 

http://www.kitkawpp.com/
https://www.evwind.es/2020/09/11/kosovo-signs-agreement-for-wind-energy-expansion/77127
https://www.ebrd.com/news/2019/575m-ebrd-loan-to-build-kosovos-biggest-wind-farm.html
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vlerë rreth 292 milionë dollarë në vitin 2019, me pjesën më të madhe të tyre drejtuar drejt pasurive 
të patundshme, shërbimeve financiare dhe sektorit të energjisë. Megjithatë, ndikimi i COVID-19 në 
ekonomi çoi në një normë negative të rritjes në 2020 dhe pritet të çojë në rritje të vazhdueshme të 
kufizuar në 2021, siç parashikohet nga Banka Botërore (BB), Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) 
dhe BERZH-i. 

Pavarësisht nga dobësitë dhe pengesat për IHD-të, Departamenti i Shtetit i SHBA vëren se ligjet dhe 
rregulloret janë modeluar kryesisht sipas standardeve të BE-së dhe praktikave më të mira 
ndërkombëtare, dhe mbrojnë investimet, të paktën në parim. Kosova gjithashtu ka një ekonomi të 
hapur të tregut, me norma interesi të përcaktuara nga tregu, me kredi të disponueshme për 
investitorët vendas dhe të huaj. Burimet e kapitalit i nënshtrohen kornizës rregullatore të vendit që 
është në përputhje me kornizën ligjore të BE-së, dhe Banka Qendrore e Kosovës lejon qarkullimin e 
lirë të kapitalit.  

Shkalla e sheshtë e tatimit të korporatave prej 10%, ligji për investime strategjike, ligji për shoqëritë 
tregtare, dhe përmirësime të tjera në mjedisin mundësues të biznesit, kanë ndihmuar në përmirësimin 
e renditjes së Kosovës në Raportin e Të Bërit Biznes të BB (nga 190 vende) duke u ngjitur nga vendi 
113 në 2010, në vendin 57 në vitin 2020.6  Kosova nuk ka një vlerësim të kredisë së vendit dhe nuk 
vlerësohet nga asnjë prej agjencive kryesore të vlerësimit të kredisë, çka mund të jetë një pengesë për 
investitorët privatë të huaj në sektorin e energjisë, dhe gjithashtu mund ta bëjë kapitalin më të 
shtrenjtë. Sidoqoftë, Departamenti i Shtetit i SHBA, në vlerësimin e vet të klimës së investimeve 
shprehet se, “Pavarësisht nga sfidat, Kosova ka tërhequr një numër investitorësh të rëndësishëm duke 
përfshirë disa firma ndërkombëtare dhe franshiza nga SHBA” 5 . Investimet në shkallë të gjerë në 
energjinë e ripërtërishme nga investitorët e huaj dhe zhvilluesit e projekteve, ka të ngjarë të drejtohen 
nga oreksi i tyre për risk dhe potenciali afatgjatë që ata parashikojnë për vendin.   

TREGJET LOKALE TË KAPITALIT DHE BANKAT 
Kosova nuk ka një politikë monetare të pavarur dhe euro është monedha zyrtare pavarësisht se vendi 
nuk është pjesë e Eurozonës. Bankat komerciale të Kosovës janë kryesisht në pronësi të huaj, dhe 
Departamenti i Shtetit i SHBA vlerëson se sektori bankar privat është i mirëkapitalizuar dhe 
fitimprurës, me gjithsej asete të sektorit bankar prej rreth 8.5 miliardë eurosh. Raporti i kredisë me 
probleme ishte 2.5% në vitin 2020 5, por ky mund të rritet për shkak të ndikimeve ekonomike të 
COVID-19 në bizneset lokale në vitet 2020 dhe 2021.   

Kreditimi për investime afatgjata është i kufizuar, pasi që përveç arsyeve të tjera, bankat varen nga 
depozitat afatshkurtra për kreditim. Normat mesatare lokale të interesit raportohet të jenë rreth 6.3% 
në vitin 2020. Përveç bankave komerciale, ekzistojnë institucione mikrofinanciare (IMF) dhe 
institucione financiare jobankare, përfshirë kompanitë komerciale financiare dhe kompanitë e lizingut, 
që sigurojnë kapital punues dhe kapital investimi afatmesëm.7  

Në Kosovë ka shumë pak financim të disponueshëm të projekteve pa rekurs, dhe shumica e kredive 
përfshin mbitërheqje, linja kredie dhe kredi afatgjata, shpesh me kërkesa shumë të larta për kolateral 

 
 
 
 
6 www.doingbusiness.org. 
7 Kosova ka nëntë banka komerciale, nga të cilat shtatë janë në pronësi të huaj, dhe rreth 20 institucione financiare mikrofinanciare dhe 
jobankare.  

http://www.doingbusiness.org/
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ose të hyra dytësore. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (FKGK), i themeluar në vitin 2016, është 
një “instrument për garanci të kredisë që lëshon garanci të kredisë së portofolit për institucionet 
financiare për të mbuluar deri në 50% të riskut për kredi për ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme 
(NVMM)”.8 FKGK është mbështetur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Agjencia e Shteteve të 
Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), KfW, SIDA, Banka Evropiane e Investimeve (BEI), BB 
dhe MFK. FKGK tashmë ka lehtësuar mbi 213 milionë euro në mbi 5,600 kredi për biznese që 
përndryshe nuk do të ishin në gjendje të merrnin financim.9 Përveç kësaj, FKGK ka ndihmuar në uljen 
e kërkesave për kolateral dhe rritjen e afateve të shlyerjes.10  

Në Kosovë pothuajse nuk ka investime të engjëjve, kapitalit ndërmarrës, dhe kapitalit ndërmarrës të 
korporatave, megjithëse ekosistemi për biznese fillestare dhe ndërmarrësi tani kanë filluar të lulëzojë. 
Kosova nuk ka një treg të aksioneve dhe të vetmet letra me vlerë të tregtuara janë obligacione të 
emetuara nga qeveria 5.   

Bankat lokale dhe IMF-të kanë financuar ose janë të interesuar për financimin e projekteve të energjisë 
solare FV (këto zakonisht kanë qenë projekte me kapacitet të vogël si instalime të shkëputura nga 
rrjeti, pas njehsorit, prodhues vetë-konsumues dhe instalime deri në 3 MW të paneleve solare FV të 
kyçura në rrjet). Një studim i bankave lokale dhe IMF-ve kryesore nga ekipi i KESS-it tregoi që të nëntë 
bankat dhe katër IMF-të më të mëdha ishin të interesuar të financonin projekte të energjisë solare FV 
bazuar në praktikën e tyre normale të kreditimit.11 Kompania më e madhe e lizingut nuk ka financuar 
projekte të energjisë solare FV deri më tani, por tani është e interesuar dhe po zhvillon një produkt 
lizingu për instalimet solare FV.12 Sondazhi i bankave nga KESS-i tregoi se deri tani kërkesa për financim 
të instalimeve solare FV ka qenë e ulët. Kostot më të ulëta të paneleve solare FV dhe përvoja e shtuar 
e kreditimit posaçërisht për instalimet solare FV, ka gjasa ta përmirësojnë vlerësimin e riskut dhe 
proceset e dhënies të kredisë të bankave, duke çuar në rritjen e kreditimit. 

PERSPEKTIVAT PËR INVESTIME NË PROJEKTET E MËDHA TË ENERGJISË 
SË RIPËRTËRISHME  

Kredia në tregjet lokale të kapitalit është e disponueshme kryesisht për projekte më të vogla me 
kapacitete deri në rreth 3 MW (projekte më të mëdha deri në 10 MW mundet ndoshta të financohen 
nga një sindikatë e bankave lokale). Projektet energjetike në shkallë më të gjerë ka të ngjarë të kërkojnë 
kreditime të huaja nga burime të jashtme siç janë IFN, donatorë dypalësh dhe banka tregtare. FMN 
raporton se kostot e favorshme të interesit, maturiteti më i gjatë dhe grejs periudha nga IFN-të, e 
bëjnë financimin zyrtar instrumentin më të përshtatshëm financiar për të financuar projekte kapitale. 
13 Përfitimi shtesë i kreditimit të IFN-ve është sigurimi i asistencës teknike për përzgjedhjen dhe 
zhvillimin e projekteve në një mënyrë transparente dhe konkurruese, e cila mund të katalizojë kapitalin 
privat. Përdorimi i kornizave të forta për PPP mund të ndihmojë në shfrytëzimin e kapitalit privat, por 
rezulton në detyrime kontingjente për shkak të riskut të perceptuar politik dhe kapacitetit të kufizuar 

 
 
 
 
8 Instrumenti Kosovar për Garanci Kreditore, Kosovë (https://fondikgk.org/en/home-2/). 
9 Fondi Kosovar për Garanci Kreditore (fondikgk.org). 
10 Bankat partnere të FKGK-së janë Raiffeisen, ProCredit, NLB, TEB, BKT, BEK dhe BPB. Raiffeisen Leasing është gjithashtu partner.  
11 Bankat - Raiffeisen, ProCredit, TEB, BEK, NLB, BKT, IS, Ziratt dhe BPB; IMF - Finca, KEP, AfK dhe KRK. ProCredit ofron një normë 
preferenciale interesi e cila është 0.5% më e ulët për efiçiencën e energjisë dhe projektet e energjisë së ripërtërishme. 
12 Raiffeisen Leasing. 
13 Fondi Monetar Ndërkombëtar. Shkurt 2018. Republika e Kosovës: Çështje të zgjedhura, Raporti i Vendit i FMN-së Nr. 18/31. FMN. 
Uashington DC.  
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financiar të institucioneve të sektorit të energjisë elektrike për të bërë angazhime afatgjata14. Garancitë 
e ofruara nga qeveria mund të jenë thelbësore për tërheqjen e kapitalit, siç diskutohet më vonë në 
këtë raport. 

Korporata Private e Investimeve Jashtë Shteteve të Bashkuara (OPIC) ka qenë aktive në Kosovë për 
një kohë të gjatë, ashtu si edhe Autoriteti i Kredive Zhvillimore të SHBA (DCA). Të dy tani janë pjesë 
e pasardhësit të saj, Korporata Ndërkombëtare e Financave Zhvillimore të SHBA (DFC). DFC është i 
interesuar të mbështesë investimet e energjisë në Kosovë dhe potencialisht mund të ofrojë kapital, 
borxh, sigurim të riskut politik, garanci kreditore dhe instrumente të tjera investimesh për projektet 
e energjisë.  

Kosova është anëtare e FMN-së, BERZH-it dhe Grupit të Bankës Botërore (BB, IFC dhe Agjencia 
Shumëpalëshe e Garantimit të Investimeve (MIGA)). IFZH-të dypalëshe dhe shumëpalëshe, përfshirë 
BERZH-in, Grupin e BB-së, BEI-n dhe bankën gjermane zhvillimore KfW, janë të gjithë të interesuar 
të investojnë në sektorin e energjisë në vendet e Evropës Juglindore, përfshirë Kosovën.15 Agjencia 
Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtërishme (IRENA) raporton se IFZH-të dypalëshe dhe 
shumëpalëshe kanë investuar 3.2 miliardë dollarë në projekte të ER-së në Evropën Juglindore mes 
viteve 2001-2018, duke zënë 17% të investimeve totale.  

Një konsideratë e rëndësishme për financimin e projekteve të ER-së në Kosovë do të ishte primi i 
riskut për koston e kapitalit për shkak të risqeve politike, të politikave dhe të marrjes. Përdorimi i 
euros nga Kosova ndihmon në eliminimin e risqeve të luhatjes së monedhës të cilat janë të zakonshme 
për financimin e projekteve në vendet e tjera të Evropës Juglindore. IRENA vëren se financimi i përzier, 
i cili kombinon ndihmën për zhvillim me burime të tjera private ose publike për të shfrytëzuar fonde 
shtesë nga burime të tjera, mund të ndihmojë në përdorimin e investimeve shtesë private dhe 
kapërcimin e barrierave të financimit. Marrë parasysh që financimet publike në Kosovë janë të pakta, 
përdorimi i financimeve publike mbase përdoret më së miri për t’i de-riskuar investimet private dhe 
për të ulur primin e riskut përmes sigurimit të garancive sovrane. Potenciali për të eksportuar energji 
nga Kosova në vendet e rajonit dhe marrëveshja e fundit për të marrë pjesë në tregun e përbashkët 
të energjisë elektrike, gjithashtu mund të ndihmojë në uljen e risqeve të investimeve.16  

INVESTIMET E IFZH-VE NË PROJEKTE TË MËDHA TË ER-SË NË KOSOVË 

BERZH ishte i pari IFZH që financoi një projekt të ER-së në shkallë të gjerë në Kosovë kur siguroi një 
kredi afatgjatë për të financuar ndërtimin e parkut energjetik me erë Kitka prej 32.4 MW. Projekti u 
zbatua nga Air Energy SH.P.K., një instrument me qëllim të posaçëm (IQP) në pronësi të Guris Group 
të Turqisë. BERZH financoi 17.5 milionë euro nga kostoja totale e projektit prej 73 milionë eurosh. 
BERZH gjithashtu ka kredituar 58 milionë euro për Sowi Kosovo LLC për të financuar parkun 
energjetik me erë Bajgora me kapacitet 105 MW në Kosovën Veriore, i cili është në ndërtim e sipër 
dhe pritet të hyjë në operim në 2021. Financimi i BERZH-it është rreth gjysma e financimit total për 
projektin, me pjesën e mbetur të siguruar nga Erste Group Bank dhe NLB Bank, të dyja këto po 
përfitojnë nga mbulimi i siguruar nga agjencia gjermane e kredive të eksportit Euler Hermes4. 

 
 
 
 
14 Kosova ka pasur disa PPP të suksesshme, përfshirë terminalin e ri të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës. 
15 IRENA. 2019. Analiza e Tregut të Energjisë së Ripërtërishme. Evropa Juglindore. IRENA, Abu Dhabi. 
16 Në vitin 2020, Kosova u dakordua me shoqatën e operatorëve evropianë të rrjetit për t’u kyçur në rrjetin evropian kontinental, duke i 
lejuar të funksionalizojë interkoneksionin 400 kV të nën-përdorur me Shqipërinë. 
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IFC raportohet se po këshillon qeverinë e Kosovës për prokurimin e 50 MW të kapacitetit gjenerues 
të energjisë solare në shkallë të shërbimeve komunale. IFC do të siguronte këshillime për transaksionet 
për qeverinë dhe gjithashtu do të siguronte financime për ofertuesit e mundshëm. Aktualisht BERZH 
është duke mbështetur zhvillimin e një mekanizmi të ankandeve revers për të prokuruar në mënyrë 
konkurruese projekte të ER-së. Kurse KEK-u po konsideron zhvillimin e një impianti solar prej 50 MW 
me financim nga KfW dhe/ose një grant të mundshëm nga BE-ja. 
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FINANCIMI I PROJEKTEVE TË ENERGJISË SOLARE FV NË SHKALLË TË 
GJERË NË KOSOVË - NJË SHEMBULL 

SHEMBULL I NJË PROJEKTI PËR 50 MW TË ENERGJISË SOLARE FV  

Për të ilustruar instrumentet e financimit dhe opsionet për projekte të mëdha të ER-së të kyçura në 
rrjet në Kosovë, u zhvillua një model bazë i financimit të projektit për një impiant 50 MW të energjisë 
solare FV. Të dhënat për modelin janë supozuar bazuar në të dhënat e rrezatimit solar dhe kostot 
tipike të impiantit të disponueshme për Kosovën, dhe janë vërtetuar nga informacioni nga një studim 
paraprak i fizibilitetit për projektin e madh të energjisë solare FV të përgatitur për KEK-un.17 U përdor 
një model financiar për të vlerësuar koston e nivelizuar të energjisë elektrike (LCOE) dhe normën e 
brendshme të kthimit (IRR) bazuar në supozimet për financimin e impiantit. Supozimet për financim 
bazoheshin në terma tipikë që mund të ishin në dispozicion për projekte të tilla nga IFZH-të dhe bazuar 
në përvojën dhe njohuritë e ekipit të KESS-it. Struktura dhe kushtet e financimit kanë një ndikim shumë 
material në LCOE, por termat për këtë raport nuk janë diskutuar me IFZH-të. Rezultatet e analizës 
dhe implikimet për financimin e impiantit hipotetik janë realiste por ilustruese. 

STRUKTURA E PROJEKTIT 

Kompanitë e projektit mund të themelohen si një ndërmarrje e përbashkët, një ortakëri, një ortakëri 
e kufizuar, ose një kompani me pjesëmarrje të kufizuar. Sh.p.k.-ja është struktura më e përdorur 
zakonisht për krijimin e një njësie ekonomike për të zhvilluar një projekt të energjisë. Nën këtë 
strukturë, një kompani krijohet si një instrument me qëllim të posaçëm (IQP) nga sponsorët e projektit 
dhe përdoret për të mbajtur vetëm asetet e projektit që do të zhvillohet. Sponsorët e projektit mbajnë 
aksione/pronësi në IQP dhe asetet vendosen në IQP. IQP-ja është huamarrësi i çdo financimi të jashtëm 
të kërkuar nga projekti. Avantazhi i kësaj strukture është se sponsorët e projektit kanë përgjegjësi të 
kufizuar në projekt dhe asetet e IQP-së dhe çdo garanci dhe sigurim i siguruar nga sponsorët përdoren 
për të siguruar çdo borxh të shkaktuar nga kompania. Marrëveshja e aksionarëve vendos strukturën e 
pronësisë në IQP. Struktura e IQP-së është e përshtatshme për një strukturë të PPP-së, përmes së 
cilës shërbimi publik, KEK-u, mund të jetë aksionar në IQP dhe mund të kontribuojë në investimet e 
tij (ekuitet dhe/ose borxh) në çdo mënyrë optimale për subjektin publik dhe sipas marrëveshjes së 
aksionarëve. Për shembull, KEK mund të marrë pronësi proporcionale në IQP-në e krijuar për të 
zhvilluar projektin e energjisë solare FV dhe të kontribuojë me ekuitet ose tokë, ose me pjesën e tij 
të investimeve. 

Strukturimi si IQP i kompanisë të projektit 50 MW të energjisë solare FV është në përputhje me 
strukturën e projektit për zhvillimin e projekteve të mëdha të energjisë së erës në Kosovë, të cilët 
gjithashtu u zhvilluan nga sponsorët e projektit që krijuan një IQP për të mbajtur dhe operuar asetet 
e parqeve energjetike me erë. Sidoqoftë, projektet e erës nuk ishin strukturuar si PPP dhe ishin në 
pronësi tërësisht të sponsorëve të projekteve private. Në përgjithësi, struktura e projektit vendoset 
bazuar në çështje ligjore, tatimore, rregullatore dhe të kontabilitetit që rregullojnë pronësinë dhe 
funksionimin e ndërmarrjeve në një vend. 

 
 
 
 
17 KEK-u ofroi informacion mbi një studim të fizibilitetit për një projekt 50 MW të energjisë solare FV (konfidencial). 
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STRUKTURA E FINANCIMIT TË PROJEKTIT 

Struktura të ndryshme të financimit mund të konsiderohen duke përfshirë financimet publike, 
financimin e granteve, financimin e ekuitetit, financimin e korporatave ose financimin e bilancit, dhe 
financimin e projektit bazuar në mjedisin e financimit dhe stimujt në dispozicion. Bazuar në përvojën e 
projekteve të energjisë së erës të zhvilluara dhe në ndërtim e sipër në Kosovë me financimin e siguruar 
pjesërisht nga BERZH-i, financimi i projektit do të ishte një mundësi e mirë për financimin e projektit, 
me anë të të cilit detyrimet e shërbimit të borxhit përmbushen tërësisht nga rrjedhat e parave të 
gatshme të gjeneruara nga projekti, me huadhënësin që ka rekurs  të kufizuar ose aspak rekurs në 
bilancin e korporatës mëmë të sponsorit të projektit. Një IQP do të krijohej për të zotëruar asetet 
dhe detyrimet e kompanisë, dhe asetet e projektit dhe çdo garanci tjetër e kërkuar ose e ofruar nga 
sponsorët/aksionarët do të ishte burimi kryesor i huadhënësve. Struktura e financimit të projektit 
gjithashtu lejon që të ardhurat nga projekti të ndahen për të siguruar që shërbimi i borxhit dhe 
detyrimet e tjera të pagesës të përmbushen së pari para sigurimit të dividendëve për sponsorët e 
projektit.  

Meqenëse IQP është debitor dhe flukset e parave të gatshme të projektit janë burimi kryesor për të 
shërbyer borxhet dhe për të përmbushur kostot dhe detyrimet e tjera, MBE-ja me marrësit dhe 
dispozitat e saj bëhen shumë kritike për të gjitha palët e projektit. Risqet që lidhen me pagesa të 
zotuara nga KOSTT, operatori i tregut dhe marrësi i sektorit publik, gjatë një MBE-je afatgjatë, ka 
shumë të ngjarë të kërkojnë mbështetje për rritjen e kredisë nga agjencitë dypalëshe dhe shumëpalëshe 
dhe agjencitë e kreditit të eksportit. Garancitë nga IFZH-të zakonisht kërkojnë një garanci sovrane nga 
qeveria. Supozohet se MBE-ja për projektin e energjisë solare FV bazohet në një kontratë për marrje 
ose pagese që i kërkon marrësit të dërgojë të gjithë energjinë e prodhuar nga impianti dhe/ose të 
paguajë për shumën e kontraktuar në përputhje me dispozitat e MBE-së. Struktura e financimit të 
projektit së bashku me mekanizmat mbështetës (garancitë) ilustrohet në Figurën 2. 

 

Figura 2: Struktura e një projekti për 50 MW të energjisë solare FV 

MARRËVESHJA PËR BLERJE TË ENERGJISË (MBE)  

Supozohet se energjia nga impianti i paneleve solare FV i shitet KOSTT, operatorit të tregut në Kosovë, 
sipas një MBE-je afatgjatë. Nuk është shqyrtuar mundësia e krijimit të IQP-së si një termocentral 
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tregtues që shet energji në tregun e hapur. Teksa një MBE afatgjatë u jep rehati huadhënësve, ekziston 
gjithashtu një risk i perceptuar i pagesave të kryera gjatë afatit të MBE-së, veçanërisht pasi që marrësi 
është një subjekt publik që nuk është i vlefshëm për kreditim dhe i nënshtrohet ndryshimeve në politika 
ose ndërhyrjeve politike. Dispozitat e MBE-së janë kritike për ta bërë projektin të bankueshëm. 

Përvoja e Kosovës me dy projektet e mëdha të energjisë së erës me BERZH-in si financues kryesor, 
siguron komfort pasi që MBE-të për këto projekte mund të shërbejnë si bazë për të zhvilluar një MBE 
të bankueshëm për projektin e energjisë solare FV. MBE-ja për projektet e financuara nga BERZH-i do 
të kishte siguruar që dispozitat e MBE-së të jenë në përputhje me marrëveshjet e projekteve të tilla si 
marrëveshja për kyçje në rrjet, marrëveshjet e kreditimit, Inxhinieria-Prokurimi-Ndërtimi (IPC) dhe 
kontratat e operacioneve dhe mirëmbajtjes. Këto dispozita do të siguronin përparësi për zhvillimin e 
një MBE-je të standardizuar për projektin e energjisë solare FV (dhe për projektet të ER-së në 
përgjithësi) me qartësi në të gjitha kushtet tregtare, tarifën, kushtet e pagesës, datat e operimit, matjet 
e performancës dhe dispozitat për ndërprerjen, të cilat zvogëlojnë risqet dhe mbrojnë të drejtat e të 
gjitha palëve. Një MBE e fuqishme e aprovuar nga ZRRE-ja, rregullatori i energjisë elektrike në Kosovë, 
do të jetë kritike për financimin e projektit të energjisë solare FV. 

MODELI FINANCIAR 

U përdor një model bazë financiar  për të vlerësuar realizueshmërinë e projektit. Modeli financiar u 
drejtua nga këndvështrimi i sponsorëve të projektit të cilët mund të kërkojnë financim borxhi nga 
IFZH dhe bankat tregtare. Kostoja e Mjetit të Energjisë së Ripërtërishme (CREST) e zhvilluar nga 
Laboratori Kombëtar i Energjisë së Ripërtërishme (NREL), një agjenci e Departamentit të Energjisë së 
SHBA, u përdor për të modeluar flukset e parave të gatshme nga projekti i energjisë solare FV si një 
përafrim i parë.18 

Prodhimi i energjisë nga projekti vlerësohet bazuar në të dhënat solare për Kosovën dhe bazuar në 
informacionin në një studim paraprak të fizibilitetit të përgatitur për KEK-un. Projekti vlerësohet të 
kushtojë rreth 40 milionë dollarë, me përjashtim të kostove të tokës, e cila supozohet të sigurohet 
falas nga KEK-u ose si ekuitet i IQP-së ose me qiradhënie të tokës. Raporti i ekuitetit ndaj borxhit 
supozohet të jetë 70:30, me ekuitetin nga sponsorët e projektit të siguruar direkt në IQP dhe borxhin 
e dhënë nga huadhënësit në bazë të rekursit të kufizuar. Norma e interesit për borxhin me afat 
supozohet të jetë 4.0% me tarifën e huamarrësit 1.0% për një afat shlyerje të kredisë prej 15 vjetësh. 
Kostoja e borxhit bazohet në terma tipikë të cilët mund të jenë në dispozicion nga IFZH për një 
projekt energjetik në Kosovë, por kjo nuk është konfirmuar me IFZH-të. Këto janë norma 
gjithëpërfshirëse por nuk marrin parasysh plotësisht koston e zbutjes së riskut, e cila do të duhet të 
negociohet me huadhënësit dhe IFZH-të. Një MBE fikse 25 vjeçare supozohet se llogarit flukset e 
parave të gatshme të projektit dhe paratë e gatshme të disponueshme për shërbimin e borxhit 
llogariten pas llogaritjes së shpenzimeve operacionale, kapitalit punues dhe tatimit mbi të ardhurat. Në 
analizë supozohet një raport i mbulimit të shërbimit të borxhit (DSCR) prej 1.2, çka është tipike për 
projektet e financuara nga IFZH-të. Duke përdorur modelin u vlerësua tarifa në të cilën flukset e 
parave të gatshme nga projekti ishin adekuate për të shërbyer borxhin dhe për të siguruar një kthim 
adekuat për sponsorët e projektit. Supozimet e bëra për modelin financiar janë në përputhje me të 

 
 
 
 
18 Modeli CREST është një mjet i analizës së kostos së energjisë. Modeli përcakton të ardhurat minimale për njësi të prodhimit të 
nevojshme për një projekt të energjisë së ripërtërishme për të përmbushur minimumin e kërkuar të normës së kthimit pas taksimit të 
investitorëve të vet. 
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dhënat e përdorura në studimin paraprak të fizibilitetit të projektit të përgatitur për KEK-un. Supozime 
të tjera të kërkuara për modelimin e analizës së rrjedhës së parave të gatshme janë në përputhje me 
të dhënat nga IRENA, e cila siguron të dhëna për kapitalin dhe kostot operacionale të projekteve të 
energjisë solare FV.19 Supozimet e bëra si inpute për modelin janë dhënë në Tabela 1.  

  

 
 
 
 
19 IRENA. 2020. Kostot e Prodhimit të Energjisë së Ripërtërishme në 2019, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtërishme, Abu 
Dhabi. 
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Tabela 1: Përmbledhje e inputeve në modelin financiar për projekte të energjisë solare 
FV në shkallë të gjerë 

Përshkrimi i inputeve Njësitë Vlera e inputit 

Kapaciteti i deklaruar i gjeneruesit kW dc 50,000 

Jetëgjatësia e dobishme e projektit vite 25 

Periudha e MBE-së vite 25 
 

Kostot e instalimit 

Kostot e Pajisjeve të Gjenerimit $ $         15,000,000 

Bilanci i Impiantit $ $         20,000,000 

Interkoneksioni $ $                                 
- 

Kostot Zhvillimore dhe Tarifa $ $            2,500,000 

Rezervat  dhe Kostot e Financimit $ $            2,332,133 

Kostoja totale e instaluar (para rabateve/granteve, nëse ka) $ $         39,832,133 
 

Operacionet dhe Mirëmbajtja 

Shpenzime fikse të OM, V. 1 $/kW-yr. dc 9 

Inflacioni i kostos OM, periudha fillestare % 1.60% 
   

Financimi i ndërtimit   

Periudha e ndërtimit muaj 12 

Norma e interesit (vjetore) % 4% 
 

Financimi i përhershëm 

% Borxh (% e kostove direkte) (amort. i stilit të hipotekës) % 70% 

Afati i borxhit vite 18 

Norma e interesit në afatin e borxhit % 3% 

Tarifa e huadhënësit (% e huamarrjes totale) % 1% 

DSCR minimale vjetore e kërkuar  1.2 
 

Borxhi senior $ $         26,250,000 
Ekuitet (bilanci i fondeve të kostove direkte + të gjitha kostot e 
tërthorta) $ $         13,582,133 

Gjithsej Kosto të Instaluara $ $         39,832,133 
 

Shkalla e tatimi mbi të ardhurat e korporatave % 10% 

Zhvlerësim  20-vjet SL 
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REZULTATET E MODELIT FINANCIAR 

Është vlerësuar që një projekt 50 MW i energjisë solare FV në Kosovë me supozime siç përshkruhet 
më sipër, do të rezultonte në një tarifë prej 6.95 ¢/kWh. IRR e ekuitetit pas tatimit për investitorët e 
ekuitetit do të ishte rreth 10.03%. Vlera aktuale neto (VAN) gjatë jetës së projektit është pozitive në 
rreth 33,000 dollarë. Këto rezultate bazohen në supozimet e bëra në modelin financiar. Një analizë 
më rigoroze e bazuar në vlerësimin e detajuar të kapitalit dhe kostove operacionale dhe inputeve të 
tjera të modelit, së bashku me diskutimet me IFZH-të për termat e propozuara për një projekt të 
energjisë solare FV në Kosovë, do të ndihmojnë për përsosjen e llogaritjeve dhe për të bërë një 
vlerësim më të mirë të tarifës. Kushtet më të mira për financimin e borxhit dhe MBE-të afatgjata do të 
çojnë në tarifa më të ulëta. Për shembull, ulja e normës së interesit për borxhin në 3.0% dhe rritja e 
afatit të shlyerjes në 18 vjet (e cila është e mundur përmes IFZH-ve) do ta ulte tarifën në rreth 6.55 
¢/kWh. Teksa këto tarifa të vlerësuara janë më të larta sesa ato që shihen zakonisht në ankandet 
globale për projektet e energjisë solare FV, duhet theksuar se zhvillimi i një procesi ankandi me 
kontrata të standardizuara (siç mbështetet aktualisht nga BERZH) do ta ulte tarifën. Qëllimi i këtij 
raporti është të sigurojë një shembull realist por ilustrues për të diskutuar çështjet kryesore në lidhje 
me financimin e projekteve solare në shkallë të gjerë në Kosovë. 

PËRFITIMET NGA MEKANIZMAT MBËSHTETËSE TË KREDITIMIT 

Tarifa mund të ulet potencialisht me mekanizmat mbështetëse të kreditimit të tilla si kreditë e karbonit, 
Detyrimet e Blerjes së Energjisë së Ripërtërishme (RPO), TVSH-ja dhe përjashtimet e detyrimeve, etj. 
Për shembull, RPO-të i detyrojnë shërbimet e shpërndarjes dhe furnizimit të blejnë energji nga burimet 
e gjenerimit të ER-së, gjë që redukton riskun për marrje të energjisë dhe mund të çojë në në çmime 
më të larta në tregjet konkurruese të energjisë. Ky aktualisht nuk është një opsion për Kosovën, e cila 
nuk ka gjenerim adekuat të ER-së dhe një treg RPO.  

Projekti i energjisë solare FV do ta ndihmonte Kosovën të përmbushë qëllimet e saj të gjenerimit të 
ER-së në përputhje me politikat e BE-së. Kosova nuk është palë nënshkruese e Konventës Kornizë të 
Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC), megjithatë, Kosova është palë 
nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë dhe ka detyrimin të arrijë objektivat e përcaktuara 
për emetimet e gazrave serë (GHG). teksa Kosova ka përgatitur inventarët e GHG-ve për disa vite, 
ajo nuk ka një kornizë ose skemë të çmimeve të karbonit. 

OPSIONET E FINANCIMIT TË PROJEKTIT PËR NJË PROJEKT 50 MW TË 
ENERGJISË SOLARE FV 

Siç është theksuar më parë, nuk ka të gjasa për financim vetëm nga bankat e brendshme tregtare marrë 
parasysh kërkesa e borxhit prej rreth 28 milionë dollarësh dhe kufizimet për sa mundet një bankë t’i 
japë kredi një huamarrësi të vetëm si përqindje e kapitalit të saj të nivelit 1, sipas rregulloreve të Bankës 
Qendrore. Sidoqoftë, një sindikatë e bankave lokale mund ta financojë potencialisht projektin nëse 
sponsorët me bilanc të fortë janë të gatshëm të sigurojnë kolateral ose nëse bankat lokale mund të 
ofrojnë kushte të favorshme me afat të gjatë të shlyerjes dhe rekurs të kufizuar nën një strukturë të 
financimit të projektit. Marrë parasysh risqet politike, të politikave dhe të marrjes në Kosovë, opsionet 
më të mira për financim ka të ngjarë të jenë kreditimet nga IFZH-të në kombinim me huadhënësit 
komercialë të huaj ose të brendshëm dhe ekuitet nga sponsorët privatë. Gjashtë nga shtatë bankat 
vendase shprehën interes në bashkëfinancimin e këtyre projekteve në sindikatë me investitorë dhe/ose 
huadhënës ndërkombëtarë. Disa nga opsionet për financimin e IFZH-ve në Kosovë përfshijnë shembuj 
të përshkruar më poshtë. 
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BERZH-i ka investuar në projekte të energjisë së erës në vend dhe aktualisht po mbështet zhvillimin e 
një procesi ankandesh për të prokuruar në mënyrë konkurruese projekte të energjisë së 
ripërtërishme. BERZH mund të sigurojë financim në euro të bazuar në Normën e Ofertuar 
Ndërbankare Euro (EURIBOR), çka nuk do të kërkojë një shkëmbim valutor pasi flukset e parave të 
gatshme të projektit në Kosovë janë në euro. BERZH mund të financojë sponsorë privatë të projektit 
dhe në përgjithësi siguron borxhe seniore për një pjesë të kostove të projektit (zakonisht deri në 
50%). Nuk janë të njohura termat e financimit të ofruara nga BERZH për parqet energjetike me erë 
Kitka dhe Bajgora në Kosovë. Projekti i parkut energjetik me erë Bajgora kishte një garanci nga agjencia 
gjermane e kreditit të eksportit, Euler Hermes, por mbulesa e siguruar nga garancia dhe kushtet e saj 
nuk janë të njohura. 

BB dhe IFC gjithashtu mund të financojnë projekte në Kosovë, megjithëse ata ende nuk kanë financuar 
projekte të ER-së në vend. Sidoqoftë, BB po mbështet një projekt për të përmirësuar politikën dhe 
mjedisin rregullator për energjinë e ripërtërishme dhe efiçiencën e energjisë.20 Megjithatë, BB mund 
të japë kredi vetëm nëse projektet strukturohen si PPP me KEK-un si aksionar në IQP, me një garanci 
sovrane të siguruar nga qeveria e Kosovës. BB mund të sigurojë financim në euro për projektet në 
Kosovë. 

IFC-ja ka investuar në projekte në Kosovë, por ende jo në sektorin e energjisë. IFC-ja raportohet se 
po kërkon ta replikojë programin e saj Shkallëzimi i Solarit (Scaling Solar) për të mbështetur Kosovën 
të zhvillojë projekte të energjisë solare FV. Në kuadër të programit Shkallëzimi i Solarit, IFC-ja siguron 
mbështetje për zhvillimin e dokumenteve të standardizuara të ofertave dhe dokumenteve dhe 
marrëveshjeve të projektit. Sipas skemës, IFC-ja gjithashtu siguron financim me kushte, i cili në thelb 
është një fletë e përbashkët e termave të financimit e ofruar për të gjithë ofertuesit e kualifikuar. 
Ofertuesit të cilët plotësojnë kërkesat e kujdesit të duhur të IFC-së mund të kenë qasje në kredi, gjë 
që ofron një farë sigurie se projekti do të arrijë mbylljen financiare. Teksa ka dispozita për të lejuar 
burime të tjera të financimit, të cilat mund t’i ketë sponsori i projektit, preferenca është që IFC-ja ta 
financojë projektin. Kjo mund të mos jetë e dëshirueshme për IFZH-të e tjera siç është BERZH, i cili 
tashmë ka financuar projekte të ER-së në Kosovë. Dokumentet e projektit të IFC-së Shkallëzimi i 
Solarit nuk mund të ndryshohen dhe do të ishin të ndryshme nga dokumentet e projektit që po 
zhvillohen nga BERZH. IFC-ja mund të financojë vetëm sponsorë privatë dhe mund të sigurojë borxhe 
dhe gjithashtu të marrë një pozicion ekuiteti në projekt. IFC-ja mund të sigurojë financim të bazuar në 
EURIBOR në euro, i cili nuk do të kërkojë një shkëmbim valutor pasi flukset e parave të gatshme të 
projektit në Kosovë janë në euro. 

DFC i SHBA është një tjetër mundësi për të siguruar borxhin dhe ekuitetin për projektin. DFC deri 
më tani nuk ka financuar ndonjë projekt në Kosovë dhe thuhet se po kërkon mundësi në sektorin e 
energjisë.21 DFC mund të sigurojë të gjithë borxhin për projektin duke pasur parasysh shumën 
relativisht të vogël. DFC gjithashtu mund të sigurojë garanci, megjithëse duhet të verifikohet oreksi i 
tij për të siguruar mbulim të financuesve të tjerë. DFC mund të preferojë një marrëveshje të negociuar 
sesa një projekt të tenderuar, dhe të kërkojë investitorë ose pajisje amerikane për projektin. Strategjia 

 
 
 
 
20 Banka Botërore. 2020. Financimi shtesë për efiçiencën e energjisë dhe energjinë e ripërtërishme në Kosovë (P167572). Dokumentet e 
Kombinuara të Informacionit të Projektit / Fleta e të Dhënave të Masave Mbrojtëse të Integruara (PID/ISDS). Banka Botërore. Uashington 
DC. 
21 Siç u përmend më herët, paraardhësi i tij OPIC dhe DCA i USAID-it kanë ofruar garanci për bankat lokale për kreditimin në disa 
sektorëve, si NVM-të dhe bujqësia. 
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e DFC-së për financimin e projekteve të energjisë në Kosovë duhet të diskutohet dhe konfirmohet 
me bankën. Një pengesë e mundshme për financimin e DFC është se ai siguron financim në dollarë 
amerikan të bazuar në normën e ofruar në Londër ndërbankare (LIBOR), çka do të kërkojë bartjen e 
kostove shtesë për një shkëmbim të monedhës për të zbutur risqet e monedhës, pasi flukset e parave 
të gatshme të projektit do të ishin në euro. Një këmbim i monedhës LIBOR mund të shtojë 200 bps 
në kosto. Sidoqoftë, DFC mund të zgjedhë të sigurojë financim me kushte atraktive për të zbutur 
shpenzimin shtesë të një shkëmbimi valutor. Duhet të konfirmohet oreksi i DFC për të financuar një 
projekt relativisht të vogël. 

Banka gjermane zhvillimore KfW është një mundësi tjetër për të financuar projektin të energjisë solare 
FV në Kosovë. KfW thuhet se ka qenë në diskutime me KEK-un për të financuar një impiant të 
energjisë solare FV dhe mund të ofrojë kushte preferenciale. BE-ja është gjithashtu një burim i 
mundshëm i financimit dhe mund të sigurojë financim me grant për Kosovën. Financimi i grantit mund 
të përzihet me financimin e IFZH-ve për të ulur koston e fondeve dhe për të ulur tarifën. Por çdo 
financim i grantit do të ishte domosdoshmërisht për një entitet publik siç është KEK-u, dhe jo për 
sponsorët privatë të projektit. 

BEI ka qenë aktive në Kosovë që nga viti 2007 dhe është një burim tjetër i mundshëm për financimin 
e projekteve të mëdha të energjisë solare FV. BEI mund të sigurojë kredi dhe instrumente garancie 
për zhvilluesit e projekteve private22.  
 
Përveç financimit të IFZH-ve, ka të ngjarë që bankat e tjera tregtare të marrin pjesë në një sindikatë 
për ta financuar projektin. Çdo financim i pjesshëm nga një IFZH krijon efektin aureolë dhe ndihmon 
në rritjen e financimit komercial. Bankat tregtare zakonisht gjejnë komfort në faktin se një projekt dhe 
sponsor i cili mund të plotësojë kërkesat e kujdesit të duhur të IFZH-së dhe kërkesat e masave 
mbrojtëse sociale dhe mjedisore, do të ishte një investim me risk të ulët. 

Pavarësisht nga opsioni i financimit për projektin, ka shumë të ngjarë që IFZH-të dhe financuesit 
komercialë të kërkojnë mbulim nga garancitë për të zbutur risqet e pagesës nga marrësi dhe risqet e 
ndërprerjes së projektit, dhe risqet politike. Instrumentet komerciale të riskut do të ishin të shtrenjta 
dhe instrumentet e riskut nga IFZH-të kërkojnë garanci të qeverisë me një garanci sovrane. 
Instrumentet e zbutjes së riskut financiar diskutohen në një seksion të veçantë më poshtë. 

TERMAT SHEMBULL PËR FINANCIMIN E PROJEKTIT 

Sponsorët e projektit zakonisht kërkojnë një fletë të termave nga financuesit e mundshëm pasi të 
arrihet një marrëveshje themelore dhe e përgjithshme për termat e kredisë. Teksa fleta e termave 
është një dokument jo-detyrues, ajo siguron dispozitat e përgjithshme të kredisë para nënshkrimit 
aktual. Fleta e termave mund të jetë gjithashtu një letër e kushtëzuar e qëllimit ose angazhimit për të 
siguruar financim dhe siguron termat dhe kushtet për financimin, duke përfshirë normën e interesit, 
afatin e shlyerjes, garancitë e kërkuara dhe tarifën e huadhënësit. Fleta e termave finalizohet pas 

 
 
 
 
22 Që nga viti 2007, BEI ka financuar 6 projekte në Kosovë në vlerë prej 240 milionë eurosh. Në sektorin financiar, Fondi Evropian i 
Investimeve (FEI) - një pjesë e Grupit të BEI - ka ofruar, përmes Instrumentit për Zhvillimin dhe Inovacionin e Ndërmarrjeve të Ballkanit 
Perëndimor (WBEDIF), garanci kredie për ProCredit Bank për të lehtësuar kreditimin për NVM-të, dhe nën Instrumentin e Garancisë së 
Kredisë COSME, ka siguruar një kundër-garanci për FKGK-në për të lehtësuar kreditimin e ri për mbi 2,200 NVM në shumën prej 90 
milionë eurosh për dy vjet. WBEDIF, përmes Fondit të Zgjerimit të Ballkanit Perëndimor dhe Instrumentit të Garancisë, ka siguruar mbi 
55 milionë euro për Kosovën duke siguruar kredi në kushte preferenciale. 
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përfundimit të kujdesit të duhur të sponsorit të projektit dhe pasi të plotësohet precedenti i ndonjë 
kushti. Është e mundshme që sponsorët e projektit të kërkojnë fletë termi nga shumë IFZH dhe banka 
tregtare për të marrë kushtet më të mira të financimit. IFZH-të ofrojnë gjerësisht fletë termash të 
ngjashme me disa ndryshime në dispozita specifike. Disa nga elementët kyç në fletët e termave janë 
përmbledhur në Tabela 2.  

Fletët aktual të termave do të përfshijnë dispozita specifike duke përfshirë obligacionet e 
performancës, strukturën e sigurisë dhe ngjarjet e mospagimit. Termat tipikë të ofruar nga IFZH-të u 
përdorën për të modeluar projektin shembull 50 MW të energjisë solare FV. 

Tabela 2: Dispozitat tipike në një fletë të termave 

Kushtet kyçe Njësitë/Termat 

Monedha e instrumentit  euro/dollarë amerikanë 

Shuma totale e instrumentit  euro/dollarë amerikanë 

Raporti maks. borxh/ekuitet 70/30 ose 75/25  

Fillimi i Disponueshmërisë Nënshkrimi i dokumenteve të financimit  

Fundi i Disponueshmërisë Periudha e ndërtimit + muaj 

Grejs periudha Zakonisht, 6 muaj 

Afati i shlyerjes derë më derë Zakonisht, 18 vjet 

Periudhat e ripagimit periudha gjashtëmujore 

Stili i amortizimit Stili i skalitur/hipotekë/tjetër 

Kërkohet DSRA Zakonisht, 6 muaj 

DSCR min. Specifikuar në P50, P90, etj. (zakonisht 1,2 - 1,4) 

Marzhi: Periudhat e ndërtimit dhe ripagimit bps 

Shkalla bazë gjatë periudhës së 
ndërtimit/operimit Zakonisht, 1-6 muaj EURIBOR/LIBOR 

Kërkohet mbrojtje Periudha e ndërtimit/operimit: % e borxhit  

Përhapja e kredisë mbrojtëse Ndryshon bps 

Mbrojtja e normës së interesit % e borxhit senior 

Tarifa paraprake % e borxhit  

Tarifa e zotimit % e marzhit të zbatueshëm 

Tarifa e Agjencisë % e borxhit  

Konventat dhe PK-të ndryshon 
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RISQET DHE GARANCITË E PROJEKTIT 

RISQET E PROJEKTIT 

Një projekt i energjisë solare FV përballet me shumë risqe si gjatë ndërtimit ashtu edhe pas fillimit të 
operacioneve të projektit. Disa nga risqet kryesore financiare që lidhen me projektet janë përmbledhur 
më poshtë. Vini re se kjo nuk është një listë e të gjitha risqeve që lidhen me zhvillimin e projektit, 
ndërtimin dhe operacionet. 

Tabela 3: Risqet e projektit 

Risqet kyçe të 
lidhura me 
financimin 

Përshkrimi i riskut 

Risku i këmbimit 
valutor 

Nuk zbatohet në Kosovë pasi që vendi përdor euron si monedhë dhe shumica e 
IFZH-ve mund të japin kredi në euro  

Risqet e normës së 
interesit 

Projektet mund të financohen me norma fikse interesi nga IFZH dhe bankat tregtare 
dhe zakonisht nuk kanë nevojë për shkëmbime të normave të interesit. Por një 
normë e ndryshueshme e interesit do të ketë nevojë për shkëmbim të normës së 
interesit 

Risku i kredisë së 
palës homologe 

Kjo lidhet me risqet e paraqitura nga aftësia e dobët e kreditit e marrësve në sektorin 
publik, siç është KOSTT 

Risku i politikave 
dhe risku politik 

Risqet që lidhen me ndryshimin në politikat, taksat, rentat, etj., që mund të ndikojnë 
në të ardhurat e projektit 

Risqet e ndërprerjes 
së biznesit 

Risqet në lidhje me ndërprerjen e shkaktuar nga ndonjë numër faktorësh që mund 
të ndikojnë në prodhimin e energjisë dhe të ardhurat e projektit 

 

Reduktimi i risqeve të projektit sjell përfitime të qarta për sponsorin e projektit, dhe përfshirja e IFZH-
ve në planin e financimit mund të ndihmojë në uljen e risqeve të perceptuara nga huadhënësit e tjerë 
komercialë në projekt, meqenëse IFZH-të mund të ushtrojnë ndikim më të madh. Reduktimi i risqeve 
mundëson që sponsorët e projektit të marrin kushte më të mira financimi me kosto më të ulët, gjë që 
është thelbësore për uljen dhe optimizimin e kostos së nivelizuar të gjenerimit të energjisë elektrike 
nga projekti. 

GARANCITË DHE INSTRUMENTET E ZBUTJES SË RISKUT 

Produktet e garantuara mund të mbulojnë një sërë risqesh sovrane ose para-shtetërore duke përfshirë 
riskun e mospagimit të shkaktuar nga dështimi i qeverisë për të përmbushur ndonjë detyrim 
kontraktual siç janë detyrimet e pagesës sipas dispozitave të MBE-së. Produktet e garancisë bazohen 
në probabilitetin ose gjasat që të bëhet një thirrje për një zotim themelor.  

Shumica e huadhënësve që sigurojnë financimin e projektit do të kërkojnë nga sponsorët e projektit 
që t’i zbutin risqet përmes instrumenteve të përshtatshme të zbutjes, përfshirë politikat e sigurimit të 
jashtëm. BB ofron garanci, produkte të përmirësimit të kredisë dhe instrumente të zbutjes së risqeve 
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për të mbuluar risqet e pagesave të marrësve, risqet rregullatore, ndryshimet në ligj dhe forcën 
madhore politike. Garancitë e BB janë në dispozicion të projekteve të mbështetura nga qeveria dhe 
kërkojnë një kundër-garanci sovrane. Nga ana tjetër, MIGA siguron një gamë të gjerë të sigurimeve të 
riskut politik direkt për sponsorë të projekteve private pa përfshirjen e qeverisë. DFC gjithashtu mund 
të sigurojë garanci për projektin. Garancitë shtojnë koston e financimit të projektit dhe zakonisht 
mund të kushtojnë 100 bps ose më shumë prej shumës që do të sigurohet, përveç tarifave të tjera të 
përpunimit dhe aplikimit. 

STRUKTURA E GARANCIVE PËR PROJEKTIN 50 MW TË ENERGJISË SOLARE FV 

Kosova, si një vend anëtar i shumicës së IFZH-ve, përgjithësisht mund të përfitojë nga produktet e 
garantuara të IFZH-së për projektet e zbatuara në vend. Subjektet kyçe në një strukturë garancie janë:  

 Garantuesi - IFZH garanton pagesa për përfituesin kundër riskut të lidhur me qeverinë e 
Kosovës (për KOSTT, pagesa e paracaktuar si marrësi i energjisë nga projekti i energjisë solare 
FV) 

 I detyruari - Qeveria e Kosovës vepron si i detyruar kryesor dhe angazhohet të dëmshpërblejë 
IFZH-në përmes një garancie sovrane në rast se thirret ndonjë prej garancive të saj. 

 Përfituesi - IQP, ofruesit e borxheve, investitorët e ekuitetit ose një institucion financiar në 
varësi të llojit të produktit të garancisë.  

Kërkesa për qeverinë kosovare për të siguruar kundër-garanci sovrane varet nga kërkesat e IFZH-së 
që ofron garancinë dhe politikat e saj. Sigurimi i një kundër-garancie është pjesërisht një detyrim i 
kushtëzuar për qeverinë, i cili mund të kufizojë aftësinë e saj të huamarrjes. Garancitë pa një kundër-
garanci zakonisht do të ishin më të kushtueshme në varësi të profilit të riskut të vendit.  

Në rastin e shembullit të përshkruar më lart, projekti 50 MW i energjisë solare FV, IQP i krijuar për 
të zhvilluar projektin supozohet se i shet energji KOSTT-it mbi bazën e një MBE-je 25 vjeçare. Të 
ardhurat vjetore të vlerësuara të projektit bazuar në tarifën e vlerësuar janë rreth 4.5 milionë dollarë. 
KOSTT nuk ka një vlerësim të kredisë dhe nuk është e qartë aftësia e tij për të përmbushur detyrimet 
e pagesave sipas MBE-ve të shumta. Kjo do të bënte që MBE të ishte më pak e bankueshme dhe të 
rriste kostot e huamarrjes dhe tarifën. 

Një IFZH mund të konsiderojë ofrimin e produkteve të garantuara për një vlerë fikse që do të përdoret 
për projektin e vetëm ose për një portofol të projekteve të ngjashme të ER-së të planifikuara për 
zhvillim në Kosovë. Garancia mund të shfrytëzohet për të marrë financim nga IFZH dhe komercial për 
projektet në kushte më preferenciale krahasuar me kushtet e financimit në mungesë të garancisë. 
Error! Reference source not found.3 ilustron lloje të ndryshme të garancive që mund t’i sigurohen 
projektit të energjisë solare FV (ose një portofol projektesh) për ta de-riskuar projektin. 



 
 
 

Statusi i instalimeve FV në Kosovë | Siguria e Furnizimit me Energji Elektrike në Kosovë (KESS)  23 
 

 

Figura 3: Mbulimi i siguruar nga garancitë 

Për të garantuar pagesa të MBE-së nga KOSTT-i për IQP-në, një bankë mund të lëshojë edhe një Letër 
Kredie (LK) për të mbuluar pagesat për tre deri në gjashtë muaj. IFZH-të/DFC mund të sigurojnë një 
garanci për bankën emetuese të LK-së, me një kundër-garanci sovrane nga qeveria. Në rast se KOSTT-
i nuk e paguan IQP-në, banka e LK-së do të bënte pagesa për IQP-në. KOSTT-it do t’i kërkohet ta 
rimbursojë bankën e LK-së brenda një periudhe kohore të specifikuar. Nëse KOSTT-i nuk e plotëson 
llogarinë e LK-së, banka e LK-së do të përdorë garancinë e IFZH-së (Figura 4 ) Një strukturë e 
ngjashme garancie mund të projektohet për të mbrojtur kreditorët nga ripagimet e borxhit që bëhen 
nga IQP-ja. 

 
 

Figura 4: Garancia e likuiditetit/pagesës për projektin 50 MW të energjisë solare FV 

STRUKTURA E SUGJERUAR E PROJEKTIT PËR PROJEKTIN 50 MW TË ENERGJISË 
SOLARE FV 

Siç u diskutua në seksionet e mësipërme, sugjerohet që projekti 50 MW i energjisë solare FV të 
themelohet si një IQP aksionarët e të cilit mund të përfshijnë sponsorë privatë dhe KEK-un në një 
marrëveshje PPP, ose të mbahen nga sponsorë privatë me KEK-un që siguron tokën sipas një 
marrëveshje qiraje. Projekti mund të financohet nga IFZH si BERZH, IFC, KfW, BB, DFC dhe 
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huadhënësit komercialë, me garanci shtesë të ofruara nga IFZH/DFC për të siguruar mbulimin e 
likuiditetit dhe pagesave të borxhit dhe për të ofruar sigurimin e riskut politik dhe të politikave. Siç u 
përmend më herët, financimi nga DFC do të ishte financimi në dollarë amerikanë me bazë në LIBOR 
që kërkon këmbim monedhe. BERZH, IFC, BB, KfW dhe IFZH-të Evropiane do të jenë në gjendje të 
sigurojnë financim në euro të bazuar në EURIBOR. Struktura e projektit dhe termat e financimit të 
supozuara në këtë analizë ilustruese duhet të përsosen në konsultim me palët e interesit dhe 
financuesit e mundshëm, pasi këto kanë një ndikim shumë material në tarifë. 

FINANCIMI I PROJEKTEVE TË TJERA SOLARE FV NË KOSOVË 

Ky seksion përshkruan peisazhin aktual të financimit për segmentet e tregut të instalimeve të vogla të 
energjisë solare FV dhe ofron sugjerime për përmirësimin e opsioneve të financimit. Siç përshkruhet 
në Raportin e Aktivitetit 1 të KESS, segmentet e tregut të vogël dhe të mesëm për projektet e energjisë 
solare FV klasifikohen si: 

 Instalime pas njehsorit ose të shkëputur nga rrjeti; 
 Gjenerues vetë-konsumues nën Skemën Mbështetëse bazuar në njehsimin neto (prodhues vetë-

konsumues); 
 Gjeneruesit solarë FV nën Skemën Mbështetëse bazuar në Tarifat Nxitëse; dhe, 
 Prodhuesit solarë FV nën Skemën Mbështetëse bazuar në Kornizën e Rregulluar.  

Segmentet e mësipërme të tregut ndryshojnë në aspektet e përmasave e projektit dhe të qëllimit që i 
shërbejnë. Instalimet pa njehsorit, të shkëputur nga rrjeti dhe të prodhuesve vetë-konsumues janë për 
konsumatorët që zakonisht prodhojnë energji elektrike për vetë-konsumin e tyre për të kursyer 
kostot e energjisë. Prodhuesit vetë-konsumues janë gjithashtu të kyçur në rrjet me njehsimin e 
energjisë neto dhe mund të injektojnë energji të tepërt përsëri në rrjet, ose ta balancojnë energjinë 
në bazë të periudhës.  Projektet solare FV që përfitojnë nga tarifat nxitëse dhe një kornizë e rregulluar 
janë bizneset fitimprurëse që shesin energji në rrjetin e energjisë elektrike.   

INSTALIME PAS NJEHSORIT/TË SHKËPUTUR NGA RRJETI 

Sondazhet e ndërmarra nga KESS tregojnë se aktualisht ka të paktën 180 instalime pas njehsorit në 
Kosovë, me vlerë totale pak më shumë se 5.6 MW. Ekzistojnë tri kategori kryesore të instalimeve pas 
njehsorit të projekteve të paneleve solare FV në kulme: bujqësia, amvisëritë dhe bizneset. Peisazhi 
aktual i financimit për secilën kategori të konsumatorëve, si dhe mënyrat se si mund të përmirësohen 
opsionet e financimit, përshkruhen më poshtë.  

BUJQËSI 

Në sektorin e bujqësisë, shumica e instalimeve solare janë financuar nga grante nga Ministria e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR) që nga viti 2014. Këto instalime variojnë në 
madhësi prej 1-12 kW deri në rreth 3.7 MW. Diskutimet me fermerët dhe objektet e përpunimit 
bujqësor tregojnë se ata hezitojnë të marrin hua për instalime të tilla për shkak të normave të interesit 
dhe tarifave, afateve të shlyerjes relativisht të shkurtër dhe kërkesave shtesë të kolateralit dhe sigurisë. 
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Disponueshmëria e granteve nga MBPZHR, e cila ka të ngjarë të vazhdojë, është një stimulues për 
financimin komercial të projekteve të energjisë solare FV në kulme.23 

Me uljen e çmimeve të energjisë solare FV, uljen e normave të interesit dhe rritjen e afateve të 
shlyerjes, financimi i borxhit do të bëhet më i mundshëm. Rekomandohet që skemat e granteve për 
bujqësinë të kufizojnë përqindjen e kostove totale të projektit të mbuluara nga granti për t’i stimuluar 
fermerët që t’i bashkëfinancojnë projektet me fondet e tyre dhe/ose financimin komercial. Sa më 
shumë projekte të energjisë solare FV të financojnë institucionet financiare, aq më shumë përvojë do 
të kenë dhe aq më të gatshëm do të jenë për të rritur mundësinë e financimit në terma dhe kushte 
më të mira. 

Për agro bizneset, shtatë bankat partnere dhe kompania partnere e lizingut e FKGK-së mund të 
përdorin agro dritaren për të garantuar kreditë e tyre për projektet bujqësore që mund të përfshijnë 
një komponent të paneleve solare FV. Kreditë komerciale janë në dispozicion, por fondet e bankave, 
IMF-ve dhe financimi me lizing i paneleve solare FV për instalime të tilla, kanë qenë të kufizuara deri 
më tani. 

AMVISËRITË 

Për kreditimin e individëve (me pakicë/konsumator), përfshirë amvisëritë, bankat dhe IMF-të mund të 
japin hua bazuar në burimin e rregullt të të ardhurave të individit (për shembull paga nga një vend 
pune) dhe kolateralin (automjete, shtëpi/banesë, etj.). Madhësia e këtyre instalimeve është zakonisht 
mes 3-7 kW. Bankat dhe IMF-të e anketuara nga ekipi i KESS (referuar në seksionet e mëparshme) 
janë të gjithë huadhënës të mundshëm dhe kanë përvojë me këtë sektor. Kreditë me pakicë për 
amvisëritë për instalimin e projekteve FV bazohen në evidencën e burimeve të tjera të të ardhurave. 
Për shembull, Raiffeisen Bank financon 70% të kostos së projektit deri në 30,000 euro për një instalim 
të paneleve solare FV me afat shlyerjeje të kredisë deri në 180 muaj. Norma mesatare e interesit është 
3.99% (secili rast vlerësohet individualisht dhe me çmim), dhe kredia sigurohet nga paga e personit dhe 
pajisjet solare. Oferta nga bankat e kredive me afat kaq të gjatë të shlyerjes do të përmirësojë 
përballueshmërinë e instalimit të paneleve solare FV.24  

Teksa rritet përvoja e bankave lokale, pritet që bankat të financojnë projekte bazuar në kursimet e 
parashikuara në kostot e energjisë për të mbuluar shërbimin e borxhit dhe për të përdorur panelet 
solare si kolateral. Teksa ulen kostot e projekteve të energjisë solare FV dhe rriten tarifat e energjisë 
elektrike, projektet solare FV për amvisëri do të bëhen financiarisht më të realizueshme dhe bankat 
mund të financojnë projektet më shumë bazuar në kursimet e kostove sesa në të ardhurat e amvisërive.  

Kosova mund të stimulojë instalimet e paneleve solare FV shtëpiake duke e përjashtuar TVSH-në për 
projekte të tilla. Kjo do të ulte koston e projektit me rreth një të pestën dhe do t’i bënte panelet 
solare për amvisëri më të përballueshme dhe të financueshme.  

 
 
 
 
23 Instalimet solare FV mund të përfshihen në projekte më të mëdha bujqësore të financuara nga bankat dhe IMF ku energjia solare FV 
është vetëm një element i projektit të përgjithshëm; për shembull, një projekt për sera që përfshin panelet solare FV të instaluar për të 
gjeneruar energji elektrike. Kreditë për projekte të tilla nuk mund të identifikohen ose klasifikohen si hua për një projekt të energjisë 
solare FV. 
24 Për qëllime krahasuese, panelet solare FV shtëpiake në SHBA aktualisht mund të financohen me norma interesi prej 1.9 - 2.9% me afat të 
shlyerjes 20-25 vjet. Kostot e projektit/instalimit janë më të larta në SHBA, por tarifa e energjisë elektrike është gjithashtu më e lartë. 
Afatet shumë të gjata të shlyerjes me norma të ulëta interesi ndihmojnë që energjia solare FV të bëhet më e përballueshme. 
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Një burim i mundshëm i financimit të jashtëm për amvisëritë është Instrumenti i Financimit të 
Ekonomisë së Gjelbër të BERZH-it (GEFF), i cili aktualisht drejtohet përmes bankës TEB dhe IMF-ve 
AfK dhe KRK. Për të përmirësuar efiçiencën e energjisë dhe për të promovuar energjinë e 
ripërtërishme, IMF-të pjesëmarrëse ofrojnë kredi deri në 25,000 euro dhe banka siguron kredi deri në 
50,000 euro për amvisëritë dhe deri në 300,000 euro për ndërtesat banesore. Këto kredi përfshijnë 
një komponent të grantit 15% për një masë të efiçiencës së energjisë/BRE dhe një komponent të grantit 
20% për dy ose më shumë masa të efiçiencës së energjisë/BRE në amvisëri.25 Bankat kanë treguar që 
struktura e GEFF mund të përdoret për financimin e projekteve të energjisë solare FV në amvisëri. Dy 
banka shtesë kanë miratim paraprak për t’u bashkuar me GEFF dhe pritet të bëhen banka partnere 
aktive në Tremujorin 1 të vitit fiskal 2021. 

BIZNESET 

Për bizneset, bankat dhe IMF-të mund të japin hua për instalimet e paneleve solare FV. Nëntë banka, 
të paktën katër IMF, dhe një kompani lizingu, janë huadhënës të mundshëm për këtë qëllim. Shtatë 
bankat dhe një kompani lizingu që janë partnerë të FKGK-së mund të përdorin garancitë, dhe FKGK-
ja mund të sigurojë deri në 50% garanci (ose deri në 250,000 euro) për kredi deri në 1.0 milion euro 
nga institucionet financiare partnere. FKGK-ja po merr kapital shtesë sipas Ligjit të sapo aprovuar për 
Rimëkëmbjen Ekonomike, i cili do të lejojë që në bazë afatshkurtër të rritet garancia deri në 80% për 
të ndihmuar në rimëkëmbjen nga kriza COVID-19 (Ligji për Buxhetin për 2021 u miratua, kështu që 
zbatimi i kapitalit shtesë mund të vazhdojë).  

Programi i BERZH-it për Mbështetjen e Konkurrencës së NVM-ve të Kosovës, i cili aktualisht 
drejtohet përmes ProCredit Bank dhe BPB, mund të sigurojë hua për bizneset për instalime të paneleve 
solare FV deri në 1.0 milion euro, me një komponent të grantit 15%.26 Pritet që një deri në dy banka 
shtesë do të bashkohen me programin në TM1, 2021. 

MODELIMI FINANCIAR I PROJEKTEVE PAS NJEHSORIT 

Skema e një instalimi pas njehsorit tregohet më poshtë (Figura 5) Kostoja e instalimit kompensohet 
nga energjia e gjeneruar nga projekti dhe kursimet që vijnë nga nevoja për të blerë më pak energji 
elektrike nga rrjeti. Energjia e prodhuar është për vetë-konsum. Konsumatori mund të jetë i kyçur në 
rrjet për të blerë energji elektrike për të mbuluar mungesat, të tilla si natën ose në ditët veçanërisht 
me re. Sidoqoftë, ai nuk ka njehsim neto të energjisë dhe nuk shet energji elektrike në rrjet.  

 
 
 
 
25 https://ebrdgeff.com/kosovo/grant-support/. 
26 https://web-sme-csp.com/kosovo/en/partner-banks/. 
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Figura 5: Skema e një instalimi tipik pas njehsorit 

U zhvillua një model financiar për të analizuar realizueshmërinë financiare të projekteve të energjisë 
solare FV pas njehsorit për amvisëritë dhe bizneset. Analiza financiare e tri instalimeve përfaqësuese 
përfshiu: 
 
 Rasti 1 - Një amvisëri me instalim me kapacitet 5kW 
 Rasti 2 - Një biznes privat me instalim me kapacitet 50 kW 
 Rasti 2 - Një biznes privat me instalim me kapacitet 400 kW 

 
Rezultatet e analizës për secilin rast së bashku me supozimet, analizën e ndjeshmërisë dhe 
realizueshmërinë financiare të projekteve, janë dhënë më poshtë. 
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Rasti 1 - Një amvisëri me instalim me kapacitet 5kW 

Variabël Njësia 
Supozi

m 

Kapaciteti i instalimit të paneleve solare FV kW 5 

Faktori i prodhimit të energjisë kWh/kW 1.350 

Prodhimi vjetor i vetë-konsumuar % 100 
Tarifa e energjisë elektrike që i paguhet kompanisë së energjisë 
elektrike për energji elektrike 

cent 
euro/kWh 0.0675 

Faktori i gjithsej kosto të projektit euro/kW  
900 - 
1600 

Gjithsej Kosto të Projektit EURO 
4,500 - 
8,000 

Përqindja e financimit të borxhit të kostos totale të projektit % 60 - 80 

Norma e interesit % 3 - 10 

Afati i shlyerjes (vjet) Vite 5 - 10 

Kostot vjetore të operimit % e kostove totale të projektit % 0.5 

Jetëgjatësia e dobishme e paneleve solare Vite 20 

Ulja e pritshme e efikasitetit vjetor të prodhimit të paneleve % 0.25 

WACC % 10 

Norma e tatimit të korporatës % 0 
 
 

Modeli financiar u përdor për një sërë supozimesh të treguara më sipër, me çmimin e energjisë 
elektrike prej 0,0675 euro/kWh. IRR për projektin shkonte nga 1% deri në 17% me mbulimin e 
shërbimit të borxhit dhe shpenzimet operacionale që shkonin nga 41% deri në 123% për afatin e 
shlyerjes së kredisë. Sa më e lartë të jetë përqindja e mbulimit të borxhit dhe shpenzimeve 
operacionale të mbuluara nga kursimet e energjisë, aq më i ulët është risku i financimit dhe aq më pak 
kolateral shtesë ose të ardhura kërkohen. Analiza e një skenari të bazuar në koston e instalimit prej 
1,200 euro/kW, me 60% të kostove të projektit të financuara me një kredi me 3% normë interesi dhe 
afat shlyerjeje 12-vjeçar, rezultoi në IRR prej 4% dhe 117% mbulim të shërbimit të borxhit dhe kostove 
operacionale nga kursimi i energjisë. Raport i ekuitetit ndaj borxhit prej 70% është i arsyeshëm në 
treg, ashtu si normat e interesit në intervalin prej 3% deri në 5%. Gjithashtu, të paktën në disa raste, 
janë të disponueshëm afate të shlyerjes deri në 15 vjet. Kostoja e projektit ka një ndikim të madh në 
IRR dhe mbulimin e borxhit/shpenzimeve. Grantet prej 15 - 20% dhe/ose përjashtimi nga TVSH-ja do 
të katalizonin përvetësimin e paneleve solare FV për këtë kategori. Instaluesit solarë në Kosovë kanë 
propozuar një përjashtim nga TVSH-ja për instalimet solare shtëpiake. Kostot totale të projektit për 
amvisëri janë dukshëm më të larta për kW të kapacitetit të prodhimit sesa për projektet më të mëdha, 
gjë që zvogëlon përballueshmërinë dhe aftësinë bankare të projekteve. Një përjashtim i TVSH-së për 
instalimet shtëpiake do të rrisë përballueshmërinë dhe do të lehtësojë një rritje në përdorimin prej 
amvisërive të energjisë solare FV. 
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Rasti 2 - Një biznes privat me instalim me kapacitet 50 kW 

Variabël Njësia Supozim 

Kapaciteti i instalimit të paneleve solare FV kW 50 

Faktori i prodhimit të energjisë kWh/kW 1,350 

Prodhimi vjetor i vetë-konsumuar % 100 
Tarifa e energjisë elektrike që i paguhet kompanisë së energjisë 
elektrike për energji elektrike 

cent 
euro/kWh 0.1071 

Faktori i gjithsej kosto të projektit euro/kW  700 - 900 

Gjithsej Kosto të Projektit EURO 
35,000 - 
45,000 

Përqindja e financimit të borxhit të kostos totale të projektit % 60 - 80 

Norma e interesit % 3 - 10 

Afati i shlyerjes (vjet) Vite 5 - 10 

Kostot vjetore të operimit % e kostove totale të projektit % 1 

Jetëgjatësia e dobishme e paneleve solare Vite 20 

Ulja e pritshme e efikasitetit vjetor të prodhimit të paneleve % 0.25 

WACC % 10 

Norma e tatimit të korporatës % 10 
 
 

Modeli financiar u përdor për një sërë supozimesh të treguara më sipër, me çmimin e energjisë 
elektrike prej 0.1071 euro/kWh. IRR për projektin shkonte nga 7% deri në 23% me mbulimin e 
shërbimit të borxhit dhe shpenzimet operacionale që shkonin nga 72% deri në 154% për afatin e 
shlyerjes së kredisë. Analiza e një skenari të bazuar në koston e instalimit prej 800 euro/kW me 70% 
të kostove të projektit të financuara me një kredi me 7% normë interesi dhe afat shlyerjeje 8 vjeçar, 
rezultoi në IRR prej 21% dhe 148% mbulim të shërbimit të borxhit dhe kostove operacionale nga 
kursimi i energjisë. Këto terma dhe kushte janë mjaft të arsyeshme në treg tani. Fizibiliteti financiar do 
të përmirësohej me terma më të favorshme (norma më të ulëta interesi me afate më të gjata të 
shlyerjes) të cilat mund të jenë të mundshme në varësi të historikut dhe rekordeve të biznesit, 
perspektivave të tij të ardhshme dhe kolateralit dytësor shtesë. Grantet prej rreth 15%, garanci nga 
FKGK, të gjitha mund të jenë të dobishme për lehtësimin e përditësimit në këtë kategori. 
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Rasti 2 - Një biznes privat me instalim me kapacitet 400 kW 

Variabël Njësia Supozim 

Kapaciteti i instalimit të paneleve solare FV kW 400 
Faktori i prodhimit të energjisë kWh/kW 1,350 

Prodhimi vjetor i vetë-konsumuar % 100 
Tarifa e energjisë elektrike që i paguhet kompanisë së energjisë 
elektrike për energji elektrike 

Euro 
cent/kWh 0.1071 

Faktori i gjithsej kosto të projektit euro/kW  550 - 850 

Gjithsej Kosto të Projektit EURO 
220,000 - 
340,000 

Përqindja e financimit të borxhit të kostos totale të projektit % 60 - 80 

Norma e interesit % 3 - 10 

Afati i shlyerjes (vjet) Vite 5 - 10 

Kostot vjetore të operimit % e kostove totale të projektit % 1 

Jetëgjatësia e dobishme e paneleve solare Vite 20 

Ulja e pritshme e efikasitetit vjetor të prodhimit të paneleve % 0.25 

WACC % 10 

Norma e tatimit të korporatës % 10 
 
Modeli financiar u përdor për një sërë supozimesh të treguara më sipër, me çmimin e energjisë 
elektrike prej 0.1071 euro/kWh. IRR për projektin shkonte nga 8% deri në 39% me mbulimin e 
shërbimit të borxhit dhe shpenzimet operacionale që shkonin nga 76% deri në 199% për afatin e 
shlyerjes së kredisë. Analiza e një skenari të bazuar në koston e instalimit prej 700 euro/kW me 70% 
të kostove të projektit të financuara me një kredi me 7% normë interesi dhe afat shlyerjeje 8 vjeçar, 
rezultoi në IRR prej 26% dhe 170% mbulim të shërbimit të borxhit dhe kostove operacionale nga 
kursimi i energjisë. Këto terma dhe kushte janë mjaft të arsyeshme në treg tani. Fizibiliteti financiar do 
të përmirësohej me terma më të favorshme (norma më të ulëta interesi me afate më të gjata të 
shlyerjes) të cilat mund të jenë të mundshme në varësi të historikut dhe rekordeve të biznesit, 
perspektivave të tij të ardhshme dhe kolateralit dytësor shtesë. Grantet prej rreth 15%, garanci nga 
FKGK, të gjitha mund të jenë të dobishme për lehtësimin e përditësimit në këtë kategori.  

SUGJERIME PËR TË STIMULUAR INSTALIMET PAS NJEHSORIT 

Instaluesit solarë në Kosovë kanë propozuar një përjashtim nga TVSH-ja për instalimet solare 
shtëpiake. Kostot totale të projektit për amvisëri janë dukshëm më të larta për kW të kapacitetit të 
prodhimit sesa për projektet më të mëdha, gjë që zvogëlon përballueshmërinë dhe aftësinë bankare 
të projekteve. Një përjashtim i TVSH-së për instalimet shtëpiake do të rrisë përballueshmërinë dhe 
do të lehtësojë një rritje në përdorimin prej amvisërive të energjisë solare FV. 

Do të ishte e dobishme të zhvillohen instrumente financiare që ofrojnë kredi me afate më të gjata të 
shlyerjes për sektorin e energjisë solare FV dhe të përdoren vetë pajisjet e paneleve solare FV si 
kolateral i vetëm ose kryesor për financimin. Teknologjia aktuale e paneleve solare FV ka një 
jetëgjatësi të dobishme prej 20-25 vjet, por afatet e shlyerjes së kredisë zakonisht janë një e treta e 
asaj periudhe. 
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Marrja e pëlqimit komunal është shpesh një pengesë tjetër e madhe që shkakton vonesa të gjata në 
miratimet e projekteve për klientët që zhvillojnë instalimet e paneleve solare FV (ose që bën që 
projektet të mos dalin realizohen kurrë). Në të gjitha komunat e Kosovës duhet të vendosen 
procedurat standarde për shqyrtim dhe aprovim efikas dhe të thjeshtë komunal. 

INSTALIMET E PRODHUESVE VETË-KONSUMUES (GJENERUES VETË-
KONSUMUES NËN SKEMËN MBËSHTETËSE BAZUAR NË NJEHSIMIN NETO) 

Prodhuesit vetë-konsumues janë aktualisht segmenti më i vogël i tregut të energjisë solare FV në 
Kosovë, me një total prej 1.8 MW në instalime. Sidoqoftë, interesi në këtë fushë vazhdon të rritet, falë 
Marrëveshjes për prodhues vetë-konsumues e cila ua lejon pjesëmarrësve ta shesin energjinë e tepërt 
përsëri në rrjet përmes njehsimit së energjisë neto. Bazuar në vlerësimin e KESS-it, pritet që ky do të 
jetë segmenti i energjisë solare FV me rritjen më të shpejtë deri në vitin 2030, me kapacitet të instaluar 
të parashikuar deri në 250 MW, në pritje të zgjidhjes së barrierave legjislative.  

Të gjithë institucionet financiare lokale, përfshirë bankat, IMF-të dhe kompaninë e lizingut, mund të 
financojnë potencialisht projekte të prodhuesve vetë-konsumues. Projektet e amvisërive prodhues 
vetë-konsumues shkojnë nga 3-7 kW në kapacitet, dhe financimi është gjithashtu i disponueshëm nga 
programi GEFF i BERZH.  

Projektet e bizneseve prodhues vetë-konsumues deri më sot janë mesatarisht me kapacitete rreth 63 
kW. FKGK-ja mund të mbështesë instalimin e paneleve solare FV të bizneseve prodhues vetë-
konsumues me garanci përmes institucioneve financiare pjesëmarrëse. Edhe programi i BERZH-it për 
Mbështetjen e Konkurrueshmërisë së NVM-ve në Kosovë mund të mbështesë instalimet e paneleve 
solare FV të bizneseve prodhues vetë-konsumues me kredi nga bankat pjesëmarrëse. Përveç kësaj, 
bankat e tjera munden dhe kanë financuar instalime të paneleve solare FV në kulme nga biznese 
prodhues vetë-konsumues.  

Skema e një instalimi tipik të prodhuesit vetë-konsumues tregohet më poshtë (Figura 6) Prodhuesit 
vetë-konsumues janë të kyçur në rrjet me njehsimin e energjisë neto dhe përfitojnë nga kursimet e 
kostos nga vetë-gjenerimi dhe nga të ardhurat që vijnë nga shitjet e energjisë elektrike në rrjet. Këto 
kursime dhe të ardhura ndihmojnë në kompensimin e kostove të instalimit solar.  
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Figura 6: Skema e një instalimi tipik të prodhuesit vetë-konsumues 

Të tri rastet përfaqësuese të analizuara duke përdorur modelin financiar për instalimet pas njehsorit 
vlejnë edhe për prodhuesit vetë-konsumues. Një opsion është të shkallëzohet kapaciteti i sistemit të 
energjisë solare FV për të përmbushur 100% të energjisë elektrike të nevojshme për vetë-konsum, 
duke e shitur energjinë e tepërt në rrjet gjatë ditës dhe duke blerë energji nga rrjeti natën me tarifa 
më të ulëta. Të ardhurat nga shitja e energjisë së tepërt në rrjet nuk janë marrë parasysh në model (të 
ardhurat shtesë zvogëlojnë riskun).  

SUGJERIME PËR TË STIMULUAR INSTALIMET E PRODHUESVE VETË-KONSUMUES 

Një pengesë për instalimet e prodhuesve vetë-konsumues është kufiri i kapacitetit prej 100 kW i 
imponuar nga ZRRE, i cili është shumë i ulët për disa biznese. Për shembull, në Shqipëri, kufiri është 
500 kW. Sugjerohet që ZRRE ta rrisë këtë kufi nga 100 kW në të paktën 500 kW. Është vlerësuar se 
me një rritje të tavanit, madhësia mesatare e kapacitetit të instalimeve të prodhuesve vetë-konsumues 
do të rritet në rreth 100-125 kW. Duhet të theksohet se në Udhëzimet e fundit të Politikave, 
Komuniteti i Energjisë rekomandoi që të gjithë prodhuesit vetë-konsumues me instalime mbi 
kapacitetin 400 kW, duhet të marrin përgjegjësinë për kërkesat e balancimit.27 Është e mundshme që 
kjo do të kufizojë instalimet e prodhuesve vetë-konsumues në shumicën e rasteve në një maksimum 
prej 400 kW. 

Një pengesë tjetër për instalimet e prodhuesve vetë-konsumues është procesi i rëndë dhe i gjatë i 
aplikimit për të marrë aprovimin nga ZRRE-ja, i cili mund të zgjasë disa muaj. Procedurat e miratimit 
komunal kontribuojnë në procesin e gjatë, ashtu si edhe koha që duhet për të marrë autorizimin e 

 
 
 
 
27 Sekretariati i Komunitetit të Energjisë. 2020. Udhëzime të Politikave nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë për Integrimin e Vetë-
konsumuesve të të Ripërtërishmeve. PG 03/2020/28 shtator 2020. Sekretariati i Komunitetit të Energjisë. Vjenë. 
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ZRRE-së bazuar në vërtetimin e një inxhinieri se kulmi mund ta përballojë ngarkesën. Sugjerohet që 
procesi të thjeshtohet dhe të bëhet shumë më efikas.28 

Një përjashtim nga TVSH-ja për instalimet e amvisërive prodhues vetë-konsumues do të ishte i 
dobishëm për t'i bërë instalimet më të volitshme dhe më të bankueshme. Do të ishin të dobishëm 
instrumentet financiare që ofrojnë kredi me afate më të gjata për prodhuesit vetë-konsumues, duke i 
lejuar ata t’i përdorin vetë pajisjet e paneleve solare FV si kolateral i vetëm ose kryesor për financimin. 
Teknologjia aktuale e paneleve solare FV ka një jetëgjatësi të dobishme prej 20-25 vjetësh, por afatet 
e shlyerjes së kredisë zakonisht janë një e treta e asaj periudhe.  

PROCEDURA E AUTORIZIMIT (SKEMA MBËSHTETËSE E BAZUAR NË TARIFËN 
NXITËSE DHE KORNIZËN E RREGULLUAR) 

Deri më tani, gjashtë projekte me vlerë totale prej 10 MW janë operacionale në Kosovë përmes 
Skemës Mbështetëse. Secili prej këtyre projekteve është kontraktuar me nivelin e mëparshëm të TN-
së prej 136.4 euro/MWh. Të gjashtë projektet janë me kapacitet 3 MW ose më të vogël, dhe kanë një 
MBE 12 vjeçare. 

Në 2019, ZRRE-ja e zgjeroi kapacitetin total të pranueshëm për Skemën Mbështetëse me 20 MW por 
me një TN më të ulët prej 85.5 euro/MWh dhe me MBE 12 vjeçare. Tetë kërkesa shtesë morën 
Autorizimin Preliminar por tani janë pezulluar, dhe 28 kërkesa të tjera në shqyrtim janë në Listën 
Pritëse. Sidoqoftë, në mbledhjen e saj më të fundit të bordit, ZRRE vendosi ta përfundojë skemën 
mbështetëse me TN. Miratimet për 20 MW të projekteve shtesë janë në pritje të një vendimi gjykate.  

Realizueshmëria dhe bankueshmëria e këtyre projekteve varet nga shitja e energjisë elektrike në rrjet 
dhe varet shumë nga metodologjia e çmimeve të aplikuara në mungesë të një TN-je. Ndryshueshmëria 
e tarifave gjatë jetës së MBE-së gjithashtu do të ndikojë ndjeshëm në financimin e projekteve të tilla.  

OPSIONET E FINANCIMIT PËR PROJEKTET NËN PROCEDURËN E AUTORIZIMIT 

Bankat komerciale në Kosovë mund të financojnë potencialisht projekte nën Procedurën e Autorizimit 
dhe të përfitojnë nga garancitë e kredive të ofruara përmes FKGK-së për bankat pjesëmarrëse siç u 
përshkrua më parë. FKGK po zhvillon një dritare të re garancie për efiçiencën e energjisë dhe energjinë 
e ripërtërishme, e cila parashikohet të sigurojë një garanci 50% për kredi deri në 2.5 milionë euro (me 
shumën e garancisë deri në 1.25 milion euro) dhe kostot totale të projektit deri në rreth 3.5 milionë 
euro29. Kjo i kufizon në afërsisht 3 MW kapacitetet e projekteve që FKGK mund të garantojë. 
Shpresohet që kjo dritare e re të bëhet funksionale gjatë vitit 2021.  

Për më tepër, përmes një projekti të mbështetur nga Millennium Challenge Corporation (MCC)/MFK, 
FKGK po planifikon të rrisë kapacitetin e bankierëve, personelit të FKGK dhe këshilltarëve për 
projektin dhe financimin e energjisë në Kosovë, dhe do të zhvillojë një model të standardizuar të 
dokumentit të projektit të energjisë solare FV që zhvilluesit t’i përdorin si pjesë e kërkesave të tyre 
për kredi në banka dhe institucione lizingu. Kjo paketë do të përfshinte të gjitha kërkesat për projektin 
e energjisë solare FV duke përfshirë dokumentacionin teknik, mjedisor, rregullator, licencimin dhe 

 
 
 
 
28 Në shumë pjesë të SHBA, klienti prodhues vetë-konsumues e instalon sistemin, kalon inspektimin, aplikon direkt te furnizuesi i energjisë 
dhe zakonisht merr autorizimin për njehsimin e energjisë neto brenda 10-15 ditëve të punës. 
29 Bazuar në intervistat me menaxhmentin e FKGK-së dhe informacionin në ueb faqen e FKGK-së. 
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financimin. Me ose pa një garanci nga FKGK, bankat kanë deklaruar se do të kishin më shumë gjasa të 
konsideronin seriozisht financimin e këtyre projekteve nëse do të merrnin kërkesat në një format të 
standardizuar dhe të njohur që përmban të gjitha informacionet e nevojshme. 

Teksa bankat kanë përvojë me ndërmarrjen e kujdesit të duhur për klientët e tyre, kredia e bazuar në 
financimin e projektit do të kërkojë garanci kundrejt pagesave të MBE-së, ndërprerjes së projektit dhe 
riskut politik, të ngjashme me sfidat për financimin e projekteve të mëdha të energjisë solare FV të 
përshkruara më parë.  

Skema e një projekti tipik të zhvilluar nën Procedurën e Autorizimit tregohet më poshtë (Figura 7) E 
gjithë energjia elektrike e prodhuar, minus një pjesë e vogël për vetë-konsum, shitet në rrjet.  

 

 
 

Figura 7: Skema e një projekti tipik sipas Skemës së Autorizimit 

U përdor një model financiar për të analizuar realizueshmërinë financiare të projekteve tipike nën 
Skemën e Autorizimit bazuar në supozimet e dhëna më poshtë. 

 
Tabela 4: Rasti 4 - Një biznes privat me instalim me kapacitet 3,000 kW 

Variabël Njësia Supozim 
Kapaciteti i instalimit solar FV kW 3.000 
Faktori i prodhimit të energjisë kWh/kW 1,350 
Prodhimi vjetor i vetë-konsumuar % 99 
Tarifa e energjisë elektrike që i paguhet kompanisë së energjisë 
elektrike për energji elektrike 

Euro 
cent/kWh 0.045 – 0.085 

Faktori i gjithsej kosto të projektit euro/kW  550 - 850 

Gjithsej Kosto të Projektit EURO 
1,650,000 – 
2,550,000 

Përqindja e financimit të borxhit të kostos totale të projektit % 60 - 80 
Norma e interesit % 3 - 7 
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Afati i shlyerjes (vjet) Vite 10 - 15 
Kostot vjetore të operimit % e kostove totale të projektit % 1 
Jetëgjatësia e dobishme e paneleve solare Vite 20 
Ulja e pritshme e efikasitetit vjetor të prodhimit të paneleve % 0.25 
WACC % 10 
Norma e tatimit të korporatës % 10 

 
Modeli financiar u përdor për një sërë supozimesh të treguara më sipër. IRR për projektin tipik shkonte 
nga -2% deri në 23% me mbulimin e shërbimit të borxhit dhe shpenzimet operacionale që shkonin nga 
72% deri në 291% për afatin e shlyerjes së kredisë. Një analizë e bazuar në kostot e projektit prej 550 
euro/kW me 70% borxh me 5% normë interesi për afatin 12 vjeçar të shlyerjes së kredisë, dhe një 
çmim energjie prej 0,045 euro cent/kWh, rezultoi në një IRR prej 8% me një mbulim prej 126% të 
shërbimit të borxhit dhe kostove operacionale nga të ardhurat. IRR dhe mbulimi i borxhit janë të 
ndjeshëm ndaj kostove të projektit, termave të borxhit dhe çmimit të energjisë elektrike. Kritike janë 
edhe kohëzgjatja e MBE-së, siguria e çmimit të energjisë përgjatë afatit të shlyerjes së MBE-së, dhe 
instrumentet për të zbutur risqet.  

SUGJERIME PËR STIMULIMIN E PROJEKTEVE NËN PROCEDURËN E AUTORIZIMIT  

Pengesa më e madhe aktuale për rritjen e instalimit të parqeve energjetike solare FV/IPP në intervalin 
prej 1 deri në 5 MW është pasiguria në mekanizmin për përcaktimin e çmimit të energjisë. Bordi i 
ZRRE-së ka vendosur ta ndërpresë TN-në dhe po konsideron një çmim referent ose çmim të tenderit 
që mund të ndryshojë nga viti në vit. Siguria në mekanizmin e çmimeve do të jetë thelbësore për 
projektet shtesë që zhvillohen nën Skemën e Autorizimit.  

Huamarrësit e mundshëm kanë nevojë për një grup të fortë, të zbatueshëm dhe të harmonizuar të 
dokumenteve të projektit (MBE, Marrëveshja e Zbatimit dhe Marrëveshja për Kyçje në Rrjet) për të 
siguruar ripagimin e financimit. Ata do të dëshirojnë një angazhim afatgjatë, të zbatueshëm për çmimin 
e energjisë. Në mënyrë ideale, këto dokumente të projektit janë standardizuar për të bërë më të 
efektshëm procesin e shqyrtimit të projektit për huadhënësit e ardhshëm. Një Marrëveshje Zbatimi e 
nënshkruar nga Ministria e Financave do t’u jepte më shumë siguri investitorëve dhe huadhënësve rreth 
riskut politik, ndryshimeve retroaktive në marrëveshjet përkatëse të taksave dhe çmimeve, dhe risqe 
të tjera qeveritare që lidhen me projekte të energjisë të kyçur në rrjet. 
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PARASHIKIMI I KËRKESËS PËR ENERGJI ELEKTRIKE NË 
KOSOVË 2030 
Seksioni vijues shikon parashikimet e kërkesës për energji elektrike në Kosovë të paraqitura në 
dokumente të ndryshme zyrtare për të përcaktuar pjesën e përgatitjes së projekteve të energjisë 
solare FV në konsumin e energjisë elektrike deri në vitin 2030.  Parashikimi i paraqitur i kërkesës në 
Figura 1Figura 8 më poshtë bazohet në analizën e parashikimeve të paraqitura në Strategjinë e Energjisë 
së Kosovës (2017 - 2026), Bilancin Afatgjatë të Energjisë KOSTT (2019 - 2028) dhe ekstrapolimin 
linear për vitet 2029 dhe 2030 bazuar në Skenarin Bazë30.  
 

 

Figura 8: Parashikimi i kërkesës për energji 2020 - 2030 

STRATEGJIA E ENERGJISË (2017-2026) 

Strategjia e Energjisë e Kosovës 2017-2026, përcakton objektivat themelorë të Qeverisë së Kosovës 
për zhvillimin e sektorit të energjisë, duke marrë parasysh zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, 
mbrojtjen e mjedisit, furnizimin e qëndrueshëm dhe të besueshëm me energji për konsumatorët 
përfundimtarë, përdorimin efiçient të energjisë, zhvillimin e kapacitetet e reja gjeneruese 
konvencionale dhe të ripërtërishme, krijimin e një tregu konkurrues, zhvillimin e sistemit të gazit dhe 
krijimin e vendeve të reja të punës në sektorin e energjisë. Versioni aktual i Strategjisë së Energjisë së 
Kosovës është duke u rishikuar, dhe versioni i ri do të pasqyrojë zhvillimet e fundit në sektorin e 
energjisë në Kosovë, rekomandimet nga PKEK, dhe do të marrë parasysh zhvillimet e fundit, si dhe 
ato të ardhshme në drejtim të kapaciteteve gjeneruese nga BRE-të në Kosovë.  
 
Në lidhje me kërkesën për energji elektrike, parashikimet janë pjesë e Aneksit 2 të Strategjisë, 
megjithatë, parashikimi përfshin vetëm periudhën deri në vitin 2026. Projeksioni i kërkesës për energji 
elektrike u bë bazuar në katër skenarë të konsumit:  

• Rritja reale e BPV-së;  

 
 
 
 
30 Skenari bazë është aprovuar nga QK-ja në Strategjinë e Energjisë 2017 - 2026. 
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• Skenari i ulët (1); 
• Skenari bazë (2); dhe, 
• Skenari i lartë (3). 

 
Projeksionet e rritjes ekonomike bazohen në Programin e Reformës Ekonomike siç paraqitet në Tabela 
55 më poshtë 
 
Tabela 5: Projeksionet e Rritjes Ekonomike sipas dokumentit: Programi i Reformave 
Ekonomike31 

SKENARI Proj. Proj. Proj. Proj. Proj. 

Rritja reale e BPV-së  2016 2017 2018 2019 2020-2025 

     Skenar i ulët (1) 1.1 2.5  2.2 2.2 2.2 

     Skenari bazë (2) 4 4.3 4.3 4.3 4.3 

     Skenari i lartë (3) 4.5 6.2 5.4 5.4 5.4 
      

Aktuale (për krahasim)32 4.06 4.1 3.8 4.1 -2.1 (2020 proj.) 

SKENARËT QË PARASHIKOJNË KËRKESËN PËR ENERGJI ELEKTRIKE  

Strategjia e Energjisë e Kosovës 2017-2026 paraqet katër skenarë të ndryshëm të kërkesës për energji 
elektrike siç janë paraqitur në Tabela 6 dhe Figura 9.  
 
Tabela 6: Përmbledhje e skenarëve të kërkesës për energji elektrike të sistemit 
elektrik33 

Konsumi total 
bruto (GWh) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Skenari 1 5694 5700 5706 5715 5741 5751 5776 5809 5849 5897 
Skenari 2 5784 5826 5902 5955 6024 6084 6156 6238 6330 6455 
Skenari 3 5942 6041 6164 6253 6361 6461 6577 6706 6848 7010 
Skenari 4 5990 6120 6280 6410 6610 6870 7080 7319 7522 7731 
Real 5685 5671 6001        

 

 
Figura 9: Skenarët e kërkesës për energji elektrike34 

 
 
 
 
31 Burimi: Aneksi 2 i Strategjisë së Energjisë (2017-2026). 
32 Burimi: Ueb faqja e MEM. 
33 Burimi: Aneksi 2 i Strategjisë së Energjisë (2017-2026). 
34 Burimi: Aneksi 2 i Strategjisë së Energjisë (2017-2026). 
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Skenari më realist për kërkesën e energjisë elektrike të pranuar për Strategjinë e Energjisë 2017 - 
2026 është Skenari 2 (Skenari bazë) që paraqitet në Tabela 7 dhe Tabela 8 dhe që gjithashtu përfshin 
humbjet. 
 
Tabela 7: Kërkesa për energji elektrike bazuar në skenarin 2 të konsumit përfundimtar 
të energjisë elektrike35  

Konsumi sipas llojit 
të konsumatorëve 
(GWh) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

220KV 608 634 661 689 719 750 782 816 851 888 888 

110 KV 91 95 99 103 108 112 117 122 127 133 133 

Totali 
220KV&110KV 699 729 760 793 827 862 899 938 978 1020 1021 

Industria (35KV, 
10KV) 273 285 297 310 323 337 352 367 383 399 399 

Sektori i 
shërbimeve 832 861 891 921 953 986 1020 1055 1091 1129 1129 

Sektori i 
amvisërive 2171 2208 2245 2286 2329 2375 2410 2446 2483 2520 2522 

Konsumi në 
shpërndarje 3277 3354 3433 3517 3606 3698 3782 3868 3957 4048 4050 

 
Pas përfshirjes së ndikimit të humbjeve dhe masave të tjera në kërkesën për energji elektrike, 
kërkesa bruto do të jetë siç paraqitet në Tabela 8: 
 
Tabela 8: Kërkesa për energji elektrike bruto bazuar në skenarin 2 të konsumit të 
energjisë elektrike36 

Konsumi total 
bruto (GWh) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

(Skenari bazë) 5802 5784 5826 5902 5955 6024 6084 6156 6238 6330 6455 

 

BILANCI AFATGJATË I ENERGJISË (2019 - 2028)  

Bilanci Afatgjatë i Energjisë 2019-2028 është zhvilluar nga KOSTT dhe aprovuar nga ZRRE-ja. Rishikimi 
i bilancit 10 vjeçar bëhet çdo dy vjet. Ky dokument është përpiluar sipas rregullit ZRRE / Nr.1 6 / 2018, 
i cili përshkruan Rregulloren dhe metodologjinë për përgatitjen e Bilancit të Energjisë, kërkesat për të 
dhënat që ato duhet të përmbajnë, afatet dhe procedurat për hartimin dhe miratimin e tyre. 
 
Figura 10 më poshtë tregon skenarët e parashikimit për rritje të ulët, të mesme dhe të lartë të 
kërkesës bruto të energjisë elektrike për periudhën 2019-2028, përfshirë vitin aktual dhe energjinë e 
konsumuar në tri vitet e fundit, të cilat përcaktohen nga modeli matematikor i parashikimit. Skenari 
bazë parashikohet me një rritje mesatare (aritmetike) prej 0.57%, skenari i lartë me një rritje mesatare 
prej 1.16% dhe skenari i ulët me një rritje mesatare prej rreth 0.03%. 

 
 
 
 
35 Burimi: Aneksi 2 i Strategjisë së Energjisë (2017-2026). 
36 Burimi: Aneksi 2 i Strategjisë së Energjisë (2017-2026). 
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Figura 10: Skenari i rritjes së ulët, të mesme (bazë) dhe të lartë të kërkesës bruto për 

energji elektrike37 

Përveç kësaj, Tabela 9 më poshtë tregon një përmbledhje të vlerave numerike të parashikimit të 
kërkesës dhe ngarkesës maksimale për periudhën kohore 2019-2028. Duhet të theksohet se vlerat 
e paraqitura pasqyrojnë konsumin kombëtar bruto.  
 
Konsumi kombëtar përfshin edhe konsumin e gjenerimit nga rrjeti i transmisionit si dhe konsumin 
në nivelin e shpërndarjes të furnizuar nga prodhimi i gjeneruesve të kyçur në rrjetin e shpërndarjes. 
 
 
Tabela 9: Të dhëna numerike të skenarëve të kërkesës kombëtare bruto për energji 
elektrike38 

Skenarët e 
kërkesës bruto  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Skenari bazë GWh 5814 5835 5898 5943 5991 6039 6070 6102 6156 6170 

Skenari i lartë GWh 6101 6150 6245 6322 6400 6482 6543 6607 6695 6740 

Skenari i ulët GWh 5526 5532 5580 5565 5616 5627 5644 5644 5670 5683 

 

 
 
 
 
37 Burimi: Bilanci Afatgjatë i Energjisë (2019-2028) 
38 Burimi: Bilanci Afatgjatë i Energjisë 2019-2028. 
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CAQET E BRE-VE NË KOSOVË PËR VITIN 2030 
BRE-të tani konsiderohen një gur themeli i gjenerimit të ardhshëm të energjisë jo vetëm për Shtetet 
Anëtare të BE-së dhe për Palët Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë të cilët vazhdimisht po 
miratojnë skema të reja për akomodimin e kërkesave të reja për caqet e BRE-ve. 
 
Direktiva e lidhur e BE-së (2018/2001) kërkon që vendet anëtare të BE-së të arrijnë që 32% e konsumit 
përfundimtar të energjisë të jetë i bazuar në BRE deri në 2030. Direktiva e mëparshme e BE-së 
(2009/28/BE) kishte vendosur një cak të detyrueshëm prej 20% për konsumin përfundimtar të energjisë 
që do të arrihet deri në vitin 2020 nga burimet e ripërtërishme. Në përputhje me këtë, vendet e BE-
së dhe Palët Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë miratuan Planet e tyre përkatëse të Veprimit 
për Energjinë e Ripërtërishme (PKVER) si pjesë e angazhimit të tyre të përgjithshëm për përmbushjen 
e caqeve kombëtare për vitin 2020. Kosova e miratoi PKVER-in e vet në 2013. 
 
BRE-të përfaqësojnë një burim të rëndësishëm, por ende ende të pashfrytëzuar të energjisë në Kosovë. 
Shfrytëzimi më i madh i BRE-ve do ta ndihmojë Kosovën të arrijë tri objektivat e mëposhtëm: 

• Mbështetja e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik,  
• Rritja e sigurisë së furnizimit me energji, dhe 
• Mbrojtja e mjedisit. 

 
Ligjet e sektorit të energjisë, veçanërisht Ligji për Energjinë, përshkruajnë promovimin, optimizimin 
dhe përdorimin, duke përfshirë përcaktimin e qëllimeve vjetore dhe afatgjata të gjenerimit të energjisë 
nga BRE. Për të promovuar përdorimin e BRE-ve, Ministria e Zhvillimit Ekonomik hartoi një plan 
veprimi dhjetëvjeçar për BRE për periudhën 2011-2020, në përputhje me detyrimet nga Traktati i 
Komunitetit të Energjisë (ECT).  
 
Kosova fillimisht u angazhua për një cak të detyrueshëm të 25% të energjisë nga burimet e 
ripërtërishme në konsumin e përgjithshëm bruto të energjisë deri në vitin 2020 krahasuar me 18.9% 
në 2009. Sidoqoftë, në vitin 2013, Kosova miratoi një tjetër “cak vullnetare” prej 29.89% deri në vitin 
2020.  
 
Bazuar në Raportin e EUROSTAT, Kosova arriti 24.89% të energjisë nga BRE në konsumin 
përfundimtar bruto të energjisë në 2019. Prandaj, duket se Kosova do ta arrijë cakun prej 25% deri në 
fund të vitit 2020.  
 
Bazuar në Raportin Vjetor të ZRRE-së (2019), pjesa e përgjithshme e energjisë së Kosovës nga burimet 
e ripërtërishme ishte 24.89%. Ndarja e shfrytëzimit të këtyre burimeve të ripërtërishme përfshinte: 

- Energjia elektrike nga BRE: 5.1% (Pjesa e energjisë nga burimet e ripërtërishme në konsumin 
bruto të energjisë elektrike)39 

- Ngrohja dhe ftohja nga BRE: 58,13% (Pjesa e energjisë nga burimet e ripërtërishme për ngrohje 
dhe ftohje).  

 

 
 
 
 
39 ZRRE, Raporti Vjetor 2019 
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Kontributi i energjisë solare FV është ende i vogël (0.04%). Shifrat e mësipërme për pjesën e 
përgjithshme të BRE-ve në konsumin e përgjithshëm bruto të energjisë, janë disi mashtruese, sepse 
shumica e arritjeve që i atribuohen arritjes së cakut të burimeve të ripërtërishme të energjisë bëhet 
duke llogaritur biomasën drunore për ngrohje sesa investimet aktuale në teknologji të ndryshme të 
BRE-ve.    

DRAFT PLANI KOMBËTAR PËR ENERGJINË DHE KLIMËN (PKEK) I KOSOVËS 

Përpjekjet e vazhdueshme të Kosovës për përmbushjen e kërkesave që dalin nga ECT tani po kulmojnë 
me krijimin e PKEK-ut. Teksa PKEK do të bëhet ligjërisht i detyrueshëm për Shtetet Anëtare të BE 
dhe vendet fqinje, Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë u rekomandohet të zhvillojnë 
PKEK-e sipas Rekomandimit të Këshillit të Ministrave të EnC 2018/01/MCEnC, si pjesë e objektivit të 
tyre përfundimtar për krijimin e një tregu të integruar mbarë evropian të energjisë.  
 
PKEK-u i Kosovës është duke u hartuar dhe finalizimi i tij për diskutim publik dhe disponueshmëri për 
palët e interesuara pritet në fillim të vitit 2021. Sipas informacionit të marrë nga MEM, shumica e 
masave të politikave dhe projeksionet deri në vitin 2030 janë përcaktuar tashmë, dhe ekspertët tani 
po modelojnë të dhënat e inputeve të marra nga organet përkatëse institucionale. Sipas diskutimeve 
me stafin përgjegjës të MEM në lidhje me PKEK, u kuptua se PKEK parashikon tre skenarë të furnizimit, 
të cilat mund të jenë objekt i analizës pasi dokumenti të lansohet për diskutim.  
 
Në mënyrë të ngjashme, MEM vuri në dukje se PKEK do të konkludojë se Kosova dakordohet të 
kontribuojë në cakun prej 32% të burimeve të ripërtërishme në të gjithë BE-në për konsumin 
përfundimtar bruto të energjisë deri në 2030. Prandaj, caqet e planifikuara të BRE-ve në konsumin e 
përgjithshëm bruto të energjisë për vitin 2030 parashikohen në nivelin 30.15%. Në lidhje me pjesën e 
BRE-ve në konsumin përfundimtar të energjisë elektrike, dokumenti parashikon në total 28.9% të 
energjisë elektrike nga BRE deri në vitin 2030. Më tej, Drafti i PKEK-ut parashikon që kapaciteti i 
instaluar i paneleve solare FV deri në vitin 2030 do të arrijë në 310 MW.   

PJESA E GJENERATËS FV NË ARRITJEN E CAQEVE TË VITIT 2030  

Bazuar në parashikimin e kërkesës për energji elektrike 2021 - 2030, kapaciteti i ri prej 310 MW i 
paneleve solare FV, siç është planifikuar në PKEK, do të përmbushte afërsisht 6.7% të kërkesës për 
energji elektrike deri në 2030.  
 
Zhvillimi i projekteve të parashikuara për përgatitjen e projekteve FV paraqitet në dy skenarë (Figura 
11) dhe pjesën e tyre përkatëse në kërkesën bruto për energji elektrike: 

• Skenari 1 Projekte me gjasa të mëdha zbatimi, që plotësojnë 11% të kërkesës bruto të energjisë 
elektrike në 2030; dhe,   

• Skenari 2 - Të gjitha projektet, përfshirë Iniciativat e Sektorit Privat bazuar në Ligjin për 
Investimet Strategjike, përmbushin 19.2% të kërkesës bruto për energjisë në 2030.   
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Figura 11: Skenarët e përgatitjes së projekteve të energjisë solare FV për përmbushjen 
e kërkesës bruto për energji elektrike 

INTEGRIMI NË RRJET DHE TREGU I ENERGJISË 

INTEGRIMI NË RRJET 

Paketa për Energji të Pastër për të gjithë Evropianët (CEP) synon të lehtësojë dekarbonizimin e sektorit 
energjetik dhe të zbatojë zotimet për uljen e emetimeve të gazrave serë në përputhje me Marrëveshjen 
e Parisit. CEP promovon mundësinë për klientët përfundimtarë për pjesëmarrjen e tyre aktive në 
tregun e energjisë, me theksin për t’u mundësuar atyre që të prodhojnë, konsumojnë, deponojnë dhe 
shesin energji elektrike të gjeneruar vetë. 
 
Në kuadër të CEP-it, Direktiva (BE) 2019/944 për Rregullat e Përbashkët për Tregun e Brendshëm 
përcakton mënyrat për Shtetet Anëtare, autoritetet rregullatore dhe operatorët e sistemit të 
transmisionit për të bashkëpunuar drejt krijimit të një tregu të brendshëm plotësisht të ndërlidhur për 
energjinë elektrike që rrit integrimin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme, konkurrencën 
e lirë dhe sigurinë e furnizimit. Për më tepër, kjo direktivë përshkruan objektivin e përgjithshëm të 
autoriteteve rregullatore për të ndihmuar palët për të arritur integrimin e prodhimit në shkallë të 
madhe dhe të vogël të energjisë elektrike nga gjenerimi i shpërndarë në rrjetet e transmisionit dhe 
shpërndarjes, si dhe për të prezantuar planet e zhvillimit të rrjetit për OST dhe OSSH për të 
mbështetur integrimin e instalimeve që gjenerojnë energji elektrike nga BRE.   
 
Siç u tha në kapitujt e mëparshëm, DIREKTIVA e re për BRE (BE) 2018/2001 për promovimin e 
përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme, i detyron Shtetet Anëtare të BE, ndër të tjera, të 
vendosin një kornizë mundësuese që promovon dhe lehtëson zhvillimin të vetë-konsumit të 
ripërtërishëm. 
 
Teksa CEP nuk është ende një paketë ligjërisht e detyrueshme për Palët Kontraktuese të Komunitetit 
të Energjisë, përgatitjet për përfshirjen e saj në legjislacionet përkatëse kombëtare kanë filluar tashmë. 
Kështu, Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka botuar së fundmi Udhëzimet e Politikave për 
Integrimin e BRE-ve për të drejtuar Palët Kontraktuese për të krijuar një kornizë legjislative 
gjithëpërfshirëse dhe të harmonizuar për të promovuar vetë-konsumin.  
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Niveli i interkoneksionit të sistemit të energjisë është një nga parakushtet themelore për zhvillimin e 
tregut të energjisë elektrike dhe integrimin e BRE-ve. Shtetet Anëtare të BE-së si dhe Palët 
Kontraktuese të ECT po synojnë të arrijnë objektivat e mëposhtëm deri në vitin 2030 në lidhje me 
ngarkesën maksimale dhe integrimin e BRE-ve:  

• Kapaciteti nominal i transmisionit të interkonektorëve nën 30% të ngarkesës së pikut; dhe, 
• Kapaciteti nominal i transmisionit të interkonektorëve nën 30% të gjenerimit të instaluar të 

ripërtërishëm.  
 
Kosova posedon një sistem mjaft të zhvilluar të transmisionit dhe është në mesin e tri vendeve më të 
mira në Evropë si për raportin ndërmjet kapaciteteve të interkoneksionit dhe kapaciteteve të instaluara 
të prodhimit, ashtu edhe për raportin ndërmjet kapaciteteve të interkoneksionit dhe ngarkesës së 
pikut. Figura 12 më poshtë i përshkruan më tej kapacitetet e interkoneksionit të Kosovës në raport 
me shtetet e tjera anëtare të BE-së. 

 
Figura 12: Kapacitetet e interkoneksionit të vendeve evropiane40 

Për më tepër, rrjeti i transmisionit të energjisë elektrike të Kosovës është i lidhur shumë mirë me 
vendet fqinje siç tregohet në tabelën më poshtë: 
 
Tabela 10: Zhvillimi i kapacitetit të instaluar të interkoneksionit dhe ngarkesës së pikut 
të sistemit në skenarin e lartë41 

Linjat e interkoneksionit Niveli i tensionit Kapaciteti i instaluar Niveli i aftësisë 
transferuese neto (NTC) 

Kosovë - Shqipëri 
400 kV 1,317 MVA 

600 MW 
220 kV 300 MVA 

Kosovë - Mali i Zi 400 kV 1,317 MVA 400 MW 

Kosovë – Serbi 
400 kV 1,317 MVA 

600 MW 
220 kV 300 MVA 

Kosovë - Maqedonia e Veriut  400 kV 1,317 MVA 400 MW 

 
 
 
 
40 Prezantim në Power Point, Projektet e Transmisionit në Rajonin e Ballkanit Perëndimor, Vjenë, tetor 2012 
41 Burimi: Strategjia e Energjisë e Kosovës 2017 - 2026. 
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Kapaciteti total neto i Transmisionit të Interkoneksionit të Kosovës me vendet fqinje është 2,000 MW. 
Ky kapacitet është disa herë më i lartë se niveli i interkoneksionit të sistemit energjetik i synuar për 
vitin 2030 dhe për çdo parashikim deri në vitin 2050.  
 

INTEGRIMI I BRE-VE NË RRJETIN E TRANSMISIONIT 

Kapaciteti i instaluar i transmisionit të interkonektorëve të OST është më se i mjaftueshëm për të 
pranuar zhvillim të lartë të BRE-ve deri në vitin 2030. Tabela më poshtë tregon aftësitë e sistemit të 
transmisionit për të akomoduar kapacitete shumë të larta të gjenerimit nga BRE. 
 
Tabela 11: Zhvillimi i kapacitetit të instaluar të interkoneksionit dhe zhvillimi i 
projekteve të BRE-ve42 

  Viti 2020 Viti 2025 Viti 2030 
Kapacitetet e gjenerimit të ripërtërishëm në skenarin e lartë (MW) 272 438 470 
Kapaciteti total i instaluar i interkoneksionit (MW) 5,575 5,575 5,575 

 
Për më tepër, investimet në infrastrukturën e transmisionit në dekadën e fundit kanë rezultuar në një 
rrjet transmisioni efikas, të besueshëm dhe shumë të sigurt. Ky zhvillim ka krijuar kushte të favorshme 
për të mbështetur integrimin e burimeve të ripërtërishme në sistemin e transmisionit. Marrë parasysh 
kapacitetet që Kosova ka në burime të ripërtërishme, lidhja e gjeneruesve të tillë pritet kryesisht të 
ndodhë në rrjetin 110 kV i cili është mjaft i zhvilluar dhe i shpërndarë në të gjithë territorin e Kosovës. 
 
Për më tepër, vitet e fundit është parë interes i konsiderueshëm për burimet solare (FV) nga 
investitorët të cilët janë të interesuar të zhvillojnë projekte me kapacitete të mëdha që do të kyçen 
në rrjetin e transmisionit. Prandaj, KOSTT ka përgatitur Kodin e Rrjetit - Kodin e Kyçjes43, i cili në 
nenin 8 përcakton kriteret teknike që duhet të përmbushen nga aplikantët për këtë lloj BRE.  
 
Siç është paraqitur në planin e fundit të zhvillimit të KOSTT 2021 - 2030, i cili aktualisht është në 
diskutim publik, një numër i madh i kërkesave për ndërtimin e parqeve të energjisë së erës dhe solare 
kanë aplikuar për kyçje në rrjetin e transmisionit. Deri në shtator të vitit 2020, KOSTT ka pranuar një 
numër të kërkesave që janë paraqitur në Tabela 12 më poshtë: 
 
Tabela 12: Kërkesat për projektet e BRE-ve në KOSTT44  

Impiante nga BRE Teknologjia Kapaciteti (MW) 

Koznica Erë 34.5 
Budakova Erë 46 
Zatriqi Erë 64.8 
Kamenica Erë 100 
Çiçavica Erë 116 
Mareci Erë 31.2 

 
 
 
 
42 Burimi: Strategjia e Energjisë e Kosovës 2017 - 2026. 
43 https://www.kostt.com/Content/ViewFiles/TechnicalCodes/KRRKK.pdf.  
44 Burimi: Draft Plani Zhvillimor i KOSTT-it (2021– 2030). 

https://www.kostt.com/Content/ViewFiles/TechnicalCodes/KRRKK.pdf
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Kitka (zgjerimi i kapacitetit) Erë 20 
Bejta Comerc Solar 9 
Sferka Solar Solar 21 
Energy Bio Ranch Solar 9 
SEGE Solar 150 

 
Faktorët e favorshëm për integrimin e BRE-ve në sistemin e transmisionit përfshijnë:  

• Rrjeti i besueshëm dhe i sigurt i transmisionit, 
• Prioritet në dispeçerim, 
• KOSTT menaxhon Fondin e BRE-ve përmes Operatorit të Tregut, 
• Tarifat nxitëse, dhe 
• Integrimi i tregut me Shqipërinë dhe integrimi i mëtejshëm në tregun rajonal.  

 
Faktorët kufizues për integrimin e BRE-ve në sistemin e transmisionit përfshijnë:  

• Mungesa e rezervave energjetike, 
• Njësitë jofleksibile të TEC-eve ekzistues, mosha dhe gjendja e tyre teknike, dhe  
• Nuk ka struktura të deponimit të energjisë apo njësi fleksibël, si njësitë e deponimit me pompë.  

 
Megjithëse rrjeti i transmisionit ka kapacitete të mjaftueshme për të integruar burimet e ripërtërishme, 
problem për Operatorin e Sistemit mbetet rritja e kërkesave të rezervave rregullatore të sistemeve, 
me theks të veçantë në rezervat e kontrollit sekondar dhe terciar, për shkak të burimeve të 
ndryshueshme dhe shumë të paparashikueshme të erës dhe solare. Kjo vështirësi mund të zvogëlohet 
duke integruar tregje të vegjël në një treg rajonal të integruar ku qasja në shërbimet ndihmëse do të 
jetë më e lehtë dhe gjithashtu do të ulet niveli i rezervave rregullatore të kërkuara. Prandaj, procesi i 
vazhdueshëm i krijimit të një tregu të përbashkët të energjisë elektrike ndërmjet Kosovës dhe 
Shqipërisë dhe integrimi i mëtejshëm në tregun rajonal, do të kontribuojnë në zvogëlimin e problemit 
të integrimit të BRE-ve në sistem.  
 
Një masë tjetër e mundshme zbutëse është futja e sistemeve të deponimit me bateri në shkallë 
shërbimi që ofrojnë spektër të gjerë të shërbimeve të sistemit siç përshkruhet në detaje në Shtojcën 
1 të këtij raporti.  

INTEGRIMI I BRE-VE NË RRJETIN E SHPËRNDARJES (KEDS)  

Përkundër sistemit shumë të zhvilluar të transmisionit, Kosova ka një rrjet modest të shpërndarjes që 
duhet të përmirësohet edhe më tej për të qenë në gjendje të integrojë rritjen e planifikuar të numrit 
të gjeneruesve të shpërndarjes së BRE-ve, përfshirë vetë-gjenerimin/prodhuesit vetë-konsumues.   
 
Drafti i planit zhvillimor të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) 2019 - 2028, përqendrohet 
në uljen e humbjeve dhe përmirësimin e cilësisë së furnizimit për klientët. Sidoqoftë, nuk ka ndonjë 
seksion të veçantë në këtë plan zhvillimor që adreson veçanërisht çështjen e integrimit të BRE-ve në 
sistemin e shpërndarjes, përveç planit për ndërtimin e një Nënstacioni të ri në Dragash që synon të 
integrojë numrin e rritur të Hidrocentraleve të Vogla (SHPP) në atë rajon. 
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Sidoqoftë, në Grupin Punues për Sigurinë e Furnizimit të Operatorëve të Sistemeve të Shpërndarjes 
Juglindore, ku KEDS është anëtar, kohët e fundit është botuar një Dokument Pozicioni45, i cili u 
kushton vëmendje sfidave teknike me të cilat përballen OSSH-të në integrimin e sasive në rritje të 
energjisë nga BRE në rrjetin e tyre. Disa nga gjetjet kryesore të punimit të përmendur mund të renditen 
si më poshtë: 

• OSSH-të e tanishme të vendeve të EJL-së nuk janë të dizajnuara për rrjedhën e dykahëshe të 
energjisë elektrike. 

• Ngarkesat (tarifat) e rrjetit të OSSH-së bazohen në vëllimin e rrjedhës së energjisë elektrike, 
prandaj, me rritjen e numrit të prodhuesve vetë-konsumues, këto tarifa do të jenë më të ulëta. 

• Skema e njehsimit neto zvogëlon shumën e fondeve për OSSH-të. 
• Numri i rritur i gjeneruesve të shpërndarjes do të ketë ndikim në parametrat teknikë dhe 

operacionalë të rrjetit të shpërndarjes (niveli i tensionit, parametrat e mbrojtjes, bilanci etj.). 
• Gjeneruesit e shpërndarjes nuk paguajnë për përdorimin e tarifave të sistemit. 
• Rritja e numrit të integrimeve të GJSH-ve në rrjet kërkon sigurimin e shërbimeve të reja të 

rrjetit dhe përmirësimin e menaxhimit të rrjetit. 
• Ekziston nevoja për të përfunduar studimet për kyçje në rrjet në lidhje me integrimin e GJSH-

ve në rrjete. 
• Kriteret teknike, operacionale dhe të sigurisë për kyçjen e GJSH-ve në rrjet duhet të 

përcaktohen qartë dhe të njihen nga aplikuesit për GJSH.  
 

Në këtë dokument pozicioni jepet edhe një rekomandim për secilën prej gjetjeve. Sfida më e madhe 
për integrimin e GJSH-se në rrjetin e shpërndarjes janë kriteret teknike për kyçjen e Gjeneruesve të 
Shpërndarjes në Rrjetin e Shpërndarjes. Prandaj, CIGRE në broshurën e saj teknike të GP C6.24, 
qershor 2014 për “Kapaciteti i furnizuesve të shpërndarjes për pritjen e burimeve të shpërndara të 
energjisë (DER)”, ka përmbledhur çështjet teknike që dalin nga kyçja në rrejt e DER (GJSH), të tilla si 
: 

• Vlerësimet termike: Lidhja e DER ka efektin e ndryshimit të rrjedhave të rrymës në rrjet, 
gjë që mund të çojë në shkelje të niveleve të ngarkimit të elementeve të rrjetit (vlerësimi 
termik), veçanërisht në gjenerimin maksimal dhe kushtet minimale të ngarkesës. 

• Rregullimi i tensionit: Rregullimi i tensionit arrihet kryesisht përmes ndërruesve në 
ngarkesë (OLTC) të kontrolluar nga skemat e kontrollit automatik të tensionit (AVC) në 
nënstacionet HV/MV, si dhe rregullatorët e tensionit me hap (VR) të instaluar përgjatë 
furnizuesve MV. Edhe bankat kapacitore me kalim kontribuojnë në këtë detyrë. Shqetësimet 
përfshijnë përdorimin e tepërt të OLTC dhe VR, i cili rrit konsumimin e pajisjeve dhe rrit 
kostot e mirëmbajtjes, gamën e kërkuar të rregullimit dhe nevojën për përmirësimin e 
algoritmeve të rregullimit.  

• Niveli i defektit: Rrjetet e shpërndarjes karakterizohen nga një kapacitet i projektimit për 
lidhje të shkurtër, i cili korrespondon me rrymën maksimale të prishjes që mund të ndërpritet 
nga pajisjet e përdorura dhe nuk tejkalon aftësinë rezistente termike dhe mekanike të pajisjeve 
dhe konstruksioneve të standardizuara të rrjetit. Meqenëse DER kontribuon në rrymën e 
prishjes, ndërlidhja e tyre mund të çojë në tejkalimin e kapacitetit të qarkut të shkurtër të 
rrjetit.  

 
 
 
 
45 https://usea.org/sites/default/files/SEE%20DSO%20Position%20Paper%20-%20Final.pdf.  

https://usea.org/sites/default/files/SEE%20DSO%20Position%20Paper%20-%20Final.pdf
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• Cilësia e energjisë: Përveç çështjeve të rregullimit të tensionit, instalimet DER mund të 
shkaktojnë çrregullime të cilësisë së energjisë, të cilat kryesisht përfshijnë ndryshime të shpejta 
të tensionit për shkak të operacioneve të ndërprerjes, duke përfshirë uljet e tensionit dhe 
mbitensionet, emetimin e harmonikëve dhe dridhjen. Shqetësimet varen shumë nga lloji dhe 
teknologjia e pajisjeve DER, si dhe nga karakteristikat e rrjetit dhe mund të vendosin kufij në 
kapacitetin e pritjes të rrjeteve specifike.  

• Kufizime të tjera teknike: Kthimi i rrjedhave të energjisë në rrjet mund të ketë një efekt 
negativ në disa elemente të sistemit.  

 
Lidhur me integrimin e energjisë FV në Rrjetin e Shpërndarjes, është gjithashtu e rëndësishme të 
përmendet projekti i KOSTT-it për instalimin e paneleve solare në kulmet e objekteve të 
Nënstacioneve (NS) me kapacitet total të instaluar prej 1000 kW.  Në këtë drejtim, KOSTT, në 
diskutim me partnerin e saj ndërkombëtar KfW, ka siguruar një grant që mbulon kostot për këtë 
projekt.  
 
Për më tepër, ekziston një studim i BB-së në Kosovë me titull: “Projekti i Efiçiencës së Energjisë dhe 
Energjisë së Ripërtërishme. Mbështetje për Prodhimin e Energjisë së Ripërtërishme të Integruar në 
Rrjet” Ky studim pritet të përcaktojë: 

• Nevojat optimale të investimeve për rrjetin e shpërndarjes së Kosovës, në mënyrë që të 
akomodohet kapaciteti i synuar i BRE-ve deri në vitin 2030; 

• Kriteret teknike për integrimin e BRE-ve; 
• Metodologjinë dhe koston për kyçjen e Gjeneruesve të Shpërndarjes në sistemin e 

shpërndarjes; dhe, 
• Proces dhe procedura të thjeshtuara për t’u prodhues vetë-konsumues.      

TREGU I ENERGJISË 

Kosova si Palë Nënshkruese në ECT ka zhvilluar politikat përkatëse, kornizat ligjore dhe rregullatore 
për të siguruar hapjen dhe funksionimin e Tregut të Energjisë. Legjislacioni dhe kornizat rregullatore 
në fuqi janë kryesisht në përputhje me Paketën e Tretë të Energjisë të BE-së, ndërsa tani ekziston një 
nevojë e pashmangshme për të filluar me përgatitjet e nevojshme për të harmonizuar legjislacionin 
primar me kërkesat që dalin nga Paketa e Katërt e Energjisë, e prezantuar si “Energji e pastër për të 
gjithë evropianët”.  
 
Tregu i energjisë përfshin tregjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror. Aktualisht Kosova nuk ka as 
infrastrukturë të zhvilluar për gazin natyror dhe as tregun përkatës të gazit, prandaj, informacioni i 
dhënë më poshtë ka të bëjë thjesht me tregun e energjisë elektrike.  
 
Tregu i energjisë elektrike në Kosovë përfshin tregtimin dypalësh të energjisë elektrike dhe tregtinë 
për të balancuar sistemin elektrik. Bazuar në legjislacionin në fuqi, prodhuesit e energjisë elektrike janë 
të detyruar të ofrojnë kapacitetin e tyre në mënyrë transparente, jodiskriminuese dhe të bazuar në 
treg për të gjithë konsumatorët në tregjet me shumicë dhe pakicë, përfshirë ata me detyrime të 
shërbimit publik. Të gjithë konsumatorët në treg kanë të drejtë të ndryshojnë lirisht furnizuesin e tyre. 
 
Megjithëse korniza ligjore dhe rregullative në sektorin e energjisë ka lejuar hapjen graduale të tregut 
të energjisë elektrike, ende nuk ka një treg konkurrues me pakicë të energjisë elektrike në Kosovë. 
Deri më tani janë licencuar tetë furnizues, përfshirë furnizuesin nën Detyrimin e Shërbimit Publik 
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(KESCO) të vendosur nga Rregullatori për të furnizuar konsumatorët me të drejtën për të marrë 
shërbimin universal të furnizimit. Sidoqoftë, përveç KESCO, të gjithë furnizuesit e tjerë të licencuar 
janë ende joaktivë. 
 
Kosova është e përkushtuar për të hapur tregun dhe për të zbatuar Paketën e Tretë të Energjisë të 
BE-së, prandaj, në janar 2017 ZRRE-ja miratoi Udhëzimet për Liberalizimin e Tregut të Energjisë 
Elektrike. 
 
Udhëzimet për Liberalizimin e Tregut të Energjisë Elektrike parashikojnë derregullimin gradual të 
çmimit për konsumatorët përfundimtarë. Në përputhje me rrethanat, klientët e kyçur në 220 kV dhe 
110 kV tashmë furnizohen me çmime të rregulluara, ndërsa klientët e kyçur në tensionin 35 kV duhet 
të furnizohen me çmime të rregulluara nga 31 marsi 2020, dhe klientët e kyçur në nivelin e tensionit 
10 kV nga 31 marsi 2021.  
 
Tregu me shumicë i energjisë elektrike në Kosovë bazohet kryesisht në kontrata bilaterale. KEK si 
prodhuesi kryesor i energjisë elektrike në Kosovë ka një marrëveshje furnizimi me shumicë (MFSH) 
me KESCO, i cili i furnizon konsumatorët e rregulluar sipas detyrimit të shërbimit universal. Ky detyrim 
i është dhënë KESCO-s nga ZRRE-ja. Sipas MFSH, KEK duhet t’i sigurojë KESCO-s sasinë e energjisë 
elektrike për furnizimin e konsumatorëve nën detyrimin e shërbimit universal që është 70% -90% e të 
gjithë energjisë elektrike të prodhuar nga KEK-u. Megjithëse çmimi për këtë pjesë të portofolit të 
gjenerimit është dypalësh, ai mund të konsiderohet si i rregulluar duke pasur parasysh se është 
vendosur në bazë të çmimeve të rregulluara historike dhe bazuar në një opinion nga Rregullatori. Për 
më tepër, gjeneruesit aktualë nga BRE-të janë nën skemën mbështetëse (tarifa nxitëse), me vetëm një 
përgjegjësi balancuese prej 25% dhe për këtë arsye nuk ofrojnë asnjë nxitje për pjesëmarrje në tregun 
e energjisë elektrike. 
 
Nuk ka asnjë platformë për tregtimin e produkteve përpara për tregun e Kosovës dhe kështu nuk ka 
kontrata të standardizuara, produkte ose sinjale të çmimeve të përparshme. 
 
Për më tepër, çmimet e prodhimit për gjeneruesit publikë rregullohen nga 1 prilli 2017, por kjo energji 
elektrike, siç shpjegohet më lart, do të ofrohet me përparësi për Ofruesin e Shërbimeve të Furnizimit 
Universal (konsumatorë të rregulluar), ndërsa pjesa e energjisë së mbetur do të ofrohet në mënyrë 
transparente në tregun me shumicë në përputhje me “Procedurën e Tregtimit të Energjisë”, “Rregullat 
e Tregut” dhe “Dizajnin e Tregut”. Për më tepër, për mbulimin e humbjeve të rrjetit, si dhe për 
konsumatorët me çmime të parregulluara, energjia elektrike mund të blihet në tregjet rajonale të ditës 
përpara (HUPEX, SEEPEX, etj.) dhe/ose në formën e kontratave dypalëshe në tregun e lirë. 
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Figura 13: Transferet fizike dhe komerciale në strukturën aktuale të tregut46 

Kosova ka çmime të ulëta ekzistuese me pakicë si rezultat i pozicionit të KESCO-s për të blerë energji 
elektrike nga KEK me kushte të favorshme dhe nën çmimin e tregut (MFSH mes KESCO dhe KEK). 
Këto çmime janë më të ulëtat në Evropë siç tregohet në Figura 14 më poshtë. 
 

 
 
 
 
46 Burimi: Draft Dizajni i Tregut i KOSTT-it. 
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Figura 14: Çmimet e energjisë elektrike për konsumatorët shtëpiakë, gjysma e parë e 

vitit 2020 (Burimi: Eurostat) 

 
Çmimi i energjisë elektrike për klientët fundorë konsiston në koston e energjisë elektrike duke 
përfshirë: 

1. Kostot parësore të burimit:  
• Kostot që rrjedhin nga detyrimet e Fondit për BRE; dhe,  
• Kostot operative të sistemit të transmisionit dhe/ose sistemit të shpërndarjes. 

2. Tarifa e furnizuesit, dhe 
3. TVSH (8%). 

 
Aktualisht nuk ka studime për parashikimin e çmimeve me pakicë të energjisë elektrike deri në vitin 
2030, megjithatë, bazuar në raportin e projektit USAID REPOWER-Kosovë, me fillimin e tregut 
konkurrues real të shitjes me shumicë në Kosovë, çmimet me pakicë për klientët e furnizimit të 
shërbimit universal mund të jenë 17% më të larta se në tregun aktual jokonkurrues. Në të njëjtën 
kohë, çmimet me pakicë për furnizimin e shërbimit jo-universal mund të jenë 2.5% më të ulëta se 
çmimet aktuale. Kjo tregohet më shumë në Figurën 15 më poshtë: 
 
Rritja e konsiderueshme e çmimeve të shitjes me pakicë nga viti 2022, siç paraqitet në figurat më sipër, 
është për shkak të investimeve të planifikuara për rehabilitimin e termocentraleve ekzistues, ose për 
instalimin e kapaciteteve të reja gjeneruese për të siguruar sigurinë e furnizimit deri në vitin 2040. 
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Figura 15: Çmimi me pakicë i furnizimit të shërbimit universal (€/MWh) nën skenarë të 

ndryshëm të konvergjencës, rritje shumë e lartë47  

 

ÇIFTIMI I TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE SHQIPËRI - KOSOVË 

Tregu i energjisë është i lidhur ngushtë me bashkëpunimin ndërkufitar. Siç u përmend më lart, sistemi 
i transmisionit të energjisë elektrike në Kosovë mundëson shkëmbimin e energjisë elektrike me vendet 
fqinje, dhe gjithashtu mbështet tranzitin e energjisë në të gjitha drejtimet. Prandaj, Shqipëria dhe 
Kosova gati dhjetë vjet më parë filluan idenë për një treg të përbashkët të energjisë elektrike. 
Sidoqoftë, kjo ide filloi zyrtarisht në fillim të marsit 2016, kur të dy qeveritë nënshkruan një 
Memorandum Bashkëpunimi. Gjithashtu, qeveritë e Kosovës dhe Shqipërisë nënshkruan një Deklaratë 
të Përbashkët që konfirmon ambiciet e tyre të mëparshme për treg  të përbashkët dhe duke theksuar 
se një qasje me faza do të ishte më e mira për këtë. Faza e parë do të jetë krijimi i një burse shqiptare 
të energjisë ALPEX.  
 
Përveç kësaj, në maj 2016, OST-të, KOSTT-i dhe OST-ja nënshkruan një marrëveshje që KOSTT-i 
“t’u bashkohet iniciativave të OST-së për krijimin e bursës së energjisë në Shqipëri në formën e një 
aksionari”. Këto theksojnë një koordinim të ngushtë të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të 
Kosovës dhe Shqipërisë në zhvillimin e pjesëmarrjes së Kosovës në Bursën Shqiptare të Energjisë. 
 
Të gjitha këto përpjekje rezultuan me arritjet kryesore vijuese: 

• Një numër i marrëveshjeve janë nënshkruar midis OST-ve dhe Rregullatorëve që kanë të 
bëjnë me funksionimin e Bursës dhe çiftimin e tregut; 

• Bursa Shqiptare e Energjisë (ALBPEX) u krijua në nëntor 2020; dhe 
• KOSTT është aksionar në ALBPEX. 

 
Më e rëndësishmja për funksionimin e Tregut të Energjisë Elektrike ishte nënshkrimi i marrëveshjes 
për kyçje mes KOSTT dhe ETNSO-e në nëntor 2020, ku KOSTT do të funksionojë si një Zonë e 

 
 
 
 
47 Burimi: REPOWER-Raporti i Kosovës. 
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Kontrollit të Frekuencës së Ngarkesës (LFC) brenda Bllokut të Kontrollit të LFC-së Shqipëri - 
Kosovë dhe brenda Evropës Kontinentale. 

PËRFITIMET E ÇIFTIMIT TË TREGUT TË ENERGJISË ELEKTRIKE SHQIPËRI - KOSOVË 

Integrimi i tregjeve të energjisë elektrike është qëllimi i të gjitha vendeve në rajon dhe në komunitetin 
e energjisë. Çiftimi i tregut të energjisë elektrike Shqipëri - Kosovë po siguron përmirësimin e bilancit 
të energjisë, përmirësimin e ofrimit të kapaciteteve rezervë dhe rritjen e sigurisë së furnizimit për të 
dy vendet. Përveç kësaj, këto përfitime të tregut të çiftuar AL-KS do të ketë ndikim në çmimet e tregut 
të energjisë elektrike. Grafiku më poshtë tregon ndikimin e tregut të çiftuar AL-KS në çmimet e 
energjisë elektrike. 
 

 
Figura 16: Çmimet me shumicë të energjisë elektrike në SM dhe CM në Kosovë dhe 

Shqipëri48 

 
Nga grafiku i mësipërm mund të shohim se në tregun e çiftuar të energjisë elektrike, çmimet e tregut 
me shumicë ulen si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Në tregjet e ndara çmimi mesatar me shumicë 
është 52.73 €/MWh për Shqipërinë, dhe 52.01 €/MWh për Kosovën. Por, në tregun e çiftuar, çmimi 
me shumicë është 47.73 €/MWh (-10.2%) për Shqipërinë, dhe 46.63 €/MWh (-10.34%) për Kosovën. 
 
Marrë parasysh të gjitha këto përfitime, qeveritë dhe institucionet, përfshirë operatorët e sistemit në 
të dy vendet, po vazhdojnë përpjekjet e tyre për funksionimin e ALPEX dhe krijimin e një tregu të 
çiftuar të energjisë elektrike. Aktivitetet e mëposhtme janë parashikuar në periudhën e ardhshme: 

• Përgatitjet teknike dhe përzgjedhja e ofruesit të shërbimit që do të ofrojë platformën për 
tregtinë e energjisë elektrike në Tregun e Ditës Përpara (DAM) dhe Tregun Brenda Ditës 
(IDM); 

• Krijimi i degës së ALPEX në Kosovë; 

 
 
 
 
48 Burimi: REPOWER Prezantimi HLEF - 2016. 
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• Marrëveshja KOSTT - ALPEX për funksionimin e DAM dhe IDM në Kosovë, që do të sigurohet 
nga ALPEX; 

• Emërtimi NEMO në të dy vendet; 
• Çiftimi i Tregut i cili mund të fillojë të njëjtën ditë me fillimin e DAM/IDM. 

 
Çiftimi i Tregut të Energjisë Elektrike me Shqipërinë është një hap i parë drejt çiftimit rajonal, siç 
kërkohet nga paketa e tretë e Komunitetit të Energjisë.  

PËRFSHIRJA GJINORE, ARSIMIMI DHE MUNDËSITË E 
PUNËSIMIT NË SEKTORIN E BRE-VE/ENERGJISË SOLARE FV NË 
KOSOVË 
Ky seksion ofron informacion mbi tregun aktual të punës dhe mundësitë e punësimit potencial në 
sektorin FV në Kosovë. Për të pasur një pamje konkrete dhe të besueshme të situatës aktuale, u 
identifikuan gjithsej 15 kompani si biznese që operojnë në fushën e energjisë solare FV, ose duke 
prodhuar panele solare FV ose duke zhvilluar, instaluar dhe mirëmbajtur projekte të energjisë solare 
FV. Nga 15 kompanitë e identifikuara u zgjodh një mostër prej pesë kompanive për intervista sy më 
sy, bazuar në madhësinë e tyre, numrin e projekteve dhe disponueshmërinë. Për më tepër, intervistat 
u zhvilluan me përfaqësuesit e institucioneve akademike dhe qendrave të trajnimit të përmendura më 
poshtë, për të marrë të dhëna për kurrikulat, ekuilibrin gjinor dhe mundësitë arsimore aktuale dhe të 
ardhshme. Për më tepër, u zhvillua një uebinar mes përfaqësuesve të KESS, udhëheqësit të agjencisë 
për barazinë gjinore në Kosovë, pikës kryesore për gjininë në MEM, dhe përfaqësuesve të Shoqatës së 
Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë (AWESK), si një mjet për mbledhjen e informacionit mbi 
rolin e grave në sektorin e energjisë në Kosovë.  

MUNDËSITË E PUNËSIMIT 

Projeksionet pozitive për investimet e ardhshme të instalimeve FV në Kosovë i kanë inkurajuar 
kompanitë të përqendrohen më seriozisht në përditësimin dhe zhvillimin e bizneseve të tyre të tregut 
FV, duke premtuar mundësi të rritura të punësimit në të ardhmen brenda sektorit. 
 
Siç u përmend më lart, 15 kompani janë aktualisht aktive në industrinë solare të Kosovës, duke 
përfshirë një fabrikë montimi për panele solare që ofron edhe shërbime të instalimit FV. Nga 15 
kompanitë, vetëm pesë mund të konsiderohen si konkurrentë të fortë të pjesës së tregut, jo vetëm 
brenda Kosovës, por edhe në të gjithë rajonin e Ballkanit. Këto kompani vendore bashkëpunojnë 
ngushtë me kompani të njohura globale në rajone të ndryshme të botës përfshirë Evropën dhe Azinë, 
dhe kanë investuar shumë në ndërtimin e kapaciteteve dhe trajnime të certifikuara profesionale të 
stafit të tyre për teknologjitë solare. Teksa këto kompani vazhdojnë të zhvillojnë kapacitetet e tyre 
profesionale, potenciali i tyre i punësimit brenda industrisë gjithashtu do të vazhdojë të rritet. 
 
Punëdhënësi më i madh aktualisht në biznesin solar në Kosovë është impianti i montimit të paneleve 
solare, me 50 punonjës me kohë të plotë (50% femra dhe 50% meshkuj) në linjën e prodhimit. Pritet 
që impianti të shtojë 70 punonjës shtesë në linjën e prodhimit teksa kërkesa vazhdon të rritet brenda 
tregut të energjisë solare FV. Për më tepër, kompania ka një numër të ndryshueshëm të stafit të punës 
të përfshirë në instalimin e paneleve solare, në varësi të numrit të projekteve që ata kanë në proces.  
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Për kompanitë e tjera të anketuara për këtë raport, të cilat operojnë në Kosovë përmes zhvillimit të 
projekteve dhe instalimit të sistemeve solare FV, struktura e tyre e punësimit përbëhet nga 14-25 të 
punësuar me kohë të plotë. Prej tyre, 12-14% janë inxhinierë të specializuar në BRE, 85% janë instalues 
teknikë të specializuar dhe të licencuar, dhe 3-4% i mbetur janë të përfshirë në pozicione administrative 
të tilla si financa, shitjet dhe tregtimi i produkteve solare. Kompanitë gjithashtu punësojnë staf të 
përkohshëm për punë afatshkurtër (30-60 persona) gjatë sezoneve të pikut të instalimit, në varësi të 
ngarkesës specifike të punës së projektit. 
  
Dy ose tre nga kompanitë e shqyrtuara po planifikojnë ta zgjerojnë biznesin e tyre në rajon dhe tashmë 
kanë zhvilluar projekte konkrete në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zi, dhe po planifikojnë 
të dërgojnë stafin e tyre për trajnim të mëtejshëm jashtë vendit për trajnim të specializuar në fushën 
e marketingut dhe menaxhimit të projekteve solare FV. 
 
Në këtë fazë, numri i të punësuarve brenda kompanive solare është ende modest, megjithatë, duke 
pasur parasysh trendet globale në lidhje me BRE-të dhe posaçërisht detyrimet e Kosovës si pjesë e 
Komunitetit të Energjisë, parashikohet se do të ketë një kërkesë shumë më të lartë për rritje të 
punësimit brenda sektorit FV për profile të ndryshme. Kompanitë e intervistuara vlerësojnë se më 
shumë se 2,000 ndërtesa të institucioneve publike, 10,000 shtëpi, 1000 biznese mund të instalojnë 
sisteme FV në kulmet e tyre për vetë-konsum, brenda 5-10 viteve të ardhshme. Këto shifra dhe 
parashikime i kanë inkurajuar kompanitë të përqendrohen në biznesin e energjisë solare FV, duke 
kërkuar një mobilizim urgjent të një fuqie punëtore shumë të kualifikuar dhe të aftë.  
 
Në këtë fazë, kompanitë që operojnë në industrinë e energjisë solare FV kanë shprehur shqetësimet 
e tyre për mungesën e burimeve njerëzore të kualifikuara dhe të afta në dispozicion në këtë fushë. 
Inxhinierët që diplomohen nga universitete publike dhe private nuk kanë përvojë praktike, dhe 
kompanitë duhet të investojnë të paktën pesë ose gjashtë muaj për ofrimin e trajnimeve profesionale 
shtesë derisa të marrin aftësitë e nevojshme praktike për pozitat e tyre. Këto janë investime mjaft të 
shtrenjta për kompanitë, pasi ato duhet t'i dërgojnë jashtë vendit për licencimin e tyre në teknologjitë 
e energjisë solare FV.  

Në Kosovë, gjithashtu ka mungesë të teknikëve - instaluesve të aftë, pasi në Kosovë nuk ka shkolla 
teknike ose profesionale në këtë fushë. Ekziston gjithashtu një mungesë e profileve të specializuara të 
stafit në panele solare FV - dizajni i projektit, menaxhimi i projektit, inspektimet e punës, shitjet dhe 
marketingu. Mungesa e një fuqie të specializuar punëtore mund të ndikojë në kërkesat e ardhshme të 
punësimit dhe mund të pengojë mundësitë e punësimit në një shkallë më të gjerë në Kosovë në 
sektorin e BRE-ve. Në këtë kontekst, duhet të ndërmerren masa urgjente specifike nga 
institucionet/qendrat arsimore dhe trajnuese qeveritare për të krijuar një mjedis të përshtatshëm për 
zhvillimin e objekteve të arsimit dhe trajnimit me edukatorë dhe trajnerë të specializuar për BRE dhe 
energjinë solare FV, që mund t’i pajisin punëkërkuesit e rinj të mundshëm me aftësitë e nevojshme të 
kërkuara nga tregu dhe që mund t’u përgjigjen kërkesave të tregut të punës. Partneritetet e mëtejshme 
me kompani udhëheqëse ndërkombëtare në teknologjitë e BRE-ve dhe paneleve solare FV duhet 
gjithashtu të merren parasysh për ndërtimin e mëtejshëm të kapaciteteve dhe mundësitë e specializimit 
në fushat përkatëse. 
 
Bazuar në vlerësimin e përafërt të kompanive solare FV në Kosovë, për çdo 1 MW të kapacitetit të 
instaluar ka nevojë për të paktën 15 të punësuar/instalues të trajnuar mirë, gjë që kërkon punë 
intensive për 30-60 ditë. Ndërsa, bazuar në vlerësimet e studimeve ndërkombëtare, shpenzimi i 1 
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milion dollarëve për burime të ripërtërishme krijon mesatarisht 7.49 vende pune me kohë të plotë - 
që është pothuajse trefishi i 2.65 vendeve të punës me karburante fosile. 
 
Në përgjithësi, krijimi i qëndrueshëm i vendeve të punës në Kosovë do të varet nga politikat e 
vendosjes së qëndrueshme dhe të parashikueshme, të cilat aktualisht mungojnë në Kosovë. Duke 
supozuar se ka përfitime neto nga punësimi nga vendosja e burimeve të ripërtërishme, vendet e krijuara 
të punës do të jenë me kosto efektive vetëm nëse politikat e punësimit janë të dizajnuara në mënyrë 
adekuate, stabile, konsistente dhe afatgjata. Në këtë drejtim, qeveria e Kosovës duhet të ndërtojë 
politika që minimizojnë barrierat jo-ekonomike, dhe për pasojë t’i adresojë barrierat ekonomike 
përmes metodave të ndryshme të financimit. Për më tepër, duhet të përdoren skemat mbështetëse 
për energjinë e ripërtërishme për të stimuluar krijimin e vendeve të punës.  
 
Për të arritur caqet e instalimit dhe për të stimuluar rritjen e punësimit në sektorin e BRE (FV), është 
e nevojshme të lehtësohen dhe rriten mundësitë e arsimimit dhe trajnimit. Një zhvendosje në shkallë 
të gjerë në energjinë e ripërtërishme do të kërkojë shkathtësi të përziera të kompetencave nga fuqia 
punëtore konvencionale e energjisë dhe teknologjitë specifike për BRE. Prandaj, këshillohet të kryhet 
një ushtrim për hartëzimin e shkathtësive për të identifikuar shkathtësitë ekzistuese dhe hendekët e 
shkathtësive. Nga kjo, mund të zhvillohet një kurrikulë e përshtatshme trajnimi dhe arsimimi, për të 
ndihmuar përputhjen e vendeve të punës dhe shkathtësive të punëtorëve me fokus në krijimin e 
vendeve të punës në zonat me punësim të ulët. Kjo mund të arrihet nëse iniciohet dialog i mjaftueshëm 
midis qeverisë, kompanive të përfshira në biznesin e BRE-ve dhe shoqatave profesionale të 
specializuara për BRE.  
 
Disa nga shkathtësitë kyçe të fuqisë punëtore të nevojshme për të zgjeruar punësimin në BRE solare 
(sistemet FV dhe sistemet termike) përfshijnë:  

- Hulumtimi dhe zhvillimi i teknologjisë së avancuar solare;  
- Dizajnimi dhe instalimi i paneleve solare;  
- Zhvillimi i projekteve BRE dhe konsulenca për energji solare FV;  
- Shkathtësitë e prodhimit të BRE-ve në montimin e modulit dhe integrimin e sistemit për 

energjinë solare FV;  
- Ndërtimi dhe vënia në punë e sistemeve termike solare; 
- Integrimi në rrjet i projekteve të energjisë solare FV në shkallë MW;  
- Funksionimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të BRE (FV), duke përfshirë problemet e qarqeve të 

paneleve solare FV; dhe, 
- Marketingu dhe promovimi i energjive të BRE-ve (shitjet dhe kujdesi ndaj klientit). 

MUNDËSITË E ARSIMIMIT PËR BRE DHE ENERGJINË SOLARE FV 

Siç u përmend më lart, në Kosovë ekziston një numër i kufizuar i personave me arsim, njohuri dhe 
shkathtësi përkatëse për BRE ose posaçërisht për teknologjitë e paneleve solare FV. Aktualisht janë 
vetëm dy universitete, një publik - Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (Departamenti për BRE), dhe një 
privat - Universiteti UBT, që ofrojnë programe specifike studimi për diploma Bachelor (BSc) dhe 
Master (MSc) në Sistemet e Energjisë së Ripërtërishme. Fakultete të tjera, të tilla si inxhinieria elektrike, 
inxhinieria civile ose shkencat natyrore dhe të aplikuara, ofrojnë vetëm module të vogla për energjinë 
e ripërtërishme brenda programeve të tyre të studimit Bachelor. Fakulteti i Arkitekturës ofron një 
master një vjeçar për efiçiencën e energjisë për ndërtesat e banimit.  
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Numri i përgjithshëm i studentëve në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike që ndjekin aktualisht 
programet e studimit për BRE në BSc dhe MSc, është 350. Në programet e studimit BSc për BRE, 
regjistrohen 74 studentë në vit, ndërsa 20 studentë diplomojnë në vit. 100% e të diplomuarve nga këto 
programe BSc fitojnë punësim të menjëhershëm (brenda ose jashtë vendit) në fushën e tyre të energjisë 
së ripërtërishme. 60% e të diplomuarve nga këto programe janë femra dhe 40% janë meshkuj, gjë që 
tregon se femrat tërhiqen shumë nga studimet e inxhinierisë së BRE-ve. Në programin e studimit MSc 
për BRE, zakonisht regjistrohen nëntë studentë në vit, ndërsa diplomojnë pesë ose gjashtë studentë. 
Shumica e studentëve MSc gjejnë mundësi punësimi të menjëhershëm (madje edhe para diplomimit të 
tyre).  
 
Në Universitetin UBT, aktualisht ka 100 studentë aktivë në programet e studimit BSc në fushën e 
inxhinierisë dhe 40 studentë aktivë që ndjekin studimet MSc. Numri i përgjithshëm i studentëve që 
mund të regjistrohen në studimet MSc është i kufizuar në vetëm 20 për vit akademik. Në kuadër të 
këtyre programeve, përqindja e studentëve të UBT brenda degëve të inxhinierisë është 80% meshkuj 
dhe 20% femra. Programet e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Universitetit UBT nxjerrin në pah 
mundësitë e kufizuara akademike në dispozicion për studentët e interesuar në fushën e BRE-ve. Duhet 
të hulumtohen mundësitë për të punuar me këto institucione për të zgjeruar programet dhe për të 
zhvilluar më tej kurrikulën. Një listë aktuale e programeve akademike të akredituara në Kosovë me 
komponentë të lidhur me BRE jepet në Tabelën 13 më poshtë. 
 
 
Tabela 13:  Lista e programeve të studimit të akredituara që përfshijnë BRE dhe 
modulet/temat solare 

Nr. 
Programi i 
Studimit në 
anglisht 

Universiteti / 
Fakulteti / Kolegji 

Publik 
Privat  Kampusi  Niveli  ECTS Akredituar 

deri 

1. Elektro-energjia  Fakulteti i Inxhinierisë 
Elektrike Publik Prishtinë BSc 180 30/09/2020 

2. Efiçienca e 
energjisë  

Fakulteti i Inxhinierisë 
së Ndërtimit dhe 
Arkitekturës  

Publik Prishtinë MA  
Profesional 60 30/09/2022 

3.  Inxhinieri 
mjedisore  

Fakulteti i Inxhinierisë 
së Ndërtimit dhe 
Arkitekturës 

Publik Prishtinë BSc 180 30/09/2022 

4.  
Inxhinieri dhe 
Menaxhim 
Industrial  

Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike  Publik Prishtinë BSc 180 30/09/2020 

5. 
Termo-energjia 
dhe energjia e 
ripërtërishme  

Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike Publik Prishtinë BSc 180 30/09/2021 

6. 
Termo-energjia 
dhe energjia e 
ripërtërishme  

Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike Publik Prishtinë MSc 120 30/09/2021 

7.  Inxhinieri dhe 
Informatikë 

Universiteti i 
Shkencave të Aplikuara Publik Ferizaj MSc 120 30/09/2022 

8.  Menaxhimi 
Industrial  

Universiteti i 
Shkencave të Aplikuara Publik Ferizaj MSc 120 30/09/2022 

9. 
Inxhinieri 
Industriale me 
Informatikë 

Universiteti i 
Shkencave të Aplikuara Publik Ferizaj BSc 180 30/09/2020 

10. 
Inxhinieria dhe 
Menaxhimi i 
Energjisë  

Kolegji UBT Privat Prishtinë Niveli V 120 30/09/2021 
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Krijimi i kurseve adekuate të arsimit për zhvillimin dhe forcimin e rolit të kosovarëve në të gjithë 
zinxhirin e furnizimit me energji - nga prodhimi te përdoruesit - është thelbësor për zhvillimin e 
mundësive të punësimit dhe zgjerimin e përdorimit të BRE-ve në Kosovë. Nëse dizajnohen siç duhet, 
qoftë përmes universiteteve lokale ose arsimit dhe aftësimit teknik dhe profesional (AATP), këto kurse 
do të zhvillojnë ekspertizën lokale të nevojshme për të replikuar dhe shkallëzuar nismat e suksesshme, 
për të mbështetur pronësinë e palëve të interesit, dhe për të nxitur qëndrueshmërinë përtej tërheqjes 
së partnerëve të jashtëm. 
 
Meqenëse projektet e energjisë së ripërtërishme shpesh planifikohen disa vite më parë, puna efektive 
për parashikimin e shkathtësive do të ishte e dëshirueshme për tregun e punës në Kosovë. Për secilin 
nën-sektor, punësimi në zhvillimin, ndërtimin dhe instalimin e projekteve mund të lidhet me shkallën 
me të cilën instalohen kapacitete të reja. Për të gjitha parashikimet e shkathtësive, është thelbësore të 
sigurohet që janë të angazhuar të gjitha palët kryesore të interesit, përfshirë bizneset e energjisë së 
ripërtërishme, përfaqësuesit e punëtorëve dhe ofruesit e arsimit dhe trajnimit. 
 
Kurset ekzistuese universitare në Kosovë në fusha të tilla si inxhinieria, bioshkencat, gjeoshkencat, 
bujqësia dhe pylltaria dhe biznesi, mund të sigurojnë bazën e nevojshme për punë të nivelit profesional 
në energjinë e ripërtërishme. Universitetet përkatëse tashmë duhet të fillojnë të formësojnë kurset e 
tyre për të pasqyruar më mirë rritjen e interesit për burimet e ripërtërishme. Arsimimi dhe trajnimi i 
vazhdueshëm është i rëndësishëm për sektorin e energjisë së ripërtërishme. Ofruesit janë të 
ndryshëm, përfshirë bizneset e energjisë së ripërtërishme, shoqatat e industrisë, sindikatat, furnizuesit 
e teknologjisë, universitetet dhe kolegjet dhe ofruesit e trajnimeve private. Një nga sfidat kyçe në 
Kosovë është nevoja për personel të mjaftueshëm dhe të trajnuar në mënyrë të përshtatshme për të 
përballuar nevojën në rritje për profesionistë, dhe posaçërisht për specialistë me shkathtësi të 
përparuara si inxhinierë dhe teknikë për BRE dhe energji solare FV.  
 
Ri-trajnimi i punëtorëve në industritë e karburanteve fosile dhe trajnimi i të rinjve që hyjnë në tregun 
e punës, janë elemente kyçe për një tranzicion të qetë në një ekonomi me karbon të ulët. Nëse nuk 
ofrohen programe të mjaftueshme cilësore dhe efikase të trajnimit, ekziston një kërcënim serioz që 
sektori i energjisë së ripërtërishme të përjetojë mungesa jo vetëm në profesionet teknike, por edhe 
në profesionet më të përgjithshme, siç janë specialistët e shitjeve, inspektorët dhe auditorët. Vlen të 
merren në konsideratë iniciativat fleksibël të trajnimit që përqendrohen në rikualifikimin e fuqisë 
punëtore ekzistuese, në veçanti, për profesionet e ndërtimit/instalimit.  
 
Sistemet e arsimimit dhe trajnimit të vazhdueshëm (të tilla si praktikat) të rëndësishme për energjitë 
e ripërtërishme janë gjithashtu një pjesë kritike e zhvillimit të mundësive të arsimit, dhe mund të 
organizohen nga shoqatat përkatëse të biznesit të përfshira në sistemet solare BRE dhe FV; AWESK 
gjithashtu mund të luajë një rol të rëndësishëm në inkurajimin e vajzave të reja të zgjedhin studimet 
dhe kurset e trajnimit për BRE dhe energjinë solare, dhe t’i ndihmojnë ato përmes programeve të 
mentorimit në këto fusha përkatëse. Në nivele me shkathtësi më të larta, universitetet duhet gjithashtu 
të angazhohen nga afër me partnerët përkatës për të përcaktuar përmbajtjen e kursit dhe për të krijuar 

11.  
Inxhinieria dhe 
Menaxhimi i 
Energjisë 

Kolegji UBT Privat Prishtinë BSc  180 30/09/2021 

12. Inxhinieri Elektrike  Kolegji UBT Privat  Prishtinë MSc 120 30/09/2022 
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lidhje me industrinë. Bashkëpunimi dhe partneriteti me institucionet brenda fushës së energjisë së 
ripërtërishme përmes shkëmbimeve të stafit, praktikave ose vendosjeve, është një mënyrë tjetër 
praktike për të siguruar që mësimdhënia dhe mësimnxënia përdorin praktikat dhe shkathtësitë më të 
mira. 
 
Instrumentet shtesë që mund të jenë të rëndësishme për zgjerimin e mundësive të arsimit për BRE 
janë renditur në seksionin më poshtë. 

QENDRA PËR ENERGJI DHE QËNDRUESHMËRI (QEQ)  

Qendra për Energji dhe Qëndrueshmëri (QEQ) është pjesë e Universitetit të Prishtinës, e themeluar 
në 2018 me mbështetjen e USAID-it dhe Universitetit Shtetëror të Arizonës. Qendra synon të 
përdorë një qasje ndërdisiplinore për të adresuar sfidat lokale dhe globale të qëndrueshmërisë. Ajo 
siguron programe të certifikuara për “energjinë e ripërtërishme dhe qëndrueshmërinë” dhe i lidh 
anëtarët e fakultetit nga të gjithë disiplinat akademike në Universitetin e Prishtinës me akademikë nga 
universitete në të gjithë botën. Këto lloje të lidhjeve sigurojnë që studentët dhe fakulteti në Kosovë 
të kenë qasje në arsimim, mundësi dhe burimet e nevojshme për të qenë të suksesshëm.  
 
QEQ ofron kurse të programit të certifikuar në fushat e BRE-ve që mund të ndiqen nga studentë në 
Universitetin e Prishtinës të të gjitha niveleve, të cilët plotësojnë kërkesat e kursit përkatës siç 
përcaktohet në syllabusin e kursit. Certifikatat lëshohen vetëm pas përfundimit të katër kurseve që të 
gjithë së bashku bartin 20 kredite të Sistemit Evropian të Krediteve dhe Transferimit dhe Akumulimit 
(ECTS). Kjo qendër mund të sigurojë një pikë fillestare të dobishme për gjetjen e stafit të kualifikuar 
për të dhënë kurse të BRE-ve ose për të zgjeruar programet arsimore për studentët/kandidatët e 
interesuar. 

INSTITUTI ROCHESTER PËR TEKNOLOGJI RIT/AUK  

Instituti Rochester për Teknologji (RIT/AUK) ofron një program studimi për Politikat Publike, dhe 
vetëm një semestër në Politikën e Energjisë si një lëndë e zgjedhur (tre ECTS) pa ndonjë modul specifik 
të kursit për energjitë e ripërtërishme. Ngjashëm me QEQ, programi aktual i Politikës Publike të RIT 
mund të jetë pikë fillestare për zhvillimin e një kurrikule më gjithëpërfshirëse që synon 
shkathtësitë/trajnimin për BRE. RIT mund t’i zgjerojë gjithashtu programet e mëparshme të praktikës 
me institucionet energjetike dhe qeveritare (të tilla si ZRRE, KEK dhe MEM) për të përfshirë praktikat 
për BRE për studentët për të zgjeruar shkathtësitë e arsimit praktik.  
 

AFTËSIMI PROFESIONAL DHE ARSIMOR (AATP)   

Ka shumë qendra AATP dhe shkollat teknike (niveli i mesëm i lartë) në Kosovë të cilat mund të 
mbështesin mundësi të zgjeruara arsimore. Këto qendra specializohen për aftësimin profesional të 
teknikëve që janë shumë të kërkuar brenda biznesit të tregut të ripërtërishëm/energjisë solare FV, 
veçanërisht në punët e instalimit për panelet solare FV. Sidoqoftë, sektori i AATP-së nuk është i 
rregulluar në mënyrë adekuate për të siguruar tregun e punës me punonjës potencialë të cilët 
posedojnë shkathtësi që i bëjnë ata menjëherë tërheqëse për punëdhënësit e ardhshëm. Një nga sfidat 
e sistemit të AAP-së është mosrespektimi i kurrikulës mësimore të AAP dhe kërkesave të sektorit 
privat për shkathtësi. Kurrikulat mësimore brenda fushës së energjisë janë të vjetruara dhe jo në 
përputhje me nevojat e tregut, ndërsa gjithashtu nuk ka ende ndonjë program specifik lidhur me 
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energjinë e ripërtërishme. Sidoqoftë, AATP mund të ofrojë mundësi për arsimim të vazhdueshëm, 
duke siguruar aftësi të përshtatura për BRE për kandidatët e ardhshëm. 

QENDRA E TRAJNIMIT E KEK-UT  

Qendra e Trajnimit e KEK-ut ofron trajnime për punonjësit e KEK për të kontribuar në kualifikimin e 
kërkuar praktik të stafit të kompanisë, ndërsa gjithashtu kontribuon në programe të tjera inovative që 
do t’i shërbenin KEK në përgjithësi. Ajo i ka zgjeruar me tej kapacitetet e saj për të ofruar trajnime në 
fusha të ndryshme për të gjithë kandidatët e interesuar në Kosovë. Programet e trajnimit të ofruara 
nga kjo Qendër janë programe të akredituara dhe janë të njohura në nivelin ndërkombëtar dhe u 
mundësojnë kandidatëve të zhvillojnë shkathtësitë e tyre praktike në disa fusha, të tilla si energjia 
elektrike, funksionimi mekanik, saldimi, operimi i makinerisë së rëndë, siguria e vendit të punës dhe 
menaxhimi dhe administrimi. Aktualisht, Qendra nuk ofron ndonjë program specifik trajnimi për 
energjinë e ripërtërishme, as për panelet solare FV, por mund të konsiderojë zgjerimin e mëtejshëm 
të aktiviteteve të saj në këtë drejtim në varësi të së ardhmes së Strategjisë së KEK-ut për zhvillimin e 
projekteve të mëdha solare FV. Struktura e qendrës së trajnimit mund të përshtatet lehtësisht dhe të 
pajiset me pajisje laboratorike për energji të ripërtërishme dhe të ofrojë trajnime për stafin e KEK-ut, 
si një tranzicion i qetë në të ardhmen e energjisë së ripërtërishme. Ky veprim do të kërkonte fillimisht 
një trajnim të trajnerëve, të cilët më vonë do të trajnonin personelin e KEK-ut dhe kandidatë të tjerë 
të interesuar për teknologjitë e ripërtërishme. 

AKADEMIA E KEDS-IT  

Akademia e KEDS-it është pjesë e Shërbimeve të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në Kosovë Sh.A. 
(KEDS), e cila është themeluar si iniciativë e KEDS-it për zgjidhje efektive të problemeve me të cilat 
përballen studentët e talentuar në Kosovë, duke siguruar njohuri praktike dhe ekspertizë përmes 
programeve të trajnimit dhe praktikës. Akademia ofron programe të akredituara (12 kredite ECTS) 
për studentët e arsimit të lartë dhe programe të tjera interaktive për nxënësit e shkollave të mesme 
në shkollat e mesme teknike në Kosovë me qëllim të uljes së papunësisë duke ofruar punësim në KEDS 
dhe/ose njohuri për punësim në kompani të tjera të ngjashme. Akademia e KEDS-it mund ta zgjerojë 
programin e saj për të mbështetur studentët e interesuar në fushat e BRE-ve, duke ofruar trajnime të 
targetuar për BRE ose programe të praktikës për studentët e interesuar.  
 
REKOMANDIME 
 
Pas shqyrtimit të të gjitha mundësive të ndryshme arsimore brenda sektorit të BRE-ve të Kosovës, 
sugjerohen rekomandimet e mëposhtme për zgjerimin specifik të arsimimit: 
 

1. Standardet për profile specifike në energjinë BRE ose FV duhet të zhvillohen në përputhje me 
Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (EQF), Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), si 
dhe sistemin e rishikuar të Klasifikimit Kombëtar të Profesioneve. 

2. Kurrikula bërthamë për BRE dhe energji solare duhet të hartohet dhe përshtatet nga Ministria 
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për shkollat AATP.  

3. Zhvillimi dhe zbatimi i sistemit të kombinuar të kurrikulës pilot të AAPT me elementet e të 
nxënit të dyfishtë (kombinimi i të nxënit në shkolla dhe në ndërmarrjet BRE/solare) në 
përputhje me kurrikulën bërthamë. Një sistem i ngjashëm mund të zbatohet në universitetet 
që ofrojnë kurse studimi në fushat e BRE-ve. 
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4. Organizoni seanca orientuese në karrierë dhe fushata të vetëdijesimit me vajza dhe djem të 
rinj në shkollat fillore dhe të mesme të ulëta, për promovimin e rëndësisë së BRE-ve dhe 
energjisë solare për Kosovën për kursimin e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit. Sesionet 
gjithashtu mund të mbështesin lehtësimin e një orientimi të ardhshëm studimor për programet 
e energjisë së ripërtërishme (opsionet dhe mundësitë). 

5. Krijoni kushte për shërbime mbështetëse dhe studime në mënyrë që të përcillni progresin e 
karrierës në nivel më të lartë universitar brenda departamenteve për BRE, QEQ ose jashtë 
vendit. 

6. Zhvilloni programe më specifike të praktikës dhe mentorimit për studentët që zgjedhin 
programe studimi për BRE në ndërmarrjet e përfshira në industrinë e BRE-ve dhe FV. 

7. Inkurajoni mundësitë e shkëmbimeve studimore me universitete ndërkombëtare që ofrojnë 
programe më specifike studimi për sistemet BRE dhe solare FV. 

8. Lidhni punën hulumtuese në universitete me industrinë e BRE-ve dhe solare duke lehtësuar 
qasjen në specializimet inteligjente në përputhje me strategjinë e Evropës 2020 për BRE dhe 
sektorët industriale FV. 

9. Qendra e Trajnimeve e KEK-ut mund të zgjerohet dhe përshtatet për ofrimin e trajnimeve 
profesionale për BRE dhe FV për stafin ekzistues të KEK-ut dhe kandidatët e tjerë të interesuar 
në bashkëpunim me shoqatat profesionale për industritë e BRE-ve dhe solare. 

GJINIA NË SEKTORIN E ENERGJISË SË BRE/SOLARE FV 

Sektori energjetik i Kosovës është i mbushur me pabarazi të përhapura gjinore dhe hendekë që 
përfshijnë qasjen në energji, tregun e punësimit, arsimin e lidhur me energjinë dhe vendimmarrjen 
brenda sektorit. 
 
Kosova miratoi Ligjin për Barazinë Gjinore në 2015, që kërkon zhvillimin e masave dhe instrumenteve 
të politikave si në nivelet kombëtare ashtu edhe lokale në të gjithë sektorët, përfshirë sektorin e 
energjisë, dhe krijon institucione dhe mekanizma të barazisë gjinore për të integruar parimet e 
përfshirjes gjinore në të gjithë legjislacionin përkatës. Përkatësisht, ky është ligji i vetëm për Barazi 
Gjinore në Ballkanin Perëndimor që thotë se përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, 
ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet një përfaqësim minimal prej 
50% për secilën gjini, përfshirë organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse”. 
 
Fatkeqësisht, zbatimi i këtij ligji ka qenë një sfidë në Kosovë. Në sektorin e energjisë në Kosovë, 
përvetësimi dhe zbatimi i politikave të barazisë gjinore ka qenë deri tani shumë i ngadaltë. Ka mungesë 
të dëshmive zyrtare nëse ky proces është duke u përkthyer në dokumente të politikave, korniza ligjore, 
strategji ose programe për energji. Megjithëse ekziston një vlerësim i përafërt se më pak se 10% e 
fuqisë punëtore të sektorit të energjisë janë gra, ka mungesë të të dhënave të zbërthyera për 
përqindjen e grave të angazhuara në sektorin e energjisë sipas pozitave që ato mbajnë brenda 
institucioneve të tyre përkatëse të energjisë. Përkundër kësaj mungese të dëshmive zyrtare, është e 
qartë se numri i grave të angazhuara në këto institucione është ende shumë i ulët.   
 
Ndërmarrjet e energjisë duhet t’i adresojnë këto probleme sistemike duke i fuqizuar gratë me mundësi 
ekonomike, pasi kërkesa më e madhe për shërbimet e energjisë nga BRE vazhdon të rritet. Teksa 
vazhdon rritja e vendeve të punës në sektorin e energjisë së ripërtërishme, është thelbësore dhe e 
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mençur që udhëheqësit e biznesit të zhvillojnë dhe zbatojnë politika që krijojnë vend pune më 
gjithëpërfshirës në baza gjinore. Nga këndvështrimi ligjor, aktualisht asnjë nga ligjet për sektorin të 
energjisë, ose nga strategjitë kombëtare zhvillimore ose planet e veprimi për energjinë e ripërtërishme, 
nuk përmbajnë ndonjë analizë ose këndvështrim të përfshirjes gjinore.  
 
Aktualisht, mjedisi për gratë në sektorin e energjisë është i kufizuar. Brenda bizneseve FV të anketuara, 
raporti gjinor i punësimit të stafit të kompanive shkonte nga 12-14% femra dhe më shumë se 85% 
meshkuj. Gratë inxhinierë në fushën e BRE-ve përfaqësohen mirë brenda këtij 12-14% dhe ato tregojnë 
performancë shumë të mirë në planifikimin dhe hartimin e projekteve, në menaxhimin e projekteve 
solare FV, dhe gjithashtu në pozita të tjera të lidhura me administratën dhe financat. Përmes sondazhit, 
instalimi teknik i paneleve FV tregoi përfaqësim 100% vetëm të personelit meshkuj. Kjo është kryesisht 
për shkak të mungesës së shkathtësive teknike por edhe më shumë për shkak të mungesës së interesit 
nga studentet femra për t’u angazhuar në punët teknike. Rol luajnë edhe stigma dhe normat sociale në 
lidhje me atë se kush mund t’i mbajë këto pozita teknike. 
 
Ekzistojnë disa iniciativa lokale që mbështesin gratë që aplikojnë BRE dhe energji solare FV brenda 
biznesit të tyre, por këto janë ndërhyrje sporadike të projekteve pa ndonjë ndjekje sistematike ose 
qëndrueshmëri afatgjatë. Disa projekte ndërkombëtare të donatorëve gjithashtu aplikojnë disa stimuj 
specifikë për gratë në kuadër të projekteve të tyre (GiZ, MCC dhe USAID) duke inkurajuar angazhimin 
brenda sektorit të energjisë së ripërtërishme dhe me masat e efiçiencës së energjisë. Një shembull i 
kësaj është programi MCC që siguroi bursa për 22 studente të reja për studimet MA në SHBA për 
energjinë e ripërtërishme dhe efiçiencën e energjisë.   
 
Një skemë tjetër e granteve për gratë ndërmarrëse është lansuar kohët e fundit nga MCC, me stimuj 
specifikë për ato gra që aplikojnë panele solare dhe masa të efiçiencës së energjisë në projektet e tyre. 
Sidoqoftë, përmes një uebinari të realizuar ndërmjet përfaqësuesve të KESS-it, udhëheqësit të agjencisë 
për barazi gjinore në Kosovë, së bashku me përfaqësuesit e AWESK, dhe pikës së fokusit për gjininë 
në MEM, u zbulua se procesi i aplikimit për gratë ndërmarrëse u duk se ishte shumë kompleks pasi ato 
nuk kishte përvojë në trajtimin e projekteve të granteve. Për më tepër, mungesa e njohurive mbi 
teknologjinë FV dhe masa të tjera të efiçiencës së energjisë që kërkohet të përshkruhen brenda 
formularëve të aplikimit të projektit, i dekurajoi shumë gra nga aplikimi për këto grante.  
 
Aktiviteti i USAID-it KESS gjithashtu siguroi kohët e fundit trajnime për ngritjen e kapaciteteve për 51 
përfaqësuese të AWESK, përfshirë trajnime për Efiçiencën e Energjisë, Tarifat e Energjisë dhe 
Përdorimin e sistemeve të BRE-ve në amvisëri dhe biznese. Anëtaret e AWESK të trajnuar nën këtë 
mbështetje të USAID-it; partneriteti i përbashkët me instaluesit/ndërmarrjet solare FV mund të 
mobilizohet më tej për të ofruar trajnime të ngjashme për gratë ndërmarrëse (kompani të vogla dhe 
të mesme) në përdorimin e masave të efiçiencës së energjisë dhe teknologjisë FV në bizneset e tyre.  
 
 
Pavarësisht nga këto përpjekje të kufizuara më sipër, duhet të bëhet më shumë për të rritur 
pjesëmarrjen e grave brenda fuqisë punëtore të energjisë dhe brenda programeve akademike. Integrimi 
gjinor në sektorin e energjisë në Kosovë duhet të zbatohet duke marrë parasysh nevojat specifike të 
grave në sektor dhe strategjitë e integrimit gjinor duhet të përfshihen në të gjitha strategjitë dhe planet 
e veprimit për subjektet dhe shërbimet përkatëse të energjisë, përfshirë Agjencinë për Efiçiencën e 
Energjisë sipas Ligjit për Barazinë Gjinore dhe kërkesave të Agjendës së BE-së për para-anëtarësimin. 
Integrimi duhet të bazohet në dy parime kryesore: 1) që gratë dhe burrat kanë nevoja, role, interesa 
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dhe qasje të ndryshme në burime dhe përfitimet e tyre, dhe 2) që gratë dhe burrat duhet të luajnë 
role po aq të rëndësishme në sektorin e energjisë dhe sektorin e BRE-ve. 
 
Planet përkatëse të veprimit duhet të hartohen me masa specifike për përfshirjen e grave, dhe të 
shoqërohen me vija specifike buxhetore për zbatim. Në këtë proces, është me rëndësi thelbësore që 
të përfshihen gra inxhiniere (AWESK), gra ndërmarrëse dhe OJQ të tjera të grave dhe nga shoqëritë 
civile, për të përfaqësuar nevojat e grave dhe interesin për efiçiencën e energjisë dhe sektorin e 
energjisë së ripërtërishme. Gratë duhet të jenë pjesë e të gjitha grupeve fillestare punuese në procesin 
e hartimit të politikave, ashtu si në proceset e hartimit të strategjive dhe planeve të veprimit, dhe 
gjithashtu të përfshihen në zbatimin, monitorimin dhe mbikëqyrjen e të njëjtave strategji dhe iniciativa 
të projekteve si në nivel kombëtar ashtu edhe në nivel komunal. 

REKOMANDIME 

Pas shqyrtimit të të gjitha mundësive të ndryshme të punësimit, arsimit dhe përfshirjes gjinore brenda 
sektorit të BRE-ve në Kosovë, më poshtë jepen rekomandimet vijuese për përmirësim brenda sektorit: 
 

1. Universitetet duhet të forcojnë partneritetin e tyre me shoqatat e industrisë së BRE-ve për 
përputhjen më të mirë të programeve dhe kurrikulave të tyre të trajnimit me kërkesat e 
orientuara drejt tregut të BRE-ve. Inkurajoni ekspertët e industrisë të punojnë si ligjërues të 
ftuar në lidhje me BRE solare FV. 

2. Universitetet duhet të krijojnë partneritet të ngushtë me Qendrën për Energji dhe 
Qëndrueshmëri (QEQ) dhe t’u rekomandojnë studentëve avancimin e njohurive të tyre 
praktike dhe kuptimin e BRE-ve dhe energjisë solare përmes moduleve të programit që QEQ 
po ofron për BRE.  

3. Universitetet, në partneritet me shoqatat e industrisë së BRE, mund të lehtësojnë praktikat 
verore për studentët në BRE dhe duke i lehtësuar pjesëmarrjen e tyre në projekte pilot brenda 
fushave të tyre përkatëse.  

4. QK-ja mund të sigurojë programe për të motivuar studentët që zgjedhin programet e studimit 
të BRE-ve brenda dhe jashtë vendit. 

5. QK-ja/Ministritë duhet të organizojnë Panaire të Punës për Energji të Ripërtërishme një herë 
në vit për të tërhequr punëkërkues të rinj (veçanërisht gra) brenda industrisë së sektorit. 

6. Programet e vetëdijesimit dhe komunikimit për BRE-të mund të organizohen nga qeveria, të 
mbështetura nga donatorët, për të promovuar BRE-të e Kosovës dhe objektivat e efiçiencës 
së energjisë dhe si të arrihen caqet e BE-së. Programet gjithashtu mund të përqendrohen në 
prezantimin e mundësive të arsimit dhe orientimit në karrierë në Kosovë për BRE dhe 
industrinë solare. 

7. QK-ja, në partneritet me donatorët, mund të zgjerojë dhe adaptojë strukturat e qendrës 
trajnuese të KEK-ut për ofrimin e trajnimeve profesionale për stafin ekzistues të KEK-ut dhe 
studentë/teknikë të tjerë në BRE (solare), në bashkëpunim me shoqatat e specializuara në 
teknologjitë dhe industrinë e BRE-ve. 

8. Programi i Trajnimit të Trajnerëve (TT) gjithashtu mund të inkurajohet për stafin e universitetit 
ose AATP, për të siguruar një numër të caktuar të trajnerëve të kualifikuar dhe të certifikuar 
për BRE, në mënyrë që të mund të kryhet trajnim i mëtejshëm për studentët e rinj dhe 
punëkërkuesit në BRE. 

9. QK-ja, në partneritet me donatorët, mund të krijojë një inkubator për mbështetjen e 
ndërmarrësve të gjelbër si për gratë ashtu edhe për burrat që duan të përfshihen në prodhimin 
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e produkteve të ER-së, duke përfshirë produktet dhe komponentët e paneleve solare FV, dhe 
teknologjitë e lidhura për krijimin e vendeve të reja të punës në BRE.  

10. QK-ja, në partneritet me donatorët, mund të hartojë dhe zhvillojë programe të veçanta 
trajnimi në nivelet kombëtare dhe komunale për ndërmarrësinë e gjelbër, me një fokus specifik 
në BRE (FV). 

11. QK-ja mund të caktojë fonde specifike ose kredi me norma interesi të favorshme, ose skema 
të granteve për inkurajimin e ndërmarrjeve të reja të NVM-ve për të punuar në BRE. 

12. Skemat specifike të granteve duhet të hartohen ose zhvillohen më tej, për të inkurajuar 
ndërmarrësinë e grave në aplikimin e BRE-ve (përfshirë sistemet FV) në bizneset e tyre. 
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SHTOJCA 1. SISTEMET E DEPONIMIT ME BATERI NË SHKALLË 
SHËRBIMI  
 
Çfarë janë Sistemet e deponimit me bateri në shkallë shërbimi / Sistemet e deponimit të energjisë 
me bateri stacionare (BESS)? 
 
Energjia e ripërtërishme e ndryshueshme (VRE) i referohet burimeve të gjenerimit të energjisë së 
ripërtërishme prodhimi i të cilave nuk kontrollohet në mënyrë të përsosur nga një operator i 
gjenerimit të energjisë dhe është e vështirë të parashikohet, të tilla si, dhe kryesisht energjia e erës 
dhe solare (në raste të caktuara hidro-energjia elektrike pa kapacitet deponimi konsiderohet si një 
VRE, pasi prodhimi i energjisë varet nga rrjedha e ujit në çdo moment të caktuar). Sistemet e Baterive 
Stacionare për Deponim të Energjisë (BESS) ose Bateritë e Shkallës së Shërbimit, mundësojnë një 
furnizim më të madh të VRE në rrjet, për shkak të aftësisë së tyre për të thithur shpejt, deponuar dhe 
ri-injektuar energjinë elektrike / energjinë e tepërt të gjeneruar, kështu që kontrollojnë prodhimin dhe 
shfrytëzimin e energjisë së ripërtërishme dhe optimizojnë procesin e bilancit të energjisë dhe 
frekuencës.   
 
 
Kur dhe pse është e nevojshme? 
 
Sistemet e Baterive Stacionare për Deponim të Energjisë (BESS) po bëhen zgjidhja kryesore për 
integrimin efektiv të pjesëve të larta të VRE në sistemet e energjisë në të gjithë botën, dhe ndihmojnë 
në sigurimin e energjisë elektrike të besueshme dhe më të lirë në komunitetet e largëta, të vogla dhe 
të shkëputura nga rrjeti. BESS janë të kyçura zakonisht në rrjetet e shpërndarjes ose transmisionit, ose 
në lidhje të drejtpërdrejtë me një gjenerator të energjisë së ripërtërishme (të tilla si energji nga era, 
solare FV ose hidro). Rritja e vazhdueshme dhe përshpejtuese e depërtimit të VRE do të shtyjë më tej 
kërkesën për BESS Stacionare, të cilat ofrojnë shërbimet kyçe vijuese: 
 
1. Shërbimet për Operatorët e Sistemit: 

• Rregullimi i frekuencës: Një disbalancë midis furnizimit me energji elektrike dhe kërkesës 
për energji mund të çojë në një rënie ose rritje të frekuencës së rrjetit. BESS stacionar mund 
të ofrojë shërbime të rregullimit të frekuencës në milisekonda.  

• Devijimi fleksibël: Kur prodhimi VRE fillon të rritet (për shkak të kushteve specifike dhe 
të ndryshueshme), kurba e ngarkesës së energjisë ndryshon në mënyrë dramatike. Sistemit i 
kërkohet të devijojë për poshtë kur rritet gjenerimi dhe të devijojë për lart kur gjenerimi 
zvogëlohet dhe kërkesa rritet. BESS stacionar do të ishte i përshtatshëm për të ndihmuar në 
përmbushjen e këtyre kërkesave të devijimit dhe rrafshimin e kurbës së ngarkesës.  

• Shërbimet e startimit nga errësira: Në rast të dështimit të rrjetit, rivendosja e 
impianteve të gjenerimit të energjisë kërkon energji për të filluar përsëri, e cila referohet si 
startimi nga errësira. BESS stacionar mund të ofrojë shërbime të startimit nga errësira në 
rast të prishjes së rrjetit (në vend të gjeneratorëve me naftë). 

 
 
2. Shërbimet për shtyrjen e investimeve: 

• Zhvendosja e energjisë dhe shtyrja e investimeve për kapacitetin: BESS stacionar 
është i përshtatshëm për të shërbyer si rezervë kapaciteti për furnizuesit e energjisë 
elektrike, pasi ato mund të shkarkohen gjatë orëve të pikut, duke zhvendosur gjeneruesit e 
pikut dhe duke shtyrë investimet e mëtejshme në impiantet e pikut të energjisë.  

• Lehtësimi i bllokimit të transmisionit dhe shpërndarjes: Gjatë pikut të kërkesës, 
rrjetet e transmisionit dhe shpërndarjes mund të përballen me mbingarkesë të rrjetit, pasi 
rrjedha e energjisë tejkalon kapacitetin mbajtës të rrjeteve. Për të shmangur bllokimet e 
rrjetit, operatorët zakonisht rrisin infrastrukturën e tyre të shpërndarjes dhe transmisionit, e 
cila nuk është më e përshtatshme kur kongjestioni ndodh në një periudhë të kufizuar / 
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specifike.  Sistemet e deponimit me bateri në shkallë shërbimi mund të përdoren për të 
deponuar energjinë nga gjenerimi i energjisë së ripërtërishme, në mënyrë që të adresojnë 
kërkesën e pikut që tejkalon kapacitetin e rrjetit. Për më tepër, sistemet e deponimit me 
bateri mund të ofrojnë përgjigje të menjëhershme ndaj sistemeve të rrjetit të transmisionit-
shpërndarjes për të menaxhuar çdo ndryshueshmëri të shkaktuar nga gjenerimi nga burimet 
e ripërtërishme të energjisë. 
 
 
 

3. Shërbimet për gjeneruesit VRE: 
 

• Zvogëlimi i prerjes së energjisë së ripërtërishme: Duke qenë se gjeneruesit VRE nuk 
kanë një prodhim fiks të kontrollueshëm, në raste kur gjenerimi është më i lartë se kërkesa 
kjo çon në prerjen e energjisë, e cila është një zvogëlim i qëllimshëm në prodhimin ose 
daljen e energjisë së ripërtërishme, nën nivelet që mund të ishin prodhuar. Sistemet e 
deponimit me bateri në shkallë shërbimi janë një nga zgjidhjet për zvogëlimin e prerjes së 
energjisë së ripërtërishme, pasi energjia elektrike e tepërt mund të deponohet dhe më pas të 
përdoret sipas kërkesës.  

• Firmimi i kapacitetit: Duke qenë se gjenerimi VRE është shumë i ndryshueshëm (për 
shkak të shpejtësisë së erës ose ekspozimit në diell), shtimi i sistemeve të deponimit me 
bateri në shkallën e shërbimi në një burim të gjenerimit VRE zvogëlon ndryshueshmërinë e 
prodhimit të energjisë në pikën e interkoneksionit në rrjet, duke lehtësuar kështu integrimin 
më të mirë të burimeve të ripërtërishme. Sistemi i deponimit me bateri mund të zbutë 
prodhimin e burimeve VRE dhe të kontrollojë shpejtësinë e devijimit për të eliminuar 
luhatjet e shpejta të energjisë në rrjet. Më tej, kjo do t’u lejojë gjeneruesve të energjisë së 
ripërtërishme të rrisin pajtueshmërinë me oraret e tyre të prodhimit të energjisë elektrike 
dhe të shmangin ngarkesat penalizuese për çdo devijim në gjenerim. Për më tepër, forcimi i 
kapacitetit do t’u lejojë gjeneruesve të energjisë së ripërtërishme të marrin pozicione më të 
mira në ankandet e bazuara në tregun e energjisë për energji, pasi kjo do të rriste sigurinë 
dhe disponueshmërinë e energjisë.  

 
4. Shërbimet për Sistemet e Rrjetit të Vogël:  
 

Sistemet e Rrjetit të Vogël (të tilla si në komunitetet e largëta ose ishujt) zakonisht janë 
mbështetur në gjeneratorë me naftë për furnizim të besueshëm të energjisë. Teksa gjenerimi 
i VRE është bërë konkurrues me kosto, po rritet edhe vendosja e tyre në sistemet e rrjetit 
të vogël. Sidoqoftë, pasi është e vështirë të vlerësosh kërkesën dhe furnizimin me energji në 
zonat e largëta (gjithashtu për shkak të mungesës së burimeve fleksibël të gjenerimit), 
bateritë në shkallë shërbimi mund të ndihmojnë në ekuilibrimin e ngarkesës duke ngarkuar 
dhe shkarkuar sipas nevojës. Kjo do të çojë në një rritje të pjesës së gjenerimit dhe 
shfrytëzimit të energjisë së ripërtërishme në komunitete të tilla.   

 
 
Komponentët e BESS stacionar 
 
Sistemet e deponimit me bateri në shkallë shërbimi / Sistemet e Baterive Stacionare për Deponim të 
Energjisë (BESS) zakonisht përbëhen dhe përfshijnë komponentët e mëposhtëm: 
 

1. Sistemi i Baterisë: i përbërë nga paketë baterie, e cila përmban shumë bateri të tensionit dhe 
kapacitetit të duhur; sistemi i menaxhimit të baterisë (BMS), i cili siguron menaxhim të 
besueshëm dhe të sigurt të funksionimit të sistemit; dhe sistemi i menaxhimit termik të 
baterisë (B-TMS), i cili kontrollon temperaturën e qelizave.  

2. Komponentët e operimit: të përbërë nga komponentët e kërkuar për funksionimin e 
besueshëm të sistemit, duke përfshirë kontrollin dhe monitorimin e sistemit, sistemin e 
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menaxhimit të energjisë (EMS) dhe sistemin e menaxhimit termik. Kontrolli dhe monitorimi i 
sistemit është i kombinuar pjesërisht në sistemin e përgjithshëm mbikëqyrës dhe sistemin e 
marrjes së të dhënave (SCADA) dhe mund të përfshijë gjithashtu njësi të mbrojtjes nga zjarri 
ose alarm. EMS është përgjegjës për kontrollin, menaxhimin dhe shpërndarjen e rrjedhës së 
energjisë së sistemit. Sistemi i menaxhimit termik kontrollon të gjitha funksionet në lidhje me 
ngrohjen, ventilimin dhe ajrin e kondicionuar të BESS stacionar 

3. Elektronika e energjisë: Elektronika e energjisë mund të grupohet në njësinë e konvertimit, e 
cila shndërron rrjedhën e energjisë midis rrjetit dhe baterisë, dhe komponentët e kërkuar të 
kontrollit dhe monitorimit, të tilla si njësitë e ndjeshmërisë së tensionit dhe menaxhimi 
termik i komponentëve të elektronikës së energjisë.  
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Llojet e baterive 
 
BESS kanë një kapacitet tipik deponimi që shkon nga rreth disa megavat-orë (MWh) deri në qindra 
ose tani edhe mijëra MWh. Teknologjitë BESS mund të ndryshojnë në dendësinë e energjisë, 
efiçiencën e ngarkimit dhe shkarkimit (dy kahësh), jetëgjatësinë dhe vetitë ekologjike të pajisjeve. 
Ekzistojnë teknologji të ndryshme për deponimin me bateri, të tilla si bateri litium-jon (Li-ion), me 
squfur të natriumit dhe acid të plumbit. Bateritë melitium-jon (Li-ion) dhe Vanadium Redox Flow 
(Flow) janë aktualisht dy sistemet më të përdorshme të baterive komerciale për BESS stacionar ose 
Sistemet e deponimit me bateri në shkallë shërbimi.  
 
Bateri litium-jon (Li-ion) 
Bateritë li-jon kanë parë rritjen më të shpejtë dhe rënien e kostos në vitet e fundit. Sipas Agjencisë 
Ndërkombëtare të Energjisë (IEA), në vitin 2017, Li-ion përbënte gati 90% të shtesave të deponimit 
me bateri në shkallë të gjerë. Konfigurime të shumëfishta të kimikateve të baterive janë të 
disponueshme për bateritë li-jon, duke i bërë ato tërheqëse për ofruesit e energjisë elektrike, 
veçanërisht për aplikimet që kërkojnë zgjatje prej 4 orësh ose më pak. Teknologjitë e litiumit kanë 
një efikasitet të lartë të udhëtimit vajtje-ardhje DC (zakonisht> 85%), por përjetojnë degradim vjetor 
dhe kanë një jetë shërbimi prej 10 deri në 15 vjet. 
 
Bateritë li-jon përdoren në shkallë që variojnë nga lodrat dhe telefonat mobilë deri te automjetet 
elektrike dhe sistemet e energjisë në shkallë të shërbimeve deri në 100 MW ose më të mëdha. 
Teksa kjo teknologji fillimisht është përdorur vetëm për 
aplikime me kohë të shkurtër, të tilla si rregullimi i frekuencës ose forcimi i burimeve të 
ripërtërishme, këto bateri po 
përdoren gjithnjë e më shumë në aplikime me kohëzgjatje më të gjatë (nga 2 deri në 6 orë). Kohët e 
fundit bateritë e litiumit po zëvendësohen nga formulime më të përparuara të litiumit, përfshirë 
LiFePO4, të cilat kanë performancë më të mirë dhe janë më pak të ndezshme.  
 
Ekzistojnë shqetësime se litiumi do të bëhet gjithnjë e më i rrallë në të ardhmen, kështu që po 
hulumtohen, zhvillohen dhe nxirren në treg teknologji të reja të baterive. 
 
Bateritë Vanadium Redox Flow (Flow) 
Sistemet flow njihen për jetën e tyre më të gjatë të shërbimit, aftësinë për të siguruar një kohëzgjatje 
të deponimit nga 2 në 8 orë, dhe fleksibilitetin për të siguruar fleksibilitetin e madhësisë së sistemit. 
Megjithëse bateritë flow janë teknologji mjaft e re, janë vendosur sisteme të shumta më të mëdha, siç 
janë: 

• Instalimi nga San Diego Gas and Electric dhe Sumitomo i baterisë flow 2 MW / 8 MWh në 
Kaliforni, SHBA 

• Sistemi i baterive 200 MW / 400 MWh në Dalian, Kinë.  
 
Bateritë flow kanë një dendësi më të ulët të energjisë sesa bateritë në gjendje të ngurtë siç janë li-
jon, që do të thotë se ato përdorin më shumë hapësirë fizike për MWh energji dhe janë aktualisht të 
përshtatshme vetëm për aplikime stacionare. Bateritë janë jo të ndezshme, gjë që i bën ato më të 
sigurta se litiumi, por elektroliti duhet të përmbahet në mënyrë të sigurt. Bateritë flow kanë një 
efikasitet më të ulët të udhëtimit vajtje-ardhje DC (zakonisht 70 deri në 80 përqind) sesa bateritë e 
litiumit. Sidoqoftë, ato kanë një cikël jetësor teorikisht të pakufizuar (d.m.th. numri i rimbushjeve 
gjatë jetës së tyre të përdorshme - aktualisht të paktën dy ose trefishi i baterive të litiumit) dhe një 
jetë tipike shërbimi prej 20 vjetësh ose më shumë. Megjithëse vetë bateritë kanë një dendësi më të 
ulët të energjisë sesa teknologjitë e litiumit, kontejnerët mund të mbivendosen lehtësisht, duke 
rezultuar në një gjurmë totale më të vogël për një sistem të caktuar të deponimit me kapacitet prej 
MWh. Më tej, bateritë flow vanadium janë më të riciklueshme se litiumi, dhe besohet se ka rezerva 
të mëdha në dispozicion të vanadiumit. Përveç baterive në shkallë shërbimi, një kompani amerikane / 
australiane (Stor-En) po fillon prodhimin në Australi të baterive flow vanadium për amvisëri, biznese 
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të vogla dhe aplikime të vogla të shkëputura nga rrjeti që janë mjaft kompakte, me karakteristika më 
të mira të performancës sesa bateritë e litiumit. 
 
 
Veprimet e BE-së për bateritë në shkallë shërbimi 
 
Në vitin 2019 BE-ja përfundoi një përditësim gjithëpërfshirës të kornizës së saj të politikave të 
energjisë për të lehtësuar tranzicionin nga karburantet fosile drejt energjisë më të pastër dhe për të 
përmbushur përkushtimet e Marrëveshjes së Parisit të BE-së për uljen e emetimeve të gazrave serë.  
 
BE-ja vlerëson se do t’i duhen 108 GW deponim me bateri për të përmbushur caqet e saj klimatike 
deri në 2030.49 Disa raporte shtesë të BE-së për BESS përfshijnë: “Zbatimi i Planit Strategjik të 
Veprimit për Bateritë: Ndërtimi i një zinxhiri strategjik të vlerës së baterive në Evropë”50; “Bateritë 
në Evropë”51; dhe “Evropa për deponim të energjisë”52. 
 
Cilat janë kostot? 
 
Kostoja e komponentëve të BESS stacionar, përfshirë bateritë, parashikohet të bjerë për një 
periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Sipas McKinsey & Company53, nga 2012 në 2017, kostot e 
baterive ranë më shumë se 15% në vit, për një rënie totale pesëvjeçare prej më shumë se 50%. Në 
total, kostoja e bilancit të sistemit (BOS), pajisjet e tjera, kostot e tërthorta dhe Inxhinieria, 
Prokurimi dhe Ndërtimi (IPN) - ranë edhe më shpejt: më shumë se 25 për qind në vit.  
 
Kostot e BESS stacionar përshkruhen zakonisht në dy mënyra: 

• Kosto për kW (MW): kostoja totale e instaluar e sistemit e pjesëtuar për vlerësimin e 
prodhimit të menjëhershëm të energjisë së sistemit, ose $/kW-AC. 

• Kosto për kWh (MWh): kostoja e sistemit e pjesëtuar për prodhimin e tij të parashikuar 
të energjisë (nëse është e ndryshme, duhet të specifikohet nëse është për kapacitet të 
përdorshëm të deponimit ose kapacitet të vlerësuar të deponimit). Njësia e përshtatshme e 
matjes është $/kWh-AC.  
 

Për më tepër, për çdo BESS të dhënë, kjo metrikë e kostos mund të shprehet në mënyrat e 
mëposhtme: 

• Kostoja e instaluar: kostoja e pajisjeve të baterisë, kostot e bilancit të sistemit (BOS) dhe 
kostot e inxhinierisë, prokurimit dhe ndërtimit (IPN). 

• Kosto e nivelizuar: kostoja kumulative për të dizajnuar, konstruktuar dhe përdorur BESS 
gjatë gjithë jetës së tij të dobishme (përfshirë kostot e mirëmbajtjes, efektet e degradimit të 
baterisë, etj.). Kur krahasohet një BESS stacionar me një burim alternativ, njësia e preferuar 
e matjes është kostoja e nivelizuar e deponimit (LCOS).  

 
Prandaj, kostoja totale e çdo sistemi BESS përfshin koston e baterisë, BOS dhe IPN.  
 
Sigurisht, instalimet më të mëdha do të përfitojnë nga ekonomi më të mëdha të shkallës.  

 
 
 
 
49 https://www.pv-magazine.com/2020/06/18/eu-needs-108-gw-of-battery-storage-for-2030-climate-
targets/ 
50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571912028148&uri=CELEX:52019DC0176 
51 https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/batteries-europe 
52 https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/energy-storage_en 
53 https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-new-rules-of-
competition-in-energy-storage 

https://www.pv-magazine.com/2020/06/18/eu-needs-108-gw-of-battery-storage-for-2030-climate-targets/
https://www.pv-magazine.com/2020/06/18/eu-needs-108-gw-of-battery-storage-for-2030-climate-targets/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571912028148&uri=CELEX:52019DC0176
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/batteries-europe
https://ec.europa.eu/energy/topics/technology-and-innovation/energy-storage_en
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-new-rules-of-competition-in-energy-storage
https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-new-rules-of-competition-in-energy-storage
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Instalimi i parë BESS në Ballkanin Perëndimor është faza 1 e instalimit NGEN në Slloveni, e cila është 
12.6 MW/22 MWh dhe kostoja në total ishte 15 milion euro.  
 
Eland Solar and Storage Center në Kern County, Kaliforni, që do të bëhet funksionale në 2022, do të 
jetë 400 MWac energji solare FV dhe 1,200 MWh BESS. Çmimi i energjisë elektrike për marrësin do 
të jetë më pak se 0.02 USD/kWh vetëm për energji solare dhe më pak se 0.04 USD/kWh për energji 
solare FV përfshirë BESS. 
 
Si të përcaktohet madhësia në MW dhe MWh e baterive të nevojshme? 
 
Përcaktimi i madhësisë optimale të BESS për një aplikim specifik është një detyrë komplekse sepse 
varet nga shumë faktorë dhe parametra, duke përfshirë: 

• Strategjia e kontrollit të aplikimit, e cila përcakton se si përdoret sistemi i deponimit për 
aplikimin e konsideruar. 

• Nevojat për aplikimin e energjisë dhe rrymës gjatë gjithë jetës së projektit. 
• Efikasiteti BESS. 
• Degradimi i performancave të baterisë gjatë gjithë jetës së saj (kapaciteti dhe/ose degradimi i 

energjisë për shkak të vjetërimit të baterisë). 
• Pasiguritë në lidhje me burimet e ripërtërishme të energjisë, gabimet e parashikimit, kërkesat 

e ngarkesës, çmimet e energjisë, etj.  
• Vlerësime realiste ekonomike për të vlerësuar saktë investimet, si dhe kostot e funksionimit 

dhe të ardhurat gjatë gjithë jetës së projektit. 
 
 
Shembuj të instalimeve të kohëve të fundit 
 
Sistemet e deponimit me bateri në shkallë shërbimi janë vendosur kryesisht në Australi, Belgjikë, 
Kinë, Gjermani, Japoni, Korenë e Jugut, Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Sipas 
Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë së Ripërtërishme (IRENA), vendosja e deponimit të energjisë 
në tregjet në zhvillim pritet të rritet me mbi 40% çdo vit deri në 2025. Siç u përmend më lart, vetëm 
Evropa ka nevojë për mbi 108 GW BESS deri në 2030. Më poshtë është një listë e instalimeve 
kryesore përfaqësuese të BESS: 
 

• Eland Solar and Storage Center, Kaliforni, SHBA: Filloi në 2019 dhe do të hyjë në 
operim në 2022 me 400 MWac energji solare FV dhe 1,200 MWh BESS. Çmimi i energjisë 
elektrike për marrësin do të jetë më pak se 0.20 USD/kWh vetëm për energji solare dhe më 
pak se 0.40 USD/kWh për energji solare FV përfshirë BESS. 

• Hornsdale Power Reserve, Australi: Hornsdale Power Reserve prej 100 MW / 129 
MWh është një strukturë e madhe për deponim me bateri litium-jon për të stabilizuar rrjetin 
elektrik të Australisë Jugore, për të lehtësuar integrimin e energjisë së ripërtërishme në 
shtet, dhe për të zvogëluar mundësinë e ngjarjeve të zvogëlimit të ngarkesës. 

• NGEN, Slloveni: NGEN Energy System Solutions kanë zhvilluar dy sisteme të deponimit 
me bateri Tesla Powerpack në shkallë të gjerë në Slloveni, përfshirë një sistem deponimi 12,6 
MW / 22 MWh në Jesenice dhe një sistem 15 MW / 30 MWh në Kidričevo. Të dy sistemet 
do të përdoren për rregullimin e frekuencës, duke ulur disbalancat e grupeve të bilancit dhe 
duke ofruar mbështetje fleksibël për pjesëmarrësit e tjerë të tregut të energjisë, veçanërisht 
konsumatorët më të mëdhenj. Ky është instalimi i parë BESS në Ballkanin Perëndimor. 

• Projekti Edwards dhe Sanborn Solar and Energy Storage, Kaliforni, SHBA: Terra-
Gen, një zhvillues i energjisë së ripërtërishme, ka bashkëpunuar me firmën e ndërtimit 
Mortenson për të ndërtuar projektin më të madh në botë për deponimin e energjisë deri më 
tani, i përbërë nga 1,118 MW solar dhe 2,165 MWh për deponim të energjisë. Ndërtimi 
vlerësohet të fillojë në fillim të vitit 2021 dhe do të shfrytëzojë më shumë se 2.5 milion 
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module solare dhe më shumë se 110,000 bateri litium-jon. Ky instalim do të jetë në gjendje 
të furnizojë 400,000 shtëpi gjatë gjithë natës. 

• STEAG, Gjermani: Kompania gjermane e energjisë STEAG ka instaluar një kapacitet 
agregat të baterive të deponimit prej 90 MW / 120 MWh në gjashtë lokacione të ndryshme 
në Gjermani, secila ka një kapacitet të deponimit me bateri prej 15 MW / 20 MWh. Bateritë 
janë të kyçura me rrjetin 10 kV dhe kanë për qëllim të sigurojnë rezervën kryesore të 
kontrollit të frekuencës për 30 minuta në përputhje me kërkesat e operatorit të sistemit të 
transmisionit.  

• Projekti Minety, Mbretëria e Bashkuar: Shell Energy Europe Limited (SEEL) ka rënë 
dakord për një marrëveshje shumë-vjeçare të marrjes së energjisë që mundëson instalimin e 
baterisë më të madhe të Evropës, projektit të deponimit të energjisë Minety 100 megavat 
(MW) në jug-perëndim të Anglisë. Projekti 100MW Minety do të përbëhet nga dy instalime 
me bateri litium prej 50 MW.  

• Instalimi San Diego Gas and Electric dhe Sumitomo, SHBA: 2 MW / 8 MWh bateri 
flow vanadiumi në Kaliforni, SHBA 

• 200 MW / 400 MWh sistemi i baterisë flow vanadiumi në Dalian, Kinë. 
• Ruen BESS, Belgjikë: 32 MWh. 
• Hyundai BESS, Koreja e Jugut: 150 MWh 

 
Për më tepër, disa ishuj dhe komunitete të shkëputur nga rrjeti kanë investuar në deponim me bateri 
në shkallë të gjerë për të balancuar rrjetin dhe për të ruajtur energjinë e tepërt të ripërtërishme. Për 
shembull: 

• Në një projekt bateri të mini-rrjetit në Martinique, prodhimi i një parku me energji solare FV 
mbështetet nga një njësi deponimi energjie 2 MWh, duke siguruar që energjia elektrike të 
injektohet në rrjet me një shpejtësi konstante, duke shmangur nevojën për krijimin e 
rezervave.  

• Në Hawaii, janë zbatuar pothuajse 130 MWh të sistemeve të deponimit me bateri për të 
siguruar shërbime zbutëse për energji solare FV dhe energjinë e erës. 

 
 
Më poshtë është një listë përfaqësuese e prodhuesve/ofruesve të sistemeve stacionare të deponimit 
të energjisë me bateri (BESS): 
 

• Tesla Powerpack (USA): https://www.tesla.com/powerpack 
• MAN Energy Solutions (Gjermani): https://www.man-es.com/  
• Fluence - Kompania Siemens dhe AES (SHBA): https://fluenceenergy.com/ 
• NEC Energy Solutions (Japoni): https://www.neces.com/ 
• Rolls-Royce Power Systems AG - MTU Solutions (Gjermani): https://www.mtu-

solutions.com/eu/en.html 
• ENGIE EPS (Francë): https://engie-eps.com/ 
• Samsung SDI (Kore): https://www.samsungsdi.com/ 
• Northvolt (Suedi): https://northvolt.com/ 
• Socomec Group SA (Francë): https://www.socomec.com/  
• E22 Energy Storage Solutions (Spanjë): https://energystoragesolutions.com/ 

 
Më poshtë është një listë përfaqësuese e instaluesve / kontraktuesve të deponimit me bateri në 
shkallë shërbimi: 
 

• Wartsila Energy Storage & Optimization (Finlandë): https://www.wartsila.com/  
• NGEN (Slloveni): https://www.ngen.si/en  
• MW Storage (Zvicër): https://www.mwstorage.ch/en/  
• Zenobe Energy (UK): https://zenobe.com/  
• DNV GL (Norvegji): https://www.dnvgl.com/  

https://www.tesla.com/powerpack
https://www.man-es.com/
https://fluenceenergy.com/
https://www.neces.com/
https://www.mtu-solutions.com/eu/en.html
https://www.mtu-solutions.com/eu/en.html
https://engie-eps.com/
https://www.samsungsdi.com/
https://northvolt.com/
https://www.socomec.com/
https://energystoragesolutions.com/
https://www.wartsila.com/
https://www.ngen.si/en
https://www.mwstorage.ch/en/
https://zenobe.com/
https://www.dnvgl.com/
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• Jema – Irizar Group (Spanjë): https://www.jemaenergy.com/en/  
 
 
BESS në Kosovë 
 
Me mundësitë potenciale për të shtuar 300 - 500 MW BRE në energji solare FV dhe prej erës deri 
në vitin 2030, kjo ngre çështjen e shërbimeve ndihmëse, balancimin, rezervat, zbutjen dhe modulimin 
e frekuencës. Përkundër marrëveshjes së re midis KOSTT të Kosovës dhe OST të Shqipërisë për 
shërbime ndihmëse, si KOSTT ashtu dhe KEDS raportojnë se nuk do të ketë shërbime të 
mjaftueshme ndihmëse për Kosovën për të shtuar sasi të reja të konsiderueshme të BRE-ve në rrjet. 
Hidrocentrali i deponimit me pompë është propozuar si pjesë e zgjidhjes, por deponimi me pompë 
është shumë i shtrenjtë, do të duhej shumë kohë për t’u vendosur, dhe ka pengesa të tjera. BESS 
është propozuar nga Banka Botërore, MCC dhe të tjerët si një zgjidhje praktike, e përballueshme 
dhe e shpejtë për t’u zbatuar, dhe janë diskutuar instalimet nga 10 MW në 400 MW.  
 
BESS mund të zbatohet së bashku me shtimin e parqeve të mëdha energjetike solare FV dhe / ose 
parqeve energjetike me erë. KEK-u tregoi se kishte diskutime për BESS si një mundësi në lidhje me 
zhvillimin prej tij të një parku energjetik solar FV prej 100 MW në deponinë e tij të hirit dhe/ose 
minierën e varfëruar. 
 
BESS gjithashtu mund të zbatohet në mënyrë të pavarur nga instalimi i BRE-ve me kyçje në rrjet. Siç 
u përmend më lart, NGEN BESS në Slloveni është instalimi i parë në Ballkanin Perëndimor dhe është 
një shembull i mirë.  
 
Në diskutimet me menaxhmentin, KEDS, ndërmarrja private e shpërndarjes së energjisë elektrike, 
shprehu interes për instalimin e BESS në tokën e vet në një lokacion ose lokacione menjëherë ngjitur 
me pikat kryesore të kyçjes në rrjet. Për shembull, është me interes një instalim BESS me parametrat 
e mëposhtëm të mundshëm: 

• 10-15 MW 
• 20-30 MWh 
• Mbulim dy orësh 
• Kërkesa për 0.2 hektarë tokë 
• Vetë-kyçja në rrjetin e KEDS 

 
KEDS do të ishte i interesuar të ndiqte një projekt në këto përmasa me financime të jashtme nga 
bankat dhe/ose IFZH-të siç është DFC i SHBA. (Për më tepër, KEDS është i interesuar të vendosë 
panele solare FV në kulmet e të shtatë depove të veta në baza pas njehsorit për të kompensuar një 
pjesë të konsumit të vet.)  
 
Zbatimi dhe integrimi i këtyre projekteve të reja të energjisë së ripërtërishme kërkon modernizim të 
mëtejshëm dhe forcim të vazhdueshëm të rrjetit për të përballuar fluksin e madh të burimeve të 
ripërtërishme të ndryshueshme. Kosova do të duhet të fusë teknologjitë më të fundit për deponimin 
e energjisë, përfshirë sistemin e deponimit me bateri, dhe rezervat reaguese të sistemit për të 
balancuar sistemin e saj të energjisë. Në përpjekje për të akomoduar projekte të ardhshme të BRE-
ve, USAID-i do ta mbështesë Kosovën për krijimin e një kornize të shëndoshë ligjore dhe 
rregullatore për integrimin dhe funksionimin e këtyre teknologjive të reja. 
  

https://www.jemaenergy.com/en/
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
Ky Aneks 3 është i treti në serinë e raporteve për situatën solare fotovoltaike në Kosovë dhe ofron 
rekomandime për përmirësimin e mjedisit ligjor dhe rregullator për instalime solare fotovoltaike (FV) 
në vend. Ky raport i Aneksit 3 është i ndarë në katër pjesë, secila e përqendruar në një temë të 
ndryshme funksionale: 

• Pjesa 1 përqendrohet në integrimin e vetë-konsumuesve të ripërtërishëm; 
• Pjesa II përqendrohet në gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedura të 

pakërkuara;  
• Pjesa III përqendrohet në gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedurat e 

ardhshme të kërkuara; 
• Pjesa IV përqendrohet në të gjitha barrierat e tjera.   

Pjesa 1 Integrimi i vetë-konsumuesve të ripërtërishëm përqendrohet në gjeneruesit për vetë-
konsum, një segment i vogël por i rëndësishëm në kornizën solare fotovoltaike (FV) që po merr rëndësi 
në Kosovë. Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm (prosumatorët1) janë konsumatorët e energjisë 
elektrike që prodhojnë një pjesë të nevojave të tyre për energji elektrike nga impianti i tyre dhe 
përdorin rrjetin e shpërndarjes për të injektuar prodhimin e tepërt dhe për të tërhequr energjinë 
elektrike kur vetë-prodhimi nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur nevojat e tyre.2 
Rekomandimet e Udhëzimeve të Politikave për Integrimin e Vetë-konsumuesve të Ripërtërishëm, UP 
03/2020 (Udhëzimi i Politikave), lëshuar nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (SKEn) në shtator 
2020, zbatohen për prodhuesit vetë-konsumues. Udhëzuesi i Politikave është një formë e përgjithshme 
e zhvilluar për të adresuar të gjitha Palët Kontraktuese (PK) të Komunitetit të Energjisë (përfshirë 
Kosovën) përmes gjashtë grupeve të rekomandimeve që synojnë të përmirësojnë mjedisin e 
ripërtërishëm vetë-konsumues: 

1. Korniza e politikave 
2. Rekomandimet për kornizën ligjore dhe rregullative 
3. Kërkesat teknike dhe teknologjike 
4. Rekomandimet për vetë-konsumin dhe qasjen në treg  
5. Vetë-konsumi dhe qasja në rrjet 
6. Rekomandimet për TVSH-në dhe taksat dhe detyrimet e tjera 

Kjo Pjesë 1 ndjek strukturën e Udhëzuesit të Politikave. Secili rekomandim krahasohet me rrethanat 
aktuale në Kosovë për të identifikuar barrierat e mundshme dhe për të ofruar rekomandime specifike, 
relevante për Kosovën, në mënyrë që të rritet përdorimi i energjisë së ripërtërishme për vetë-konsum.  
 
Pjesa 1 ofron edhe rekomandime për Ministrinë e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEM) për të zhvilluar 
legjislacionin sekondar për kërkesat e raportimit për instalimet pas njehsorit që nuk transferojnë 
energji elektrike në rrjet. Kjo energji e prodhuar pas njehsorit nuk llogaritet ende në cakun kombëtar 
të BRE-ve. Raportimi i besueshëm i kapaciteteve të instaluara pas njehsorit do të mundësojë që MEM 

 
 
 
 
1 Prosumator (prosumer) është shprehje e krijuar nga dy fjalë: Prodhues + Konsumator = Prosumator, për të 
theksuar pozicionin specifik të Vetë-konsumatorit të Energjisë së Ripërtërishme, që është konsumatori dhe 
prodhuesi në të njëjtën kohë 
2 Udhëzime të Politikave nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë për Integrimin në Rrjet të prosumatorëve 
PG 01/2018 / 5 shkurt 2018, në dispozicion në ueb faqen e SKEn: www.energy-community.org 
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ta përfshijë këtë energji elektrike në caqet e saj të BRE-ve. Një rekomandim tjetër kyç është që MEM 
të zhvillojë legjislacionin sekondar për të vendosur regjimin e monitorimit dhe raportimit të treguesve 
kyç të performancës së caqeve të vetë-konsumit të ripërtërishëm.  

Seksioni për kornizën ligjore dhe rregullative rendit hendekët dhe pengesat dhe ofron rekomandime 
për përmirësim. Për shembull, një rekomandim është të modifikohen Ligji për Energjinë Nr. 05/L-081 
(qershor 2016) dhe Rregullorja për Skemën Mbështetëse Nr. 10/2017 (27 prill 2017) për të përcaktuar 
qartë të drejtat dhe përgjegjësitë e vetë-konsumuesve të BRE-ve dhe për vendosjen e skemave të 
ndryshme funksionale në të cilat prosumatorët veprojnë individualisht, bashkërisht, përmes agregimit, 
ose si një komunitet i energjisë. Kornizës aktuale ligjore dhe rregullative i mungon shumicën e 
rekomandimeve në Udhëzimin e Politikave. Prandaj, është e nevojshme të ndryshohet ligji për 
energjinë dhe korniza ekzistuese rregullative, ose të miratohet një ligj i ri për burimet e ripërtërishme 
të energjisë. Kosova duhet të përcaktojë skema mbështetëse të qarta, transparente dhe jo-
diskriminuese për secilën kategori të vetë-konsumuesve të ripërtërishëm, me afatet kohore të 
ndërlidhura. Ndryshimet duhet të jenë perspektive dhe të mos ndikojnë negativisht në mënyrë 
prapavepruese në instalimet e BRE-ve tashmë të aprovuara.     

Procedurat aktuale për kyçje të OSSH-së janë të ndërlikuara dhe jo të përshtatshme për kyçjen e vetë-
konsumuesve të rinj. Procedurat duhet të modernizohen dhe thjeshtohen. Ashtu si me kërkesat e BE-
së, instalimet e BRE-ve nën 400kW nuk duhet të kenë përgjegjësi balancimi.    

Për të promovuar instalime të reja vetë-konsumuese të BRE-ve në masën maksimale të mundshme, 
çdo tarifë, taksë dhe detyrim duhet të mbahet në minimumin e duhur absolut, veçanërisht për 
instalimet nën 100kW.  

Pjesa 2. Gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedura të pakërkuara 

Pjesa 2 paraqet barrierat me të cilat përballet gjeneruesi kur parashtron kërkesë për procedurat e 
autorizimit për të ndërtuar projekte solare FV. MBE-ja nuk është e garantuar nga qeveria (si për 
pagesën për energji ashtu edhe për stabilitetin e metodologjisë së çmimeve dhe kornizës rregullatore), 
çka pengon kreditimin e projektit në baza pa rekurs. Të gjitha bizneset e intervistuara gjatë tetorit - 
nëntorit 2020 kanë raportuar se kishin probleme themelore për sigurimin e kyçjeve në rrjet nga KEDS-
i. Për më tepër, ata mendonin se ngarkesat e KEDS-it ishin tepër të larta.   

Deri kohët e fundit, skema kryesore e zbatueshme mbështetëse për gjeneruesit e BRE ishte tarifa 
nxitëse. Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) në mbledhjen e Bordit të saj në dhjetor 2020 nxori 
një vendim për t’i ndërprerë tarifat nxitëse. Sidoqoftë, ZRRE-ja nuk vendosi se cili mekanizëm i 
çmimeve do t’i zëvendësojë tarifat nxitëse, dhe kjo e ka ngrirë të gjithë procesin. Kjo pasiguri e ka çuar 
të gjithë procesin në ndalim. Drafti i metodologjisë për çmimet e referencës për prodhuesit e BRE-ve 
nuk është miratuar ende dhe nuk ka ndonjë çmim referent të përcaktuar nga ZRRE për vitin 2021. Kjo 
nuk u lejon gjeneruesve të mundshëm të aplikojnë për instalimet e BRE-ve. ZRRE-ja duhet të miratojë 
një metodologji çmimesh për gjeneruesit e BRE-ve për vitin 2021 që lejon rikuperimin e kostove dhe 
kthimin e arsyeshëm të investimit.  

Pjesa 3. Gjenerues të mëdhenj të energjisë solare FV bazuar në procedurat e kërkuara 
(tender ose ankand) 

Janë të nevojshme proceset e kërkuara konkurruese dhe transparente të tenderimit për të rritur 
besimin e investitorëve dhe për të tërhequr kredi, interesin e sponsorëve të projektit, dhe dorëzimet. 
Financimi i projekteve të mëdha solare FV në Kosovë është një proces në të cilin përfshihen risqet 
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politike, të politikave dhe të marrësve, të perceptuar nga kreditorët dhe sponsorët e projektit. Barriera 
të tilla kanë ndikim në rritjen e primit të riskut të kostos së kapitalit, duke e bërë projektin më të 
shtrenjtë dhe duke e rritur tarifën. Risqet kryesore përfshijnë riskun e kredisë të kundër-palës, të 
paraqitur nga vlera e dobët e kredisë e marrësve nga sektori publik si KOSTT, risqet e politikave dhe  
politike në lidhje me ndryshimin e politikave, taksave, rentave, çmimeve të energjisë elektrike, etj., çka 
mund të ndikojë në të ardhurat e projektit, dhe risqet e ndërprerjes së biznesit të cilat mund të 
ndikojnë në prodhimin e energjisë dhe të ardhurat e projektit. Normat e ndryshueshme të interesit 
dhe financimi jo euro mund të jenë gjithashtu një risk në varësi të kreditorëve të projektit.  

Termat dhe kushtet e MBE-së, marrëveshjet dhe kontratat e zbatimit dhe për kyçjet në rrjet do të 
jenë kritike për bankueshmërinë e projekteve, dhe risqet e projektit do të duhet të zbuten me 
instrumentet e duhura. 

Pjesa 4. Barrierat e tjera 

Kjo pjesë përqendrohet në barrierat e tjera që ndikojnë në të gjithë gjeneruesit e sektorit të BRE-ve 
në përgjithësi. Shumica e pengesave të mbuluara në këtë pjesë kanë të bëjnë me moszbatimin e ligjeve 
dhe rregulloreve të miratuara tashmë ose me rregullore dhe politika dytësore joadekuate.  

Kosova po zhvillon Planin e saj të parë Kombëtar për Energjinë dhe Mjedisit të kërkuar në përputhje 
me Paketën e Energjisë së Pastër për të gjithë Evropianët (CEP)3 dhe është gjithashtu në proces të 
rishikimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës. Përmes këtyre dy dokumenteve jetike, Kosova duhet 
të përcaktojë prioritetet kyçe, parametrat dhe strategjitë e zbatimit për të rritur përdorimin e BRE-
ve dhe për të përmbushur caqet e vendosura për t’u arritur deri në vitin 2030. Kosova duhet të heqë 
të gjitha barrierat e identifikuara që nuk u lejojnë amvisërive dhe bizneseve të instalojnë panele solare 
FV për vetë-konsum dhe shitjen e tepricës së tyre në rrjet. Për gjeneruesit më të mëdhenj të BRE-ve 
që kryesisht do të shesin energjinë e tyre në rrjet për një kthim të investimit të tyre, kyçja në rrjet 
duhet të jetë e drejtpërdrejtë dhe me çmim të arsyeshëm, metodologjia e çmimit duhet të jetë 
përfundimtare, e drejtë dhe stabile për afatin e MBE-së, dhe qeveria e Kosovës duhet të garantojë të 
ardhurat e MBE-së dhe stabilitetin e çmimeve dhe kornizën ligjore dhe rregullative.   

 
 
 
 
3 Paketa e Energjisë së Pastër për të gjithë Evropianët (CEP) është një kornizë ligjore detyruese e miratuar në 
Bashkimin Evropian (BE) që lehtëson dekarbonizimin e sektorit të energjisë dhe përcakton caqet e vitit 2030 për 
emetimet e gazrave serë, energjinë e ripërtërishme dhe efiçiencën e energjisë 
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PJESA I. INTEGRIMI I VETË-KONSUMUESVE TË RIPËRTËRISHËM  

KORNIZA E POLITIKAVE 

STATUSI AKTUAL 

Bordi Rregullativ i Komunitetit të Energjisë (ECRB) në raportin e tij “Prosumatorët në Komunitetin e 
Energjisë4” shprehet se “vetë-konsumi mund të ndihmojë në përmbushjen e caqeve të energjisë së 
ripërtërishme dhe të ndihmojë në uljen e humbjeve të rrjetit dhe ngarkesat kulmore, rritjen e 
efiçiencës së energjisë, përmirësimin e përgjigjes ndaj kërkesës, dhe angazhimin e konsumatorit pasi 
konsumatorët mund të zgjedhin të prodhojnë një pjesë ose të gjithë energjinë elektrike për nevojat e 
tyre. 

Direktiva e re për BRE (BE) 2018/2001 promovon dhe forcon zhvillimin e Vetë-Konsumit të ER-së, 
megjithatë nuk është transpozuar ende në legjislacionin e Komunitetit të Energjisë. Pavarësisht kësaj, 
Udhëzuesi i Politikës për Integrimin e Vetë-konsumuesve të Ripërtërishëm, PG 03/20205  i miratuar 
nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë (SKEn) këshillon për zhvillimin e kornizave ligjore dhe 
rregullatore kombëtare që rrisin Vetë-Konsumin e ER-së dhe pjesëmarrjen aktive të klientëve 
përfundimtarë në tregun e energjisë elektrike. Ai u rekomandon PK-ve t’i marrin në konsideratë 
dispozitat e Direktivës së re të BRE-ve që tani, në pritje që deri në mes të vitit 2021 Komuniteti i 
Energjisë ta transpozojë atë në Direktivën e re për BRE që do të shfuqizojë Direktivën aktuale të 
zbatueshme për BRE6.  

Tabela 1 më poshtë ofron përshkrimet dhe rekomandimet nga Udhëzuesit e Politikave të SKEn dhe 
veprimet specifike të rekomanduara për Kosovën, për secilin rekomandim të përgjithshëm të SKEn.  

Baza e të dhënave në dispozicion të ZRRE-së për gjeneruesit vetë-konsumues tregon se ekzistojnë 56 
projekte solare FV të instaluar në kulme, ose 1,736,43 kW të kapacitetit të instaluar, të cilët përfitojnë 
nga skema mbështetëse e njehsimit neto.  

 
Përveç kësaj, gjatë hulumtimit në terren të kryer në tetor-nëntor 2020, u identifikuan 183 projekte 
prej 5,624.96kW si instalime pas njehsorit, pa kapacitet të instaluar të njehsimit neto, kryesisht në 
kulme. Këto projekte nuk raportohen në ZRRE sepse nuk furnizojnë energji elektrike në rrjet dhe për 
këtë arsye nuk duhet të aplikojnë në ZRRE për autorizim. Problemi me mos raportimin e këtyre 
projekteve është se kapaciteti i instaluar nuk përfshihet në caqet kombëtare të BRE-ve dhe as nuk 
llogaritet si energji elektrike e gjeneruar nga panele solare FV. Në mënyrë ideale, këto instalime dhe 
energjia elektrike e prodhuar do të raportoheshin tek ZRRE dhe MEM, dhe do të përfshiheshin në 
bazën e të dhënave kombëtare. Mënyra më efikase për ta arritur këtë mund të jetë që nga instaluesit 
e paneleve solare FV të kërkohen të gjurmojnë dhe raportojnë të gjitha instalimet solare FV. Meqenëse 

 
 
 
 
4 Prosumatorët në Komunitetin e Energjisë, korniza ligjore dhe rregullator për mbështetjen dhe trajtimin e 
gjeneruesve në shkallë të vogël me fokus të veçantë në sistemet solare fotovoltaike (FV)  të kyçura në rrjetin e 
shpërndarjes, ECRB, mars 2020 
5 Udhëzues i Politikave për Integrimin e Vetë-konsumuesve të Ripërtërishëm PG 03/2020, SKEn, 28 shtator, 
2020 
6 Direktiva 2009/28/EC e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 23 prillit 2009 për promovimin e përdorimit të 
energjisë nga burimet e ripërtërishme dhe ndryshimin dhe shfuqizimin më pas të Direktivave 2001/77/CE dhe 
2003/30/CE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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këto janë instalime pas njehsorit, kapaciteti i instaluar mund të raportohet, por sasia e energjisë 
elektrike të prodhuar do të vlerësohet.  

 
Projekti i parë prosumator (me njehsim neto) solar FV e nisi operimin në 2018. Studimi i tregut i kryer 
nga KESS i kompanive të instalimeve solare FV tregon se ka potencial për 250MW kapacitet të instaluar 
solar FV në kulme deri në 2030. Nga kapaciteti 250 MW, 150MW është për bizneset, 50MW është 
për amvisëritë, dhe 40-50MW është për ndërtesat e sektorit publik.   

 
Kosova është aktualisht duke hartuar Planin e saj Kombëtar për Energjinë dhe Klimën (PKEK) dhe po 
ndryshon Strategjinë e saj të Energjisë; konsultimi publik pritet të zhvillohet në fillim të vitit 2021. 
Pritet që PKEK të përfshijë një cak për vetë-konsum të ripërtërishëm, i cili do të llogaritet në drejtim 
të caqeve totale të BRE-ve. Pritet gjithashtu që PKEK të propozojë masa për të promovuar instalimet 
e vetë-konsumit të ripërtërishëm, dhe raportimin dhe gjurmimin e instalimeve të vetë-konsumit të 
ripërtërishëm dhe treguesve kyç të performancës.  
 
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë ndryshimet e nevojshme në ligjin për energjinë dhe/ose të miratojë 
një ligj për energjinë e ripërtërishme. Legjislacioni përkatës sekondar dhe udhëzimet administrative 
duhet të ndryshohen ose zëvendësohen në përputhje me këtë.  
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REKOMANDIME  

Tabela 1 Rekomandimet e Kornizës së Politikave  

Rekomandimet nga 
KEn Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Statusi aktual dhe 
potenciali për 
instalimin e vetë-
konsumuesve   
 

Në procesin e zhvillimit të PKEK duhet të 
identifikohet statusi aktual i instalimeve të vetë-
konsumit të ripërtërishëm. Potenciali i 
instalimeve duhet të llogaritet dhe të përdoret 
si tregues në procesin e vendosjes së caqeve. 

• Ministria e Ekonomisë dhe Mjedisit (MEM) duhet të nxjerrë një udhëzim administrativ që 
do t’i detyrojë të gjithë zhvilluesit dhe instaluesit t’i raportojnë kapacitete të tilla tek 
MEM. Detyrimi i raportimit duhet të jetë i zbatueshëm për të gjitha llojet e instalimeve 
solare FV, përfshirë instalimet pas njehsorit (me eksport zero) dhe projektet e shkëputur 
nga rrjeti të mbështetura përmes granteve bujqësore.  

• MEM të krijojë dhe mirëmbajë një bazë të të dhënave për të gjitha instalimet solare FV në 
vend.  

• MEM duhet t’i shënojë projektet e mundshme dhe të përfshijë projektet e mundshme 
vetë-konsumuese FV në caqet kombëtare.  

Caqet e vetë-konsumit 
  
 

Duhet të konsiderohet kontributi i vetë-
konsumit në caqet kombëtare të vitit 2030, 
duke marrë parasysh statusin aktual, aspektet e 
mundshme, mjedisore dhe socio-ekonomike, 
zhvillimin teknologjik dhe rënien e kostos së 
investimeve në burime të ripërtërishme të 
energjisë. Caku duhet të përcaktohet qartë, 
për shembull si pjesa e kapacitetit FV në kulme 
në cakun e përgjithshëm kombëtar të BRE-ve. 
Pjesa e vetë-konsumit duhet të llogaritet në 
llogaritjen e konsumit përfundimtar bruto të 
energjisë elektrike nga burimet e 
ripërtërishme. 

• Qeveria duhet të finalizojë PKEK-un dhe të rishikojë Strategjinë e Energjisë.  
• Si PKEK-u ashtu edhe Strategjia e rishikuar e Energjisë do të përfshijnë një pjesë të 

projekteve të vetë-konsumit të ripërtërishëm në llogaritjen e konsumit përfundimtar 
bruto të energjisë elektrike nga BRE. 

• Do të merret në konsideratë edhe parashikimi i kapacitetit potencial të identifikuar nga 
komuniteti i biznesit.  
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Rekomandimet nga 
KEn Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Barrierat ndaj instalimit 
të vetë-konsumit  
 
 

Duhet të bëhet një vlerësim i barrierave 
kryesore (ligjore, administrative, rregullatore, 
financiare, teknike, vetëdijesimi i konsumatorit, 
pranimi social, etj.) për shtrirjen e vetë-
konsumit, si bazë për zhvillimin e një kornize 
ligjore dhe financiare që adreson barrierat dhe 
mundësimin e arritjes së caqeve të caktuara.  

• Qeveria e Kosovës duhet të fillojë ndryshimin e ligjeve për energjinë dhe/ose të fillojë 
zhvillimin e ligjit të ri për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë në mënyrë që të 
përmirësojë shtrirjen e vetë-konsumit.  

• ZRRE-ja duhet të iniciojë ndryshimin e legjislacionit sekondar. 
• MZHE duhet të zëvendësojë udhëzimet administrative ose t'i ndryshojë ato bazuar në 

gjetjet.  
 
 
 
 
 
 

Strategjia për zhvillimin 
e vetë-konsumit  
  
 
 

Një grup politikash dhe masash adekuate për 
të hequr barrierat e identifikuara, për të 
promovuar dhe lehtësuar vendosjen e vetë-
konsumit në përputhje me objektivat, duke 
përfshirë përmes mbështetjes financiare, duhet 
të përcaktohen dhe përfshihen në PKEK dhe të 
promovohen nga strategji të tjera përkatëse, 
d.m.th. strategjitë për rinovimin afatgjatë dhe 
integrimin e vetë-konsumit të ripërtërishëm në 
planet për rinovimin e ndërtesave duke i 
kthyer në ndërtesa me energji gati zero. 

• Duhet të bëhet një vlerësim i plotë i implikimeve financiare dhe fiskale përpara punës për 
skemën përfundimtare mbështetëse. 

• Strategjia e re e Energjisë do të japë rekomandime për të integruar vetë-konsumin e ER-
së si pjesë e rinovimeve të stokut të ndërtesave publike si pjesë e masave të efiçiencës së 
energjisë që kontribuojnë në transformimin e këtyre ndërtesave në ndërtesa me energji 
gati zero. 

Monitorimi dhe 
raportimi i progresit  
 

Në kontekstin e raportimit për zbatimin e 
PKEK-ut, Palët Kontraktuese duhet të 
monitorojnë dhe raportojnë për zbatimin e 
caqeve të vetë-konsumit, përfshirë treguesit 
kyç të performancës të cilët duhet të 
përcaktohen në një mënyrë gjithëpërfshirëse. 

• MEM të zhvillojë legjislacionin sekondar për të krijuar zyrtarisht një udhërrëfyes për 
monitorimin dhe raportimin e treguesve kyç të performancës për zbatimin e caqeve të 
vetë-konsumit të ripërtërishëm.  
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KORNIZA LIGJORE DHE RREGULLATIVE 

STATUSI AKTUAL 

Një barrierë madhore për zhvillimin e vetë-konsumit të ER-së është mungesa e kornizës ligjore dhe 
rregullative kombëtare që mbështet vetë-konsumin e ER-së dhe u mundëson klientëve përfundimtarë 
që të marrin pjesë në mënyrë aktive në sektorin e BRE-ve si prosumator. Udhëzimet e Politikave PG 
03/2020 (Udhëzimet e Politikave) shprehen se mungesa e një kornize ligjore dhe rregullative 
kombëtare kërkon “ndryshimin e legjislacionit primar që rregullon energjinë e ripërtërishme dhe 
zhvillimin e akteve sekondare që përcaktojnë në detaje procedurat, termat dhe kushtet për çështje siç 
janë kyçja në rrjet dhe integrimi në treg i vetë-konsumit”.  

Ligji për Energjinë dhe ligjet e tjera të lidhura me sektorin e energjisë në Kosovë7 nuk i përcaktojnë 
vetë-konsumuesit e ER-së dhe nuk adresojnë procedurat dhe kushtet për integrimin e tyre në treg. 
Arsyeja për këtë është se ligjet e sektorit të energjisë janë miratuar në 2016, përpara se BE dhe 
Komuniteti i Energjisë të përqendroheshin në rolin e prosumatorëve dhe rëndësinë e tyre për 
sektorin.  

Përfshirja e prosumatorëve në legjislacionin primar dhe legjislacionin sekondar do të qartësojë, në 
veçanti, detajet në lidhje me procedurat për marrjen e statusit të vetë-konsumuesve të ER-së, 
funksionet, përgjegjësitë, si dhe termat dhe kushtet e performancës së tyre dhe integrimit të rrjetit, 
dhe do të rrisë përfshirjen e sektorit privat dhe pjesëmarrjen në skemat e vetë-konsumit nga BRE. 

ZRRE-ja mbuloi pjesërisht vetë-konsumin e ER në Rregullën për Skemën Mbështetëse, e cila përcakton 
një skemë mbështetëse për prosumatorët, dhe në Rregulloren për Autorizimin e Kapaciteteve të Reja 
Gjeneruese për Gjeneruesit e BRE-ve (27 prill 2017), e cila përcakton procesin e autorizimit të 
zbatueshëm për prosumatorët. Të dhëna të tjera të rëndësishme për vetë-konsumin e ER nuk janë 
përfshirë në asnjë legjislacion të sektorit të energjisë. 

Sipas Udhëzimeve të Politikave, prosumatorët duhet të mbajnë të drejtat e tyre si klientë 
përfundimtarë. Këto të drejta në Kosovë përcaktohen në Rregulloren për Kushtet e Përgjithshme të 
Furnizimit me Energji Nr. 12/2017, dhe përfshijnë, ndër të tjera, që konsumatori: 

• Do të informohet për kontratat e veta të energjisë dhe të drejtën për t’u tërhequr nga 
kontratat,  

• Do të marrë informata për konsumin e vet dhe do të faturohet bazuar në këta informata,  
• Do të marrë informacion në lidhje me masat e efiçiencës së energjisë dhe energjisë së 

prodhuar nga burimet e ripërtërishme të energjisë,  
• Do të marrë zgjidhje të lehtë dhe efikase të kontesteve, 
• Do të marrë certifikata të performancës së energjisë për shtëpinë e vet,  
• Do të ketë qasje në një pikë të vetme kontakti për qëllime informacioni, dhe 
• Do të ketë të drejtën të kalojë nga një furnizues tek të tjerët pa asnjë barrierë ose pengesë. 

Sidoqoftë, Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji nuk shtrihet qartë tek 
prosumatorët, çka kërkohet për të siguruar të drejtat e tyre si konsumatorë.  

 
 
 
 
7 Ligji Nr. 05/L - 081 për Energjinë, Ligji Nr. 05/L-084 për Rregullatorin e Energjisë dhe Ligji Nr. 05/L-085 për 
Energjinë Elektrike (të gjithë të miratuar më 16 qershor 2016) 
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Udhëzimet e politikave kërkojnë që korniza rregullatore “të sigurojë përkufizime të sakta të kategorive 
të konsumatorëve dhe përshtatshmërinë e tyre për skemat e vetë-konsumit”. Për këto qëllime, 
amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël komercialë duhet të trajtohen ndaras nga konsumatorët 
industrialë dhe të mëdhenj komercialë. Udhëzimet e politikave nuk përjashtojnë klientët industrialë 
dhe të mëdhenj komercialë që të bëhen vetë-konsumator, kërkon vetëm që këto dy kategori të 
trajtohen veçmas. 

Rregulla për Skemën Mbështetëse i kufizon vetë-prodhuesit e ripërtërishëm vetëm te konsumatorët 
e kyçur në rrjetin e shpërndarjes së tensionit të ulët; kjo pengon që klientët komercialë dhe industrialë 
në rrjetin e tensionit të mesëm dhe të lartë të aplikojnë dhe të bëhen prosumatorë.  

Procedurat e autorizimit për vetë-konsum duhet të jenë të qarta, të thjeshta, gjithëpërfshirëse, 
transparente, proporcionale dhe të efektshme në nivele të ndryshme administrative dhe autoritete 
kompetente, përfshirë përmes vendosjes së pikave të vetme të kontaktit në administratë.  

Edhe pse qëllimi ishte të krijohej një procedurë e thjeshtëzuar, siç shpjegohet në Raportin e Aktivitetit 
1, procesi është i ndërlikuar, pa kërkesa dhe formularë të standardizuar, veçanërisht në lidhje me 
pëlqimet komunale, që secila komunë i jep në forma të ndryshme që shpesh nuk janë në dispozicion 
të publikut.  

Kompanitë që kanë aplikuar për autorizim për ndërtimin e objekteve reja të gjenerimit (komuniteti i 
biznesit) gjatë intervistave deklaruan se OSSH (KEDS) dhe furnizuesi universal (KESCO) kanë kërkuar 
prej tyre të bëjnë investime për kyçje të thella, të cilat, bazuar në mendimin e tyre, nuk janë të 
nevojshme për sigurinë e rrjetit. Kjo do të thotë se KEDS kërkon rele specifike dhe investime të tjera 
të cilat janë duke rritur kostot e investimeve, veçanërisht për amvisëritë prosumatore, dhe duke rritur 
koston e përgjithshme të projektit. Për më tepër, procedura për marrjen e autorizimit nga ZRRE-ja 
për ndërtimin e kapaciteteve të reja dhe marrjen e statusit të prosumatorit ka një numër hapash të 
cilat kërkojnë dokumente të panumërta dhe periudhë të gjatë për plotësim. ZRRE-ja duhet t’i shqyrtojë 
kërkesat teknike të vendosura nga KEDS-i për investitorët, dhe do të vlerësojë nëse këto kërkesa 
zbatohen në mënyrë transparente, jodiskriminuese dhe proporcionale.  
 
Konsumatorët përfundimtarë nuk janë mjaft të informuar për skemën e vetë-konsumit me ER, 
mundësinë e hyrjes dhe të drejtat dhe përfitimet e tyre si vetë-konsumues. Kjo vlen veçanërisht për 
KEDS-in dhe KESCO-n, të cilët nuk publikojnë ndonjë informacion në lidhje me këtë.   
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REKOMANDIME 

Tabela 2 Rekomandimet për kornizën ligjore dhe rregullative  

Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS Barriera 

Aktivitetet, të drejtat 
dhe detyrimet e vetë-
konsumatorëve të 
ripërtërishëm  
  
 

Një kornizë ligjore duhet të lejojë në mënyrë të 
qartë një klient përfundimtar të gjenerojë energji 
elektrike të ripërtërishme për konsumin e vet, të 
deponojë dhe shesë energji elektrike të 
ripërtërishme të vetë-gjeneruar, me kusht që të 
mos jetë veprimtaria e vet kryesore tregtare ose 
profesionale.  

 

Ligji Nr. 05/L - 081 për Energjinë, i miratuar në 2016 nuk e njeh vetë-
konsumin e energjisë së ripërtërishme dhe duhet të ndryshohet për të 
përfshirë vetë-konsumin e ER-së siç rekomandohet nga Udhëzimet e Politikave.  

Qeveria e Kosovës duhet të zgjedhë: 

• Plotësimet dhe ndryshime në Ligjin për Energjinë, dhe/ose 
• Zhvillimi i një Ligji të ri për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë për të 

mbuluar çështjet e sektorit të BRE-ve në mënyrë të pavarur nga çështjet e 
tjera të sektorit të energjisë. 

Aktualisht nuk ka ligj për burimet e ripërtërishme të energjisë në Kosovë dhe 
çështjet e BRE-ve janë të mbuluara në Ligjin për Energjinë. 

• Ndryshimet në Ligjin për Energjinë do të futen në nenet që lidhen me:  
 qëllimin e Ligjit (i cili, ndër të tjera, do të vendosë rregullat për 

vetë-konsumin e ER-së),  
 Fushëveprimin e ligjit (për ta zgjeruar fushëveprimin e tij për vetë-

konsumin e ER-së), 
 në përkufizime shtohen: skema mbështetëse, vetë-konsumatori i 

ripërtërishëm, vetë-konsumuesit e ripërtërishëm që veprojnë 
bashkërisht, agreguesit, komuniteti i ER-së dhe të ngjashme.  

 prezanton konceptet e agregimit, vetë-konsumuesve që veprojnë 
bashkërisht dhe komuniteteve të energjisë së ripërtërishme, duke 
përfshirë të drejtat e tyre për të përfituar nga skemat kombëtare 
mbështetëse. 

 përcakton se Strategjia e Energjisë dhe Programi i Zbatimit të 
Strategjisë së Energjisë do të marrin në konsideratë vetë-konsumin 
e ER-së në caqet e përgjithshme kombëtare.  

Ligjore 
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Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS Barriera 

 përfshin funksionet, përgjegjësitë dhe të drejtat e vetë-
konsumuesve të ER-së, si dhe kyçjen e tyre në rrjet dhe integrimin 
në treg 

 leje për deponim të decentralizuar, përmirësimi i zhvillimit të 
rregullave të kyçjes dhe njehsimit për konsumatorët me njësi të 
instaluara të Gjenerimit të Decentralizuar, dhe  

 përmirësimi i parimeve të dizajnit fleksibël të tarifave të rregulluara 
në kohë për të lejuar klasa shtesë të klientëve dhe sisteme efektive 
të faturimit dhe raportimit.  

• Pas ndryshimeve të Ligjit për Energji dhe/ose pas miratimit të Ligjit të ri për 
Burimet e Ripërtërishme të Energjisë, ZRRE do të ndryshojë legjislacionin 
sekondar në mënyrë që të njohë shprehimisht të drejtën e vetë-
konsumuesve të ER-së.  

• Rregulla për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji Nr. 12/2017, 
e miratuar nga ZRRE-ja në prill 2017, do të shtrihet tek vetë-konsumuesit 
e ER-së në mënyrë që të mbrohen në mënyrë adekuate të drejtat e tyre si 
klientë përfundimtarë. 

Aktivitetet, të drejtat 
dhe detyrimet e vetë-
konsumatorëve të 
ripërtërishëm  
  
  
 

Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm duhet të kenë 
shprehimisht të drejtë të mbajnë të drejtat dhe 
detyrimet e tyre si klientë përfundimtarë (p.sh. 
ndërrimi i furnizuesit dhe masat e mbrojtjes). 

Sipas Udhëzimeve të Politikave, vetë-konsumuesit e ripërtërishëm duhet të 
mbajnë të drejtat e tyre si klientë përfundimtarë. Këto të drejta, në Kosovë 
janë të përcaktuara në mënyrë specifike në Rregulloren për Kushtet e 
Përgjithshme të Furnizimit me Energji, që ndër çështje të tjera përfshijnë të 
drejtat e konsumatorit që: 

• Të informohet për kontratat e veta të energjisë dhe të drejtën për t’u 
tërhequr nga kontratat;  

• Të marrë informata për konsumin e vet dhe do të faturohet bazuar në 
këta informata;  

• Të marrë informacion në lidhje me masat e efiçiencës së energjisë dhe 
energjisë së prodhuar nga burimet e ripërtërishme të energjisë;  

• Të marrë zgjidhje të lehtë dhe efikase të kontesteve; 
• Të marrë certifikata të performancës së energjisë për shtëpinë e vet;  
• Të ketë qasje në një pikë të vetme kontakti për qëllime informacioni, dhe 
• Të kalojë nga një furnizues tek të tjerët pa asnjë barrierë ose pengesë. 

Rregullatore 
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Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS Barriera 

Sidoqoftë, të drejtat e sipërpërmendura nuk shtrihen qartë tek vetë-
konsumuesit e ripërtërishëm, pasi rregulla nuk përcakton vetë-konsumuesit e 
ripërtërishëm, prandaj nuk e rrit të drejtën që ata duhet të gëzojnë si 
konsumatorë. 

Mosdiskriminimi 
 

E drejta për të marrë pjesë në skemat e vetë-
konsumit të ripërtërishëm duhet t’u jepet të gjithë 
klientëve përfundimtarë, përfshirë përmes 
agreguesve në një mënyrë jo-diskriminuese dhe 
transparente. Çdo diferencim midis kategorive të 
ndryshme të klientëve dhe midis vetë-
konsumuesve individualë dhe bashkëveprues duhet 
të jetë proporcional dhe i justifikuar siç duhet.  

• Neni 20 i Rregullës për Skemën Mbështetëse përcakton se çdo 
konsumator i energjisë elektrike i kyçur në rrjetin e shpërndarjes 
së tensionit të ulët mund të aplikojë tek Furnizuesi i vet për të marrë 
statusin e Prodhuesit vetë-konsumues. Arsyeja e dhënë nga ZRRE-ja gjatë 
intervistës me ekipin e KESS më 12 nëntor 2020, për të lejuar vetëm 
konsumatorët e tensionit të ulët të aplikojnë dhe të bëhen vetë-konsumues 
ER, lidhet me faktin se shumica e konsumatorëve (amvisëri dhe 
konsumatorë të vegjël komercialë) janë të kyçur në nivelin e tensionit të 
ulët. Sidoqoftë, kjo nuk është e mjaftueshme për përjashtimin e kategorive 
të tjera të konsumatorëve nga e drejta e tyre për të përfituar nga vetë-
konsumi i ripërtërishëm dhe skema kombëtare mbështetëse e njehsimit 
neto8. 

• Neni 20 i Rregullës për Skemën Mbështetëse do të ndryshohet për të 
lejuar të gjithë konsumatorët (pavarësisht nga niveli i tensionit) të aplikojnë 
për vetë-konsumin e ER-së.   

Rregullatore 

Kriteret dhe 
organizimi i vetë-
konsumuesve  
 

Duhet të përcaktohen përkufizime dhe kritere të 
sakta për vetë-konsumuesit për të përfituar nga 
skemat mbështetëse, duke përfshirë kërkesat 
teknike të tilla si kapaciteti i instaluar, niveli i 

• ZRRE do të ndryshojë Rregulloren për Skemën Mbështetëse për 
Gjeneruesit e BRE-ve për të përfshirë përkufizimin e plotë të vetë-
konsumatorit të ripërtërishëm në përputhje me kërkesat nga Udhëzimi i 
Politikave.  

Rregullatore 

 
 
 
 
8 “Njehsimi neto” është një rregullim i thjeshtë që siguron që konsumatorët që instalojnë një gjenerues (zakonisht sisteme fotovoltaike (FV)) marrin një kredi një për një 
për çdo energji elektrike që sistemet e tyre e prodhojnë dhe e eksportojnë në rrjet brenda një periudhe faturimi. Në këtë rast, prodhimi dhe konsumi kompensohen gjatë 
një periudhe më të gjatë (deri në një vit). Sipas një skeme të njehsimit neto, të gjitha kWh të gjeneruesit vlerësohen në mënyrë të barabartë.  
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Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS Barriera 

tensionit dhe sistemi i njehsimit në pikën e kyçjes 
së vetë-konsumuesve.    

Korniza ligjore duhet të lejojë që vetë-konsumuesit 
e ripërtërishëm të veprojnë individualisht ose 
kolektivisht përmes agregimit ose si vetë-
konsumues që veprojnë bashkërisht kur ndodhen 
në të njëjtën ndërtesë, përfshirë blloqet me shumë 
banesa.   

• Rregulla për Skemën Mbështetëse e përkufizon një prodhues vetë-
konsumues si “një konsumator i energjisë elektrike i cili është në të njëjtën 
kohë dhe në të njëjtën lokacion pronar i një Mikro strukture gjeneruese 
nga BRE, të kyçur në rrjet, dhe që ka të drejtë ta vetë-konsumojë energjinë 
e gjeneruar si dhe t’ia japë furnizuesit tepricën e energjisë elektrike të 
gjeneruar”. Mikro struktura gjeneruese nga BRE është një objekt gjenerues 
i kyçur në rrjet me një kapacitet deri në 100 kW. Definicionit të vetë-
konsumatorit ER i mungon dispozita që ia ndalon në mënyrë të qartë 
prosumatorit të shesë energji elektrike si “veprimtarinë e tij kryesore 
tregtare ose profesionale”. Për të qenë prosumator, një klient 
përfundimtar, për shembull, nuk mund të jetë tregtar; ai duhet të mbajë një 
pozicion të një konsumatori, siç kërkohet nga Udhëzimi i Politikave.  

• Një element tjetër i rëndësishëm për mungesën e përkufizimit të 
prosumatorit është mundësia e prosumatorit për ta deponuar energjinë 
elektrike të vetë-gjeneruar. Prandaj, vetë-konsumuesve të ripërtërishëm 
duhet t’u lejohen shprehimisht ta deponojnë energjinë elektrike të 
gjeneruar. 

Procedurat 
administrative 

Procedurat e autorizimit për vetë-konsum duhet të 
jenë të qarta, të thjeshta, gjithëpërfshirëse, 
transparente, proporcionale dhe efektshme në 
nivele të ndryshme administrative dhe autoritete 
kompetente, përfshirë përmes vendosjes së pikave 
të vetme të kontaktit në administratë.   

• Qeveria e Kosovës do të aktivizojë One Stop Shop (OSS) për të marrë 
përgjegjësinë e saj të plotë dhe për të ndjekur dhe përmirësuar në mënyrë 
aktive projektet e investimeve në BRE. Kjo pengesë është përshkruar në 
detaje në Pjesën 4 të këtij raporti, pasi vlen për pothuajse të gjithë 
gjeneruesit e BRE-ve.  

• Nëse nuk vendosen procese të thjeshtuara dhe të efektshme nga 
institucionet përgjegjëse për dhënien e lejeve dhe licencave, One Stop Shop 
mund të rekomandojë modifikimin. 

 

Administrative 

Skemat mbështetëse  
 

 

 

 

Duhet të përcaktohen instrumentet, skemat dhe 
mekanizmat që mund të lehtësojnë depërtimin dhe 
integrimin e vetë-konsumit, përfshirë përmes 
mbështetjes së drejtpërdrejtë financiare të 
investimit, skemave të njehsimit neto, tarifave 
nxitëse, uljes ose përjashtimit nga taksat dhe 
detyrimet.  

• Duhet të rishikohen dhe modifikohen skemat kombëtare mbështetëse në 
mënyrë që të pasqyrojnë ndryshimet e tregut; megjithatë, çdo ndryshim 
duhet të bëhet në një mënyrë jo-prapavepruese, me një afat kohor të 
përcaktuar dhe me një sërë kuotash të cilat do të pasqyronin më mirë një 
politikë afatgjatë dhe do të rrisnin besimin e investitorëve.  

Ligjore 
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Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS Barriera 

Skemat mbështetëse duhet të hartohen në një 
mënyrë që pasqyrojnë objektivat afatgjata të 
politikës. Ato duhet të sigurohen në bazë të një 
kornize konsistente dhe të parashikueshme në 
mënyrë që të sigurohet stabiliteti dhe siguria e 
investimit. Korniza ligjore duhet të përcaktojë 
qartë kërkesat që duhen përmbushur nga instalimi i 
vetë-konsumatorit në mënyrë që të përfitojë nga 
një stimul. Duhet të konsiderohet mbështetja për 
vendosjen e burimeve të ripërtërishme të 
integruara dhe pajisjeve të deponimit të energjisë, 
duke marrë parasysh vlerën e saj afatgjatë për 
rrjetin, mjedisin/klimën dhe shoqërinë.  

Reflektimi i kostos Korniza rregullative e vetë-konsumit duhet të 
respektojë parimet e reflektimit të kostos, 
rikuperimin e kostos dhe shmangien e 
subvencionimit të kryqëzuar mes përdoruesve të 
rrjetit. Në masën që zbatohet për ndërmarrjet, ajo 
duhet të jetë në përputhje me rregullat përkatëse 
të ndihmës shtetërore.  

• ZRRE do të zhvillojë dhe miratojë Rregulloren e re për vetë-konsumin e 
ER-së (ose do të ndryshojë rregullat ekzistuese) për të përfshirë Faturimin 
Neto9 për konsumatorët e mëdhenj, ndërsa njehsimi neto mund të mbetet 
i zbatueshëm për klientët e vegjël dhe amvisëritë.  
Këto rregullime do të zbatohen gjatë periudhës fillestare që duhet të 
përcaktohet nga ZRRE-ja në rregullat përkatëse. 

Rregullatore 

Ngarkesat dhe tarifat  
 

Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm nuk duhet t’u 
nënshtrohen ngarkesave ose tarifave diskriminuese 
dhe joproporcionale.  

• ZRRE-ja do t’i shqyrtojë kërkesat teknike të vendosura nga KEDS-i për 
investitorët, dhe do të vlerësojë nëse këto kërkesa zbatohen në mënyrë 
transparente, jodiskriminuese dhe proporcionale.  

Rregullatore 

 
 
 
 
9 Faturimi neto është një rregullim me të cilin konsumatori merr kredi monetare një për një për çdo kWh të eksportuar në rrjet. Çdo kWh vlerësohet me një çmim të 
vetëm ose me një çmim i cili korrespondon me kohën e prodhimit. Kreditë jepen gjatë një afati kohor të caktuar, zakonisht një vit. Është ekuivalent me një skemë të 
njehsimit neto, por me kompensim monetar në vend të kompensimit të energjisë 
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Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS Barriera 

• Monitorimi i rregullt nga ZRRE-ja do të sigurojë që vetë-konsumuesit e ER-
së të mos ngarkohen në mënyrë të tepruar dhe disproporcionale  

Qasja në informacionin 
për vetë-konsumin  
  
 

Duhet të vendosen pika të vetme të kontaktit dhe 
informacioni i publikuar në ueb faqet e organeve 
kombëtare ose lokale përgjegjëse për promovimin 
e burimeve të ripërtërishme dhe efiçiencës së 
energjisë, duke u siguruar klientëve përfundimtar 
të gjithë informacionin e nevojshëm në lidhje me të 
drejtat, detyrimet dhe përfitimet e mundshme të 
kthimit në vetë-konsumuesve të ripërtërishëm. 

• Konsumatorët përfundimtarë nuk janë mjaft të informuar për skemën e 
vetë-konsumit me ER, mundësinë e hyrjes dhe të drejtat dhe përfitimet e 
tyre si vetë-konsumues. Kjo vlen veçanërisht për KEDS-in dhe KESCO-n, 
të cilët nuk publikojnë ndonjë informacion në lidhje me këtë. 

• KESCO si furnizues publik, dhe furnizuesit e tjerë, do të përdorin të gjitha 
mjetet e qasshme për t’i informuar konsumatorët mbi të drejtat dhe 
përgjegjësitë e tyre në lidhje me vetë-konsumin, siç janë përdorimi i: 
fushatave informuese, broshurave që u dorëzohen konsumatorëve së 
bashku me faturat e tyre mujore, ueb faqe informacioni, dhe përmes 
mediave.  

Administrative 

Ndryshimet e 
mëvonshme legjislative  
  
 

Ndryshimet e mëvonshme legjislative nuk duhet të 
kenë ndikim prapaveprues në skemat ekzistuese të 
vetë-konsumit, përfshirë skemat mbështetëse. 
Ndryshimet e çmimit njësi të energjisë së tepërt, 
tarifave të rrjetit ose taksave dhe detyrimeve të 
tjera, nuk konsiderohen si ndryshim i kornizës 
legjislative. 

• Qeveria e Kosovës dhe ZRRE-ja duhet të sigurojnë që legjislacioni i 
ndryshuar ose i miratuar rishtazi të përfshijë vetë-konsumin e 
ripërtërishëm, të përmbajë dispozitën që nuk do të zbatohet asnjë efekt 
prapaveprues për skemat mbështetëse të dhëna tashmë.  

Ligjore dhe 
rregullative 
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KËRKESAT TEKNOLOGJIKE DHE TEKNIKE  

STATUSI AKTUAL 

Nga pikëpamja teknike dhe teknologjike, sektori i energjisë në Kosovë nuk përballet me kufizime kur 
bëhet fjalë për instalimin e të gjitha llojeve të teknologjive të ripërtërishme nga vetë-konsumuesit të 
kyçur në rrjet me njehsim neto.  
 
Kodet përkatëse të rrjetit dhe njehsimit të OST dhe OSSH lejojnë kyçjen me përmbushjen e kërkesave 
teknike të specifikuara në kode. Pajisjet e BRE-ve që do të instalohen duhet të jenë në përputhje të 
plotë me kërkesat teknike të Agjencisë së Standardizimit të Kosovës dhe/ose me standardet përkatëse 
ndërkombëtare, të tilla si CENELEC, IEC, etj. Megjithatë, duhet të theksohet se do të ishte e dobishme 
që OSSH-ja të shpërndante një broshurë që specifikon kërkesat për kyçjen në rrjet për njehsimin neto.  
 
Që rrjeti të akomodojë BRE të reja shtesë të konsiderueshme, do të duhet të instalohet deponimi 
shoqërues i energjisë. ZRRE-ja dhe OSSH-ja duhet të zhvillojnë politika dhe procedura për deponimin 
e energjisë, siç është deponimi me bateri në shkallë shërbimi (BESS), për të lehtësuar instalimet e 
deponimit dhe kyçjen në rrjet për ta stabilizuar rrjetin. Si KEDS-i ashtu edhe KOSTT-i kanë deklaruar 
se aktualisht nuk ka shërbime ndihmëse të mjaftueshme, rezerva, balancim, etj. Kjo është e 
rëndësishme për prosumatorët për rezervat e tyre, por edhe më e rëndësishme për gjeneruesit e 
BRE-ve në shkallë të gjerë që kryesisht janë duke shitur në rrjet.  
 
Sa i përket kyçjes, e gjithë energjia elektrike e vetë-konsumit (deri në 100kW) e prodhuar nga burimet 
e ripërtërishme lejohet të kyçet në rrjet në nivelin 0.4 kV, ndërsa rregullat e kyçjes për gjeneruesit e 
vetë-konsumit do të jenë në përputhje me Kodin e Rrjetit për Kërkesat për Kyçjen në Rrjet të 
Gjeneruesve, përkatësisht “Rregulloren (BE) 2016/631 të 14 prillit 2016, për krijimin e një Kodi Rrjeti 
për Kërkesat për Kyçjen në Rrjet të Gjeneruesve”, të cilin KP-të janë të detyruara të zbatojnë deri në 
12 korrik 2021. Planifikimi i rrjetit është padyshim themeli i çdo zhvillimi të besueshëm në të ardhmen, 
dhe si i tillë, është thelbësore që plani i zhvillimit të rrjetit të marrë në konsideratë kërkesën e vetë-
konsumuesve të ER-së, gjë që nuk bëhet në planin ekzistues zhvillimor 2020-2029 të KEDS-it. Prandaj, 
është e domosdoshme të punohet për identifikimin e lokacioneve potenciale për vetë-konsumues dhe 
për planifikimin përkatës në përputhje me planet zhvillimore të OST-së dhe OSSH-së. Për më tepër, 
vetë-konsumuesit e mundshëm duhet të kenë qasje të plotë në informacion në lidhje me planet e 
zhvillimit të rrjetit dhe kapacitetet e mundshme në dispozicion për instalimet e tyre të BRE-ve.  
 
Sipas rregullave ekzistuese, kapaciteti i instaluar i gjenerimit nuk duhet të kalojë 100 kW, dhe në 
përgjithësi konsumatorët mund të instalojnë kapacitete gjeneruese të vetë-konsumit në përputhje me 
pëlqimin e energjisë (kapaciteti i kontraktuar i konsumatorit) të lëshuar nga OSSH. Sidoqoftë, kufizimi 
i vendosur në 100 KW duhet të rishikohet për të lejuar një prag më të lartë për qëllime industriale. 
Përveç kësaj, kufizimi i kapacitetit për amvisëritë dhe konsumatorët e vegjël bazohet në kapacitetin e 
tyre dhe konsumin vjetor, ndërsa referenca për konsumatorin e kyçur rishtazi është konsumi vjetor i 
planifikuar, i cili duhet të merret parasysh.  
  
Sa i përket sistemeve të njehsimit inteligjent për vetë-konsumues, ekziston nevoja për të zhvilluar dhe 
përmirësuar më tej rregulloren për një sistem të tillë në përputhje me Udhëzimet e Politikave të 
Komunitetit të Energjisë, të cilat, ndër të tjera, do të adresojnë qartë kostot dhe instalimin e njehsorit 
inteligjent nga prodhuesit vetë-konsumues. Procedurat aktuale për kyçje të OSSH-së janë të 
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komplikuara dhe duhet të modernizohen dhe thjeshtohen. Drafti i Metodologjisë së Tarifimit të Kyçjes 
i OSSH-së është nën shqyrtim nga ZRRE-ja.  
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REKOMANDIME 

Tabela 3 Rekomandimet për kërkesat teknologjike dhe teknike  

Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Teknologjia e 
ripërtërishme  
 

Të gjitha llojet e teknologjive të ripërtërishme duhet të lejohen të 
instalohen, zotërohen dhe operohen nga vetë-konsumues të 
ripërtërishëm. 

• Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) të përgatisë standarde 
të qarta teknike të kërkuara për teknologjitë e ripërtërishme në 
formën e broshurave ose fletushkave që iu vihen në dispozicion 
vetë-konsumuesve të ripërtërishëm.  

Teknologjia e 
deponimit të energjisë 

Duhet të përcaktohen instalimet e deponimit të energjisë, duke 
përfshirë një klasifikim më specifik të karakteristikave të tyre 
teknike, duke përfshirë nëse ato janë para ose pas njehsorit. 
Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm duhet të lejohen të instalojnë, 
zotërojnë dhe operojnë instalime të deponimit të energjisë.  

• Ligji për Energjinë parashikon deponitë e energjisë në nenin 8, 
paragrafi 10.4, si më poshtë: “Komponentët e detyrueshëm të 
bilanceve afatgjata, sipas paragrafëve 4, 5 dhe 6 të këtij neni, janë si 
më poshtë: një listë e niveleve të kërkuara të deponimit dhe 
rezervave të kapacitetit të nevojshme për të siguruar një nivel të 
duhur të qëndrueshmërisë (stabilitetit) të furnizimit të planifikuar.  

• Nuk ka pengesa ligjore dhe rregullatore për instalimin e deponimit 
të energjisë për vetë-konsumuesit ER, megjithatë ligji për energjinë 
hesht në lidhje me vetë-konsumin, dhe rregullat ekzistuese të 
miratuara nga ZRRE-ja nuk e mbulojnë operimin dhe deponimin 
për vetë-konsum  

• OST-ja dhe OSSH-ja do të përgatisin dhe paraqesin në ZRRE për 
aprovim karakteristikat teknike për deponimin e energjisë; 

• Përgatitja e parashikimit të deponive të instaluara të energjisë, para 
dhe pas njehsorit për vetë-konsumuesit. 

• Zhvillimi i kornizës teknike dhe rregullatore për instalimin dhe 
funksionimin e deponimit të energjisë nga vetë-konsumuesit.  

Niveli i tensionit Vetë-konsumi i ripërtërishëm, duke përfshirë edhe deponimet e 
energjisë, duhet të lejohet që të kyçet në të gjitha nivelet e tensionit 
në përputhje me rregullat e kyçjes.  

• Zhvillimi i rregullave të kyçjes për gjeneruesit e vetë-konsumit që 
janë në përputhje me Kodin e Rrjetit për Kërkesat për Kyçjen në 
Rrjet të Gjeneruesve, të cilat Palët Kontraktuese janë të detyruara 
të zbatojnë deri në 12 korrik 2021.  

Planifikimi i rrjetit  
 

Si pjesë e planifikimit të rrjetit, operatorët e sistemit duhet të 
analizojnë se si dhe ku vetë-konsumi dhe deponimi mund ta 
mbështesin më së miri rrjetin.  

• Identifikimi i lokacioneve mundshme për zhvillimin e vetë-
konsumit; 

• Përgatitja e planifikimit hapësinor për zhvillimin e vetë-
konsumuesve bazuar në planet zhvillimore të OST-së dhe OSSH-
së;  
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• Informimi i vetë-konsumuesve me planet e zhvillimit të rrjetit dhe 
kapacitetet e disponueshme të rrjetit për vendosjen e kapaciteteve 
të vetë-gjenerimit në sistemin e transmisionit/shpërndarjes.   

Kriteret e kapacitetit 
të instaluar  
  
 

Si rregull i përgjithshëm, kapaciteti i instaluar i përshtatshëm për 
skemat e vetë-konsumit nuk duhet të tejkalojë kapacitetin e kërkuar 
të kyçur dhe/ose të kontraktuar të klientit.  

• Aktualisht nuk ka asnjë metodë për përcaktimin e nivelit të sipërm 
të kapacitetit të instaluar të përshtatshëm për vetë-konsum, por të 
gjithë klientët që janë të kyçur në rrjetin e tensionit të ulët (0.4 
kV) me një kapacitet deri në 100 kW (≤100 kW) kanë të drejtë të 
bëhem prosumatorë.  

• ZRRE do të ndryshojë Rregullën për Skemën Mbështetëse për të 
përfshirë një dispozitë që kapaciteti i instaluar i përshtatshëm për 
vetë-konsum nuk duhet të kalojë kapacitetin e kërkuar të kyçur 
dhe/ose të kontraktuar të konsumatorit; tani, zbatohet kufiri prej 
100kW; 

• Kufiri i kapacitetit i vendosur nga ZRRE në 100 kW është shumë i 
ulët për disa biznese. Në Shqipëri, për qëllime krahasuese, kufiri 
është 500 kW. Sugjerohet që ZRRE ta rrisë këtë kufi nga 100 kW 
në të paktën 500 kW. Vlerësohet se madhësia mesatare e 
kapacitetit do të rritet në rreth 100-125 kW nëse tavani rritet në 
500 kW. Duhet të theksohet se në Udhëzimet e veta të Politikave 
202010, Komuniteti i Energjisë rekomandoi që të gjithë vetë-
konsumuesit e ripërtërishëm me instalime mbi kapacitetin 400 kW 
do të jenë palët përgjegjëse balancuese. Prandaj, 400 kW mund të 
jetë kufiri më i përshtatshëm i kapacitetit. 

Kufizimet e kapacitetit 
për depot e energjisë 
të kombinuara me 
vetë-gjenerim  

Kufizimet e kapacitetit (niveli i konsumit/injektimit) për deponimin e 
energjisë të përdorur në instalimet e ripërtërishme të vetë-konsumit 
duhet të përcaktohen në një mënyrë jo-diskriminuese, duke 

• Zhvillimi i rregullores për deponimin e energjisë për vetë-
konsumuesit. 

 

 
 
 
 
10 Kufizimi i kapacitetit 400kW bazohet në nenin 6 të DIREKTIVËS (BE) 2019/944 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 5 qershorit 2019, për rregullat e përbashkëta 
për tregun e brendshëm të energjisë elektrike dhe ndryshimin e Direktivës 2012/27/EU, që kërkojnë përgjegjësi balancuese për të gjithë pjesëmarrësit e tregut, me 
përjashtim të pajisjeve gjeneruese të energjisë që përdorin BRE me kapacitet të instaluar të energjisë elektrike më pak se 400 kW. Sidoqoftë, dhënia e derogimit për 
gjeneruesit e BRE-ve do të ulet më tej në më pak se 200 kW duke filluar nga 1 janari. 2026. 
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përfshirë kufijtë për depot e energjisë për aplikime në shkallë të 
vogël.  

Sisteme inteligjente të 
njehsimit  
  
 

Nga operatorët e sistemit duhet të miratohen dhe publikohen 
kërkesat minimale funksionale dhe teknike për sistemet inteligjente 
të njehsimit për të lejuar që vetë-konsumuesit e ripërtërishëm të 
veprojnë individualisht ose kolektivisht. 
Në pikën e kyçjes së vetë-konsumuesve që furnizojnë energji 
elektrike në rrjet, operatorët e sistemit duhet të sigurojnë një 
njehsor dykahësh i cili regjistron veçmas energjinë elektrike të futur 
në rrjet dhe energjinë elektrike të konsumuar nga rrjeti.  
Sistemet inteligjente të njehsimit duhet të lejojnë që vetë-
konsumuesit e ripërtërishëm të maten dhe shlyhen në përputhje me 
periudhën e zgjidhjes së disbalancës (ISP) në tregun me shumicë të 
energjisë elektrike, si dhe me kërkesat e ISP të Udhëzimeve për 
Balancimin e Energjisë Elektrike11, për të lehtësuar një përdorim 
optimal të vetë-konsumit dhe depove të energjisë në një mënyrë që 
siguron efiçiencën e tregut dhe stabilitetin e rrjetit dhe për të 
përmirësuar parashikimet e gjenerimit. 

• Zhvillimi i rregullores për Sistemet Inteligjente të Njehsimit në 
përputhje me rekomandimin e Udhëzuesit të Politikave dhe në 
përputhje me kodet e rrjetit dhe njehsimit, ose.  

• Përdorimi i draftit ekzistues të Metodologjisë së Tarifave të Kyçjes 
që e ka zhvilluar KEDS-i, dhe përfshirja e elementeve të rregullores 
që i përkasin sistemit inteligjent të njehsimit. Drafti i metodologjisë 
që u përgatit disa kohë më parë po pret aprovimin e Bordit të 
ZRRE-së. 

• Vetë-gjeneruesit paguajnë kostot e kyçjes si të gjithë klientët e 
tjerë.  

 
 

E drejta e 
konsumatorit në 
njehsorë inteligjentë  
 

Vetë-konsumuesit duhet të kenë të drejtë për njehsorë inteligjentë 
në një mënyrë jo-diskriminuese dhe transparente, qoftë përmes një 
shpërndarjeje të njehsorëve inteligjent, ose sipas kërkesës. Vetë-
konsumatori duhet të përballojë kostot e instalimit ose përditësimit 
të njehsorit inteligjent, në përputhje me rregullat transparente, 
jodiskriminuese, reflektuese të kostove dhe të botuara, të cilat 
përcaktojnë termat, kushtet dhe kostot e kyçjes.  

• Rregullorja për sistemin inteligjent të njehsimit do të përmbajë 
procedurën për instalimin e njehsorëve inteligjentë dhe do të 
miratohet nga ZRRE-ja dhe do të publikohet.  

 

Procedura e kyçjes dhe 
autorizimi i OSSH-së  
  

Duhet të vendoset një procedurë e efektshme dhe e thjeshtuar e 
kyçjes për të shkurtuar kohën e kyçjes dhe për të ulur kostot 
administrative. Sidoqoftë, duhet të plotësohen të gjitha kërkesat 

• ZRRE-ja do të miratojë draftin e Metodologjisë së Tarifimit të 
Kyçjes të OSSH-së që u zhvillua nga KEDS-i dhe është ende në 
pritje të miratimit të ZRRE-së. Kjo metodologji është e efektshme 

 
 
 
 
11 Rregullorja (BE) 2017/2195 e 23 nëntorit 2017 që krijon një udhëzues për balancimin e energjisë elektrike  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:312:TOC  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0006.01.ENG&toc=OJ:L:2017:312:TOC
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 teknike dhe të sigurisë për instalimet e vetë-konsumit, dhe instalimi 
dhe lidhja e një vetë-konsumatori duhet t'i nënshtrohen autorizimit 
të OSSH-së.  

dhe e thjeshtëzuar për të përfshirë vetë-konsumuesit e 
ripërtërishëm, dhe e përmirëson procedurën e kyçjes në kohë dhe 
me kosto efektive.  
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VETË-KONSUMI DHE QASJA NË TREG  

STATUSI AKTUAL 

Skema e vetme mbështetëse për vetë-konsumin e energjisë së ripërtërishme në Kosovë është njehsimi 
neto (njehsimi dykahësh). Me njehsimin neto, sasia e energjisë së konsumuar nga rrjeti balancohet çdo 
vit me sasinë e furnizuar përsëri në rrjet nga prodhimi i tepërt i energjisë së ripërtërishme. Çdo Bilanc 
pozitiv i papaguar në periudhën e fundit të faturimit të një viti kalendarik rivendoset në zero (0 kWh) 
pa kompensim nga furnizuesi. Sidoqoftë, energjia e tepërt e ripërtërishme e prodhuar (për shembull, 
gjatë ditës me panele solare FV) ndihmon në kompensimin e energjisë së blerë nga rrjeti (për shembull, 
natën). 
 
Njehsimi neto përdoret gjerësisht në mbarë botën. Sidoqoftë, shpesh përfshin kompensimin e 
konsumit me prodhimin e tepërt mbi bazën e kWh por jo në bazë të çmimit të tregut për transferimin 
e energjisë elektrike në rrjet. Acquis i Energjisë i BE kërkon që në mënyrë që të mos shtrembërohet 
tregu, duhet të përdoren mekanizma më të orientuar drejt tregut, me çmimet e tregut të paguara nga 
konsumatori për energjinë elektrike të blerë dhe nga shërbimi i furnizimit për energjinë elektrike të 
transferuar në rrjet nga konsumatori. Prandaj, është propozuar që njehsimi neto të përdoret vetëm 
për vetë-konsum të ripërtërishëm në shkallë të vogël, ku pjesa dërrmuese e energjisë elektrike të 
prodhuar nga BRE vetë-konsumohet nga konsumatori, dhe transferimi neto i energjisë elektrike në 
rrjet është minimal.   
 
Aktualisht, në Kosovë, njehsimi neto është i autorizuar vetëm për instalime deri në 100kW dhe të 
kyçura në rrjetin e tensionit të ulët 0.4 kV, dhe me një detyrim mbi furnizuesin universal që të lidhë 
një marrëveshje prodhuesi vetë-konsumues me konsumatorin përfundimtar, që është edhe në grupin 
e bilancit të furnizuesit. Sidoqoftë, legjislacioni nuk e përcakton fazën fillestare dhe afatin për 
autorizimin e njehsimit neto.  
 
Siç u theksua më herët, nuk ekziston asnjë skemë tjetër njehsimi neto ose ndonjë mekanizëm tjetër 
mbështetës. Njehsimi neto duhet të vazhdojë të zbatohet për disa vetë-konsumues, si amvisëritë dhe 
NVM-të që transferojnë vetëm sasi të vogla neto të energjisë elektrike në rrjet. Në mënyrë ideale, 
Kosova do të kalonte nga njehsimi neto vetëm në faturimin neto, ku energjia elektrike blihet dhe shitet 
me tarifat përkatëse. Kosova ende nuk ka zbatuar faturimin neto, por kjo mund të propozohet në 
Planin Kombëtar për Energjinë dhe Klimën (PKEK). Duhet të theksohet se Kosova nuk e ka kryer 
kurrë një studim specifik për vendin për të vlerësuar secilin mekanizëm të mundshëm mbështetës, për 
të ekzaminuar se si këta mund të stimulojnë instalimin e rritur të BRE-ve për të ndihmuar në arritjen 
e caqeve të vendit, dhe për të vlerësuar implikimet fiskale të mekanizmave të tillë për amvisëritë, 
bizneset, dhe buxhetin kombëtar. 
 
Sektori i energjisë do të përfitonte nga miratimi i një ligji për burimet e ripërtërishme të energjisë, me 
një nen specifik për vetë-konsumin ku do të përfshiheshin në një mënyrë të qartë dhe të thjeshtuar të 
gjithë mekanizmat dhe kushtet e zbatueshme, duke përfshirë njehsimin neto, faturimin neto me 
mekanizmat e çmimeve, kyçjen në rrjet, etj. Futja e vetë-konsumuesve të ripërtërishëm që veprojnë 
bashkërisht në një ligj të tillë do të ndihmonte që ndërtesat me shumë banesa të kalonin në vetë-
konsum të ripërtërishëm, i cili nga ana tjetër do të rriste efiçiencën e energjisë dhe do të kontribuonte 
në caqet e BRE-ve. Tregtimi dhe bashkimi ndërmjet kolegëve duhet të njihet qartë në ligjin primar.  
 
Vetë-konsumuesve me njehsim neto dhe faturim neto duhet t’u lejohet të instalojnë kapacitete deri 
në 400kW (nga kapaciteti aktual 100kW) pa pasur përgjegjësi për balancimin, siç thuhet në Direktivën 
e KE-së. Instalimet mbi 400kW duhet të marrin përgjegjësinë për balancimin.  
 
ZRRE-ja duhet të ndryshojë rregullat e saj në mënyrë që t’i harmonizojë ato me legjislacionin primar.    
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REKOMANDIME 

Tabela 3 Rekomandimet për vetë-konsumin dhe qasjen në treg  

Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Skemat e shpërblimit  
 

Në përgjithësi, shpërblimi duhet të bazohet në llogaritjen e veçantë të 
energjisë elektrike të konsumuar nga rrjeti dhe energjisë elektrike të 
futur në rrjet. Çmimet duhet të pasqyrojnë vlerën e tregut të energjisë 
elektrike në kohën kur merret dhe injektohet në rrjet. 

Skemat mbështetëse, të bazuara në njehsimin neto dhe tarifat nxitëse, 
mund të përdoren për të promovuar dhe lehtësuar shtrirjen e vetë-
konsumit të ripërtërishëm në shkallë të vogël në përputhje me 
kontributin e tij të mundshëm dhe të pritur për arritjen e caqeve të 
politikës së dekarbonizimit dhe caqeve të përcaktuara nga PKEK-të, 
duke marrë parasysh ndikimin e tyre të përgjithshëm në sistemin e 
energjisë dhe shoqëri. Ato duhet të aprovohen nga autoriteti vendor i 
ndihmës shtetërore në përputhje me Udhëzimet për ndihmën 
shtetërore për mbrojtjen e mjedisit dhe energjisë 2014-2020. Në 
hartimin e skemës mbështetëse duhet gjithashtu të merren parasysh 
kostot në rënie të burimeve të ripërtërishme dhe teknologjive të 
deponimit të energjisë.  

• Për të përfshirë mekanizmin e ri mbështetës në kornizën ligjore 
kombëtare, është e nevojshme të ndërmerret një studim 
specifik për vendin, i cili do të vlerësojë çdo mekanizëm 
mbështetës, do të sigurojë një periudhë të qartë kalimtare nga 
një mekanizëm në tjetrin, dhe kushtet nën të cilat mund të 
bëhet kjo, dhe do të vlerësojë implikimet fiskale që një 
mekanizëm i tillë mund të ketë në buxhetin kombëtar.  
 

Skema e njehsimit neto  
 

Skemat e njehsimit neto duhet të jenë të disponueshme vetëm si një 
nxitje për të rritur vetë-konsumin e ripërtërishëm në shkallë të vogël 
gjatë fazës fillestare të shtrirjes së tij dhe për një periudhë të kufizuar 
kohore. Njehsimi neto mund të kufizohet në instalime të vogla deri në 
një kapacitet të caktuar të kyçur (p.sh. deri në 30 kW). Mund të 
përcaktohet një nivel i caktuar i kapacitetit total të instaluar nga vetë-
konsumuesit, pas të cilit nuk do të jepet njehsimi neto. Nga legjislacioni 
duhet të përcaktohet një afat i fundit për vetë-konsumuesit për të 
kaluar nga një skemë njehsimi neto në një skemë e cila llogarit veçmas 
energjinë elektrike të futur në rrjet. Është e rekomandueshme që në 
vend të njehsimit neto, mbështetja për vetë-konsum të ripërtërishëm 

• Njehsimi neto duhet të vazhdojë të zbatohet për disa vetë-
konsumues, si amvisëritë dhe bizneset e vogla, megjithatë, për 
një periudhë tranzitore kohore, e cila do të përcaktohet nga 
ZRRE-ja.  

• Në Kosovë ekziston vetëm një furnizues aktiv i cili në të njëjtën 
kohë është i licencuar si furnizues universal (KESCO), prandaj 
kontrata e skemës së njehsimit duhet të nënshkruhet me 
KESCO nën çmime dhe kushte të rregulluara.  
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në shkallë të vogël të sigurohet direkt përmes tarifave nxitëse, duke 
përfshirë konsumatorët e cenueshëm dhe me të ardhura të ulëta.  

Termat dhe kushtet, përfshirë çmimet e energjisë elektrike, do të 
përcaktohen në kontratën ndërmjet një vetë-konsumatori të 
ripërtërishëm dhe furnizuesit të energjisë. 

Në rast se konkurrenca në treg nuk është zhvilluar ende, mbi një ose 
më shumë furnizues (p.sh., furnizuesin universal) mund të vendoset një 
detyrim për të lidhur një kontratë me një vetë-konsumator në bazë të 
skemës së njehsimit neto. Kjo duhet të përfshijë terma dhe kushte të 
rregulluara.   

Skema e faturimit neto  
 

Për të siguruar mbështetje për amvisëritë dhe klientët e vegjël, nga 
legjislacioni mund të përcaktohet një detyrim për furnizuesit për të 
ofruar një skemë faturimi neto për këto kategori konsumatorësh. 
Termat dhe kushtet mund të rregullohen kur është e nevojshme.  

Në fazën fillestare, faturimi neto mund të lejohet vetëm për instalimet 
në të njëjtin lokacion, d.m.th. të kyçur në rrjet përmes të njëjtit njehsor 
dykahësh të energjisë elektrike. Në fazën e dytë, korniza rregullator 
mund të lejojë skema të faturimit neto për instalime në lokacione të 
ndryshme. 

• Kosova duhet të fusë faturimin neto për kategori të caktuara të 
konsumatorëve dhe të miratojë rregulla specifike për skemën e 
faturimit neto.  
 

Kontabiliteti dhe 
kompensimi në rastin e 
skemave neto  
 

Në rast të njehsimit neto, një muaj mund të jetë një periudhë optimale 
e kontabilitetit dhe një vit mund të përbëjë një periudhë optimale të 
kompensimit të kredisë. Çdo tepricë e krediteve monetare të mbetur 
pas kompensimit vjetor duhet të humbet ose t’i nënshtrohet një 
marrëveshjeje të veçantë, të ofruar nga marrësi. Në rast të një rënie të 
konsumit të energjisë gjatë periudhës së kompensimit, qoftë për shkak 
të forcës madhore ose të përhershme (p.sh., një fabrikë është e 
mbyllur, ose kapaciteti është zvogëluar, ndryshime në kërkesën e 
familjes, etj.), vetë-konsumuesit duhet të kenë të drejtën të kalojnë nga 
një skemë neto në një mekanizëm tjetër shpërblimi të ofruar në treg. 

 
• Të vazhdohet zbatimi i të njëjtave rregullave të kontabilitetit 

dhe kompensimit për njehsimin neto dhe të vendosen rregulla 
të ngjashme për faturimin neto në rast se ky i fundit paraqitet si 
një skemë kombëtare mbështetëse.  
 

Skemat e çmimeve 
dinamike dhe përgjigja 
ndaj kërkesës  
  
  

Skemat e çmimeve dinamike duhet të zbatohen në mënyrë që të nxiten 
vetë-konsumuesit e ripërtërishëm për të konsumuar në mënyrë 
optimale prodhimin e tyre të energjisë së ripërtërishme dhe për të 
siguruar mbështetjen maksimale të rrjetit, domethënë, për të shkarkuar 
bateritë gjatë periudhave të pikut të kërkesës (në krahasim me 

• Zhvillimi i rregullores për optimizimin e energjisë nga vetë-
konsumuesit e ripërtërishëm, përfshirë përgjigjen e kërkesës.  
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 shkarkimin sapo prodhimi i ripërtërishëm bie nën kërkesën e vetë-
konsumatorit). Ushqimi i energjisë elektrike në rrjet në kohë me 
çmime të larta me shumicë të energjisë elektrike, do të lejojë që vetë-
konsumuesit të maksimizojnë të ardhurat e tyre, ndërsa sigurojnë 
mbështetje për sistemin në periudhat e pikut të kërkesës.  
Reagimi i kërkesës duhet të mbështetet për të rritur më tej 
fleksibilitetin e sistemit, për të lehtësuar integrimin optimal dhe të 
përgjegjshëm të instalimeve të vogla të vetë-konsumuesve të 
ripërtërishëm, dhe për të ulur nevojën për kapacitet rezervë të 
gjenerimit të energjisë elektrike.   

• Rregullorja e zhvilluar duhet t’u japë sinjale të qarta financiare 
vetë-konsumuesve të ripërtërishëm për përfitimet e tyre kur 
ushqejnë energji në rrjet gjatë periudhave të pikut të kërkesës.  

Vetë-konsumatorë të 
ripërtërishëm që 
veprojnë bashkërisht  
  
  
 

Duhet të lehtësohet dhe mbështetet shfaqja e vetë-konsumuesve të 
ripërtërishëm që veprojnë bashkërisht. Në një ndërtesë me shumë 
banesa, vetë-konsumuesit e ripërtërishëm që veprojnë bashkërisht 
mund të vendosen bazuar në një marrëveshje nga shumica e klientëve 
përfundimtarë. Pikat e njehsimit të konsumit të përbashkët (p.sh. 
ambientet e përbashkëta, ashensorët) gjithashtu mund të përfshihen në 
vetë-konsumuesit e ripërtërishëm që veprojnë bashkërisht.  

• Duhet të përfshihet koncepti. Zbatimi do të fillojë pas 
ndryshimit të kornizës ligjore.  

 

Tregtimi ndërmjet 
kolegëve  
 

Tregtimi ndërmjet kolegëve duhet të lejohet shprehimisht nga 
legjislacioni. Duhet të mbështetet zhvillimi i projekteve pilot që 
demonstrojnë përfitimet për vetë-konsumuesit dhe lojtarët e tjerë të 
përfshirë të tregut, të tilla si agreguesit. 

• Duhet të bëhet përfshirja e këtij koncepti dhe zbatimi do të 
fillojë pasi të ndryshohet korniza ligjore. 
 

Modeli i biznesit të 
shërbimeve të energjisë 

Duhet të promovohet modeli i biznesit të energjisë për investime të 
integruara të ripërtërishme dhe të efiçiencës së energjisë (veçanërisht 
në lidhje me sektorin e ndërtesave) me një përfshirje të vetë-
konsumuesve të ripërtërishëm. 

• Duhet të bëhet përfshirja e këtij koncepti dhe zbatimi do të 
fillojë pasi të ndryshohet korniza ligjore. 
 

Ndërrimi i furnizuesit  
 

Kur ndërrimi i furnizuesit ndodh sipas një skeme neto, shlyerja 
përfundimtare duhet të përfshijë vlerën e energjisë së papaguar ose 
kredisë monetare ose debitit.  

• Aktualisht ekziston vetëm një furnizues aktiv (KEDS) përkundër 
faktit se nga ZRRE-ja janë licencuar shtatë furnizues të tjerë.  

• Korniza ligjore duhet të parashikojë ndërrimin e furnizuesit në 
skemat neto, dhe të tregojë qartë të gjitha të drejtat dhe 
detyrimet e të dy palëve (vetë-konsumuesit dhe furnizuesit). 
  

Përgjegjësia e bilancit  
 

Vetë-konsumuesit me kapacitet të instaluar 400 kW mund të 
përjashtohen nga përgjegjësia e bilancit.  

• Përgjegjësia e bilancimit nuk duhet të zbatohet për instalime 
deri në 400 kW, veçanërisht jo për amvisëritë dhe bizneset e 
vogla.  
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Vetë-konsumuesit me kapacitet të instaluar prej 400 kW dhe më 
shumë, duhet të jenë përgjegjës për bilancin dhe të kenë të drejtën që 
t’ia delegojnë përgjegjësinë e tyre një pale përgjegjëse të bilancit sipas 
zgjedhjes së tyre.  

Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm që i nënshtrohen një skeme neto 
duhet të jenë në grupin e bilancit të furnizuesit të tyre.  

Qasja në të dhënat e 
njehsimit  
 

Operatorët e sistemit do të sigurojnë të dhënat e njehsimit të 
nevojshme për rregullimin e aranzhimeve komerciale nën një skemë të 
vetë-konsumit për vetë-konsumatorin e ripërtërishëm dhe furnizuesin 
e tij pa ndonjë kosto shtesë. 

• Të dhënat e njehsimit të nevojshme për rregullimin e 
marrëveshjeve tregtare sipas një skeme të vetë-konsumit, do të 
sigurohen pa ndonjë kosto shtesë.  
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VETË-KONSUMI DHE QASJA NË RRJET  

STATUSI AKTUAL 

Në Kosovë nuk ka tarifa specifike të rrjetit të përcaktuara për prosumatorët. Prosumatori paguan 
vetëm për tepricën e energjisë elektrike që e konsumon mbi sasinë e vetë-prodhimit, me vlerë neto 
gjatë vitit. Nëse në bazë neto ata transferojnë më shumë energji elektrike në rrjet sesa që marrin, ata 
nuk paguhen për diferencën. Prandaj është e rëndësishme të përgatitet rregullorja për faturimin neto 
në përputhje me udhëzimet dhe rregulloret e KE.-së  
 
Është gjithashtu e rëndësishme të hartohet dhe miratohet rregullorja për tarifat specifike të rrjetit për 
prosumatorët, përfshirë tarifën që furnizuesi universal do t’i paguajë prosumatorit për energjinë e 
tepërt që shet në rrjet. Tarifat kërkohen edhe për prosumatorët me sisteme të deponimit të energjisë 
siç është deponimi me bateri.  
 
Duhet të analizohet me kujdes ndikimi i vetë-konsumit dhe prosumatorit në stabilitetin e rrjetit. Është 
iniciuar një analizë e ndikimit, përfshirë me mbështetjen e Bankës Botërore. Pas finalizimit të analizës 
së ndikimit, rezultatet duhet të paraqiten dhe t’i dorëzohen ZRRE-së në mënyrë që të përcaktojë 
tarifat përfundimtare të rrjetit si dhe shërbimet ndihmëse të nevojshme.  
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REKOMANDIME  

Tabela 4 Rekomandimet për vetë-konsumin dhe qasjen në rrjet 

Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Të përgjithshme  Tarifat e rrjetit për vetë-konsum të ripërtërishëm do të jenë 
jodiskriminuese, transparente, proporcionale dhe pasqyrojnë koston. 
Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm do të kontribuojnë në një mënyrë të 
ekuilibruar dhe adekuate në ndarjen e kostove të përgjithshme të 
sistemit. 

Sistemi tarifor për qasjen dhe përdorimin e rrjetit do të projektohet në 
një mënyrë që i stimulon vetë-konsumuesit që ta përdorin në mënyrë 
optimale energjinë elektrike, përfshirë përmes përdorimit të deponimit 
të energjisë, dhe kështu të mbështesin rrjetin. 

Rikuperimi i plotë i kostove të rrjetit duhet të sigurohet edhe me 
rritjen e numrit të vetë-konsumuesve të kyçur në sistem. 

• Nëse është e nevojshme, njehsimi neto mund të përdoret gjatë 
fazës kalimtare dhe të jetë i kufizuar në konsumatorë të 
shkallës së vogël (amvisëritë) dhe konsumatorët komercialë, me 
kuotën vjetore të sistemit.  

• Të përgatitet rregullorja për faturimin neto në përputhje me 
udhëzimet dhe rregulloret e KE-së   

 

Tarifat e rrjetit në 
rastin e skemës së 
njehsimit neto  
  
 

Në rastin e skemës së njehsimit neto, e përdorur për të mbështetur 
tërheqjen e vetë-konsumit në një fazë fillestare të zhvillimit të saj, 
energjia elektrike neto e ngarkuar në rrjet dhe e konsumuar nga rrjeti 
dhe e futur në rrjet, duhet të pasqyrojë kostot e qenësishme të 
kapacitetit.  

• Përgatitja dhe miratimi i rregullores për të pasqyruar kostot e 
qenësishme të kapacitetit në tarifat e rrjetit.  

 

Tarifat e rrjetit për 
vetë-konsumuesit  
 

Tarifat specifike për vetë-konsumuesit, si një nënklasë e veçantë e 
përdoruesve të rrjetit, duhet të hartohen për të stimuluar vetë-
konsumin për të maksimizuar mbështetjen e rrjetit nga njëra anë, dhe 
për të zbutur risqet që lidhen me reflektimin e kostos dhe rikuperimin 
e kostos nga ana tjetër. 

Përdorimi i tarifave të rrjetit për vetë-konsum duhet të përbëhet nga 
një komponent kapaciteti përveç komponentit të energjisë. Pesha e 
komponentit tarifor të bazuar në kostot e kapacitetit në kostot totale 
të rrjetit, duhet të pasqyrojë kostot e rrjetit fiks dhe të sistemit për të 
ofruar kapacitetin e kërkuar në pikën e kyçjes së vetë-konsumatorit. 

• Përgatitja dhe miratimi i rregullimit të tarifave të rrjetit për 
vetë-konsumuesit ose ndryshimi i metodologjive ekzistuese të 
çmimeve për të përcaktuar përdorimin e tarifave të rrjetit për 
vetë-konsum në përputhje me udhëzimet dhe rregulloren e KE-
së.  
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Rekomandimet nga 
KEn 

Përshkrimi i rekomandimit të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Kostot e shprehura në tarifa vëllimore duhet të alokohen në intervale 
të caktuara kohore për të pasqyruar kontributin e vetë-konsumuesve 
në kërkesën e pikut.  

Tarifat e rrjetit për 
vetë-konsumuesit me 
sisteme deponimi 
   
 

Tarifat e rrjetit për vetë-konsumuesit me instalime të deponimit të 
energjisë duhet të faktorizojnë mbështetjen afatgjatë që deponimi i 
energjisë i ofron rrjetit. Për të dizajnuar tarifa të rrjetit për vetë-
konsumuesit me sisteme të integruara të deponimit në një mënyrë që 
reflekton kostot, nevojiten analiza të kërkesës për të përcaktuar nëse 
vetë-konsumuesit kanë një profil të ndryshëm të ngarkesës dhe kërkesë 
më të ulët të pikut në krahasim me vetë-konsumuesit pa sisteme të 
deponimit dhe konsumatorë të tjerë jo prodhues të së njëjtës kategori. 
Një supozim i arsyeshëm është që vetë-konsumuesit me një sistem 
deponimi kanë kërkesë më të ulët të pikut dhe/ose kapacitet ushqyes si 
rezultat i përgjigjes së shtuar të anës së kërkesës.  

Një vetë-konsumator me një instalim të deponimit të energjisë nuk do 
t’i nënshtrohet tarifimit të dyfishtë, duke përfshirë tarifat e rrjetit për 
energjinë elektrike të deponuar brenda mjediseve të veta.  

• Rregullorja për tarifat e rrjetit do të mbulojë vetë-konsumuesit 
me sisteme deponimi. 

• Rregullorja duhet të ndjekë udhëzimet e politikave të SKEn dhe 
rregulloren e zbatueshme të KE-së 
 

Ndikimi i vetë-
konsumit në rrjet  
  

Operatori i sistemit duhet të analizojë ndikimin e vetë-konsumit në 
funksionimin e sistemit dhe të ardhurat dhe t’i raportojë autoriteteve 
kompetente (ministritë, ARRK-ve). 

• Të përfundohen studimet në vazhdim të mbështetura nga Banka 
Botërore dhe të zbatohen rekomandimet. 

• Operatori i sistemit duhet të paraqesë në ZRRE analizën për 
ndikimet e vetë-konsumuesve në të ardhurat e shërbimit dhe të 
kërkojë tarifa të rrjetit për të “kompensuar” “humbjet” si 
rezultat i vetë-konsumit, por të shmangë kompensimin nga 
konsumatorët pa vetë-gjenerim.  
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NGARKESAT, TAKSAT DHE DETYRIMET 

STATUSI AKTUAL 

Prosumatorët e ripërtërishëm nuk përjashtohen nga asnjë tarifë ose taksë. Prodhuesit vetë-konsumues 
paguajnë të gjithë shumën e TVSH-së prej 18% për pajisjet e sistemit të energjisë solare FV, duke 
përfshirë zhvillimin dhe instalimin e projektit. E vetmja TVSH e zvogëluar është për konsumin e 
energjisë elektrike që arrin në 8%, megjithatë kjo ulje aplikohet për të gjithë konsumatorët në Kosovë. 
 
Në lidhje me TVSH-në në sistemin e energjisë solare FV, hulumtimi në terren ka treguar se kjo është 
një barrierë ndaj instalimeve, veçanërisht në sektorin e amvisërive. Një përjashtim nga TVSH-ja do të 
stimulonte rritjen e instalimeve shtëpiake të vetë-gjenerimit të ripërtërishëm. Kërkohet një studim i 
thelluar për implikimet fiskale të uljes ose eliminimit të TVSH-së. Në mënyrë të ngjashme, ka mungesë 
studimesh për ndikimet fiskale të mekanizmave si njehsimi neto. Ndryshimet e politikave dhe 
legjislacionit nuk mund të bëhen me mençuri pa ndërmarrë studime specifike për Kosovën.   
 
Për fundi, është e rëndësishme të promovohet dhe nxitet vetë-konsumi nga amvisëritë dhe 
konsumatorët e vegjël komercialë duke mos aplikuar ngarkesa, taksa dhe detyrime, veçanërisht kur 
energjia e gjeneruar është për vetë-konsum dhe nuk injektohet në rrjet. Çdo ngarkesë, taksë dhe 
detyrim i zbatuar duhet të jetë për shërbime specifike të rrjetit dhe i përcaktuar qartë.  
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REKOMANDIME 

Tabela 5 Rekomandimet për TVSH-në dhe taksat dhe detyrimet e tjera  

Rekomandimet nga 
KEn Përshkrimi i rekomandimeve të KEn Veprimet e rekomanduara nga KESS 

Të përgjithshme Vetë-konsumuesit e ripërtërishëm nuk duhet t’u nënshtrohen 
ngarkesave, taksave dhe detyrimeve diskriminuese dhe 
joproporcionale, por gjithashtu të mos përjashtohen plotësisht nga 
pagesa e tyre. 

• Vetë-konsumi i ripërtërishëm i konsumuar brenda të njëjtit lokal dhe 
që nuk injektohet në rrjet do të përjashtohet nga çdo ngarkesë, taksë 
dhe detyrim, përveç nëse është e nevojshme dhe e pashmangshme 
dhe zbatohet në një mënyrë specifike dhe të përcaktuar në kohë dhe 
bazuar në arsye të vërtetuara.   

Përjashtime Çdo përjashtim i vetë-konsumit të ripërtërishëm nga ngarkesat, 
taksat dhe detyrimet duhet t'i nënshtrohet një vlerësimi të thelluar 
dhe konsistent të ndikimit të vetë-konsumit në të ardhurat publike 
dhe kontributit që vetë-konsumuesit japin për objektivat specifike 
të politikave. Për vetë-konsumuesit komercialë, përjashtimet duhet 
të jenë në përputhje me rregullat e ndihmës shtetërore.  

 

Vlerësimi i ndikimit të skemave të vetë-konsumit në të ardhurat 
publike duhet të marrë parasysh taksat e ndryshme: TVSH-ja për 
konsumin e energjisë elektrike ose taksa të ngjashme të konsumit, 
por gjithashtu TVSH për investimin CAPEX (sistemet e vetë-
konsumit të personit jo të tatueshëm) dhe kostot OPEX, tatimin 
mbi të ardhurat e korporatave për kompaninë e instalimit, taksat e 
ndërlidhura me OPEX, taksat e sigurimit etj.  

• Duhet të bëhet një vlerësim i thelluar kombëtar për të vlerësuar 
mundësinë e përjashtimit të vetë-konsumuesve nga tatimi i TVSH-së i 
zbatueshëm për sisteme FV. Vlerësimi duhet të vlerësojë implikimet 
fiskale të skemave kombëtare mbështetëse.  

• Financimi për sistemet shtëpiake solare FV ka qenë jashtëzakonisht i 
kufizuar në Kosovë. Heqja e TVSH-së për instalimet shtëpiake do të 
rrisë përballueshmërinë dhe do të lehtësojë një rritje në përdorimin 
prej amvisërive të energjisë solare FV.  

• Instaluesit solarë në Kosovë kanë propozuar një përjashtim nga 
TVSH-ja për instalimet solare shtëpiake. Kostot totale të projektit për 
amvisëri janë dukshëm më të larta për kW të kapacitetit të prodhimit 
sesa projektet më të mëdha, shkaku i shkallës së vogël. Kjo zvogëlon 
përballueshmërinë dhe bankueshmërinë e projekteve. 

TVSH (Tatimi mbi 
Vlerën e Shtuar) 

Legjislacioni i TVSH-së nuk duhet të jetë i ngurtë në mënyrë që të 
parandalojë faturimin bazuar në ndryshimin neto midis 
shpërndarjes së energjisë dhe injektimit, duke lejuar kështu që 
klientët e vegjël dhe i gjithë sistemi të shfrytëzojnë përfitimet e 
energjisë, mjedisit dhe shoqërisë të sjella nga skemat e vetë-
konsumit të dizajnuara siç duhet. 

• Legjislacioni i TVSH-së duhet të vlerësohet për zbatueshmërinë e 
ardhshme të faturimit neto për amvisëritë.  

• Nëse skema të tjera mbështetëse duhet të zbatohen, do të bëhet një 
shqyrtim dhe modifikim i mundshëm i ligjit për TVSH-në.  
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PJESA 2. GJENERUES TË MËDHENJ SOLAR FV (TË PAKËRKUAR) 

STATUSI AKTUAL 

Kjo pjesë përshkruan barrierat e identifikuara nga bizneset të cilat kanë zhvilluar dhe zbatuar projekte 
në shkallë të gjerë, të mbështetur më parë nga tarifat nxitëse.  

Pengesa kryesore e identifikuar në lidhje me gjeneruesit e pakërkuar është mungesa e harmonizimit të 
akteve të ndryshme ligjore dhe kompleksiteti i procesit që ndikon tek investitorët në procesin e 
marrjes së autorizimit për ndërtimin e instalimeve të BRE-ve. Për shembull, teksa MBE-ja për projektet 
solare FV është për 12 vjet, leja mjedisore për operim, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit, 
lëshohet vetëm për një periudhë pesë vjeçare. Kohëzgjatja e lejes mjedisore duhet të zgjatet që të 
përputhet me afatin e shlyerjes të MBE-së.  

MBE nuk është e garantuar nga qeveria as për të ardhurat nga marrja, stabilitetin e çmimeve ose 
ndryshimet e politikave dhe rregullatore gjatë afatit të MBE-së. Kjo pengon aftësinë e bankave për të 
siguruar financim në bazë pa rekurs dhe kërkon kolateral, çka e kufizon aftësinë e sponsorëve të 
projektit për të investuar në projekte shtesë. Gjithashtu, MBE-ja e aprovuar nga ZRRE-ja është e 
panegociueshme.  

Më 10 dhjetor 2020, ZRRE-ja lëshoi një Vendim për heqjen e regjimit tarifor nxitës. Me këtë vendim, 
nuk ka asnjë mekanizëm çmimi për projektet e reja. ZRRE-ja së shpejti duhet të marrë një vendim për 
një metodologji të re të çmimeve për projekte të tilla, e cila është konkurruese, por edhe shpërblyese 
për zhvilluesit e projekteve. Metodologjia e çmimeve mund të bazohet në një çmim referent ose të 
zbulohet përmes një tenderi konkurrues të bazuar në treg ose procesit të ankandit. 

Procesi administrativ për miratimet nga MEM dhe komunat përkatëse, është i gjatë dhe shkakton 
vonesa. Në disa raste, siç raportohet nga kompanitë që e kanë marrë autorizimin nga ZRRE-ja, vonesa 
në marrjen e lejes mjedisore ishte më e gjatë se gjashtë (6) muaj. Kompanitë raportuan se asnjë prej 
tyre nuk mori ndonjë shërbim nga “One Stop Shop”, i cili duket se është joaktiv.  

Që rrjeti të akomodojë BRE të reja të rëndësishme shtesë, mund të jenë të nevojshme shërbime 
ndihmëse shtesë për të stabilizuar operacionet e rrjetit. Duhet të zhvillohen politikat, procedurat dhe 
kodet e rrjetit për t’i kyçur dhe integruar BRE-të në rrjet, për të instaluar sisteme të deponimit të 
energjisë dhe për të zhvilluar një treg për shërbimet ndihmëse. Kjo është e rëndësishme për zhvillimin 
e gjeneruesve në shkallë të gjerë të BRE-ve që janë duke shitur në rrjet12. Bizneset kanë raportuar 
vështirësi për kyçjen në rrjet përmes KEDS-it. Në disa raste, KEDS u ka kërkuar zhvilluesve të BRE-
ve që të bëjnë investime të konsiderueshme për kyçjen në rrjet. Nevojitet një politikë e qartë dhe 
marrëveshje e standardizuar e kyçjes në rrjet për të ofruar udhëzime për kyçje në rrjet për BRE-të 
dhe për të sqaruar detyrimet dhe kostot që duhen bartur nga zhvilluesi dhe operatori/pronari i rrjetit. 
Shpresojmë se drafti i metodologjisë së kyçjes që pret miratimin nga ZRRE-ja, do të ofrojë qartësi për 
këtë çështje.  
 

 
 
 
 
12 E zbatueshme për të dy: gjeneruesit e kërkuar dhe të pakërkuar 
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Integrimi në rrjet i gjenerimit ER të pakërkuar mund të jetë një sfidë; planifikimi për lokacionet e 
projekteve të BRE-ve dhe shtimi i kapaciteteve, duhet të integrohen me planet e zgjerimit të OST-së 
dhe OSSH-së.  Zhvilluesve potencialë duhet t’u ofrohet qasje në planet e gjenerimit dhe zgjerimit të 
rrjetit të shërbimeve ose operatorit të tregut për të lehtësuar zhvillimin e projekteve. 
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REKOMANDIME 

Tabela 6 Barrierat dhe rekomandimet për gjeneruesit e pakërkuar 

Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Korniza e 
paharmonizuar 
ligjore  

Ligje të ndryshme të zbatueshme për projektet e BRE-ve kanë paraparë 
kohëzgjatje të ndryshme të lejeve. Teksa MBE nënshkruhet për 12 vjet për 
impiante solare FV, leja mjedisore për operim, në përputhje me Ligjin për 
Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, të 26 shkurtit 2009, lëshohet për një 
periudhë pesë vjeçare. Kjo mospërputhje krijon pasiguri për zhvilluesit, pasi 
leja mjedisore për projektin nuk e mbulon jetëgjatësinë e MBE-së.  

• Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr. 03/L-025) do 
të ndryshohet për të zgjatur vlefshmërinë e 
lejes mjedisore për të mbuluar kohëzgjatjen e 
MBE-së. 

Ligjore  

Kohëzgjatja e MBE-së 
 
Sipas Rregullës për Skemën Mbështetëse, për objektet gjeneruese të BRE-
ve nën kornizën e rregulluar, MBE-ja do të ketë kohëzgjatje maksimale që 
është e barabartë me periudhën e vlefshmërisë së licencës së gjenerimit të 
operatorëve të BRE të lëshuar nga ZRRE-ja. Nëse nga Operatori i BRE-ve 
nuk do të kërkohet të marrë një licencë të gjenerimit, kohëzgjatja e 
Marrëveshjes për Blerje të Energjisë do të kufizohet në një maksimum prej 
15 vjetësh.  
 

• Teknologjia aktuale solare FV ka një jetëgjatësi 
të dobishme prej 20 deri në 25 vjet. Duhet të 
konsiderohen MBE me afate më të gjata prej 
20-25 vjetësh për ta ulur tarifën.  

Rregullatore  

Mekanizëm i paqartë 
i çmimeve për 
projektet e BRE-ve 

Deri më tani, gjashtë projekte me vlerë totale prej 10 MW janë 
operacionale në Kosovë përmes Skemës Mbështetëse. Secili prej këtyre 
projekteve është kontraktuar me nivelin e mëparshëm të Tarifës Nxitëse 
prej 136.4 euro/MWh. Të gjithë projektet kanë kapacitet prej 3 MW ose 
më pak dhe kanë MBE 12 vjeçare. 

Në mënyrë që të sigurohen kapacitet shtesë, ZRRE më 27 nëntor 2019 
lëshoi një Vendim V-1204/2019 për ta rritur me 20 MW kapacitetin e 
pranueshëm për Skemën Mbështetëse. Projekteve do t’u sigurohet një MBE 
12 vjeçare me Tarifë Nxitëse prej 85.5 euro/MWh. Këto 20 MW shtesë të 
projekteve janë në pritje të një vendimi gjykate dhe Komisioni i Ndihmës 
Shtetërore më 24 nëntor, 2020 vlerësoi se tarifat nxitëse sipas Vendimit të 
ZRRE-së V-1204/2019 konsiderohen ndihmë shtetërore në përputhje me 

• ZRRE-ja së shpejti duhet të vendosë për një 
metodologji të çmimeve për projektet e reja 
që do të zhvillohen sipas vendimit të ZRRE-së 
për të rritur kapacitetin sipas Skemës 
Mbështetëse. 

 

 

Rregullatore 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Ligjin për Ndihmën Shtetërore Nr. 05/L-100, prandaj Komisioni nuk e ka 
autorizuar zbatimin e tij. 

Tetë kërkesa shtesë morën Autorizimin Preliminar por tani janë pezulluar, 
dhe 28 kërkesa të tjera në shqyrtim janë në Listën Pritëse. Sidoqoftë, më 10 
dhjetor 2020 ZRRE vendosi t’i japë fund skemës mbështetëse me tarifa 
nxitëse.  

Volitshmëria dhe bankueshmëria e projekteve të reja varet nga 
metodologjia e çmimeve që do të miratohet në vend të tarifës nxitëse dhe 
nga MBE-ja e re. ZRRE-ja ka zhvilluar një Metodologji për llogaritjen e një 
Çmimi Referent për Energjinë e gjeneruar nga Burimet e Ripërtërishme, 
por metodologjia e re nuk është miratuar ende.  

Procedura e zgjatur 
dhe pranimi 
shoqëror  

Intervistat me zhvilluesit (kompanitë që kanë aplikuar për autorizim për 
ndërtimin e gjeneruesve të rinj FV) treguan se ka vonesa procedurale në 
marrjen e autorizimit nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
(aktualisht MEM).  

• Shërbimet me një ndalesë (OSS) duhet të 
sigurojnë procedura të qarta me aprovime në 
kohë,  

• Kërkohen fushata për ngritjen e vetëdijes 
sociale për shpërndarjen e informacionit mbi 
përfitimet e energjisë së ripërtërishme, për të 
fituar pranimin social.  

Administrative  

Politika dhe 
procedura për 
deponimin e 
energjisë  

Që rrjeti të akomodojë BRE të reja shtesë të konsiderueshme, mund të 
jetë e nevojshme të instalohet deponim i energjisë në mënyrë që të 
stabilizohen operacionet e rrjetit. Aktualisht nuk ekziston asnjë procedurë 
ose politikë për të adresuar deponimin e energjisë. 

Si KEDS-i ashtu edhe KOSTT-i kanë deklaruar se rezervat adekuate, 
mekanizmi i balancimit dhe shërbimet ndihmëse, aktualisht nuk janë në 
dispozicion. Kjo është e rëndësishme për zhvillimin e gjeneruesve të BRE-ve 
në shkallë të gjerë13 që kryesisht janë duke shitur në rrjet.   

• ZRRE-ja dhe OSSH-ja duhet të zhvillojnë 
politika dhe procedura për deponimin e 
energjisë, siç është deponimi me bateri në 
shkallë shërbimi (BESS), dhe të zhvillojnë një 
treg për shërbime ndihmëse për të lehtësuar 
integrimin në rrjet të BRE-ve në shkallë të 
gjerë. 

Rregullatore / 
Teknike 

 
 
 
 
13 E zbatueshme për të dy: gjeneruesit e kërkuar dhe të pakërkuar 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Identifikimi i 
lokacioneve të plota 
të mundshme në 
dokumentet e 
planifikimit të rrjetit 
dhe qasja në 
informacion  

Planet aktuale zhvillimore të OST-së dhe OSSH-së nuk marrin në 
konsideratë lokacionet dhe kapacitetet e mundshme për zhvillimin e BRE-ve 
të reja. As studimet e planifikimit të rrjetit nuk janë në dispozicion për 
zhvilluesit e projekteve. Kjo mund të çojë në planifikim jo optimal dhe kosto 
të lartë për kyçjen e BRE-ve të reja në rrjet. 

. 

 

• Vendosja dhe përmasat e impianteve të reja 
solare FV/BRE duhet të koordinohet me planet 
e zgjerimit të OST-së dhe OSSH-së.  

• Zhvilluesve të projekteve duhet t’u sigurohet 
informacion mbi planet e zgjerimit të gjenerimit 
dhe transmisionit të hartuara nga ndërmarrjet 
publike dhe/ose operatori i tregut.. 

Rregullatore / 
Teknike 

Procedurë e thjeshtë 
e njoftimit për kyçje 
në rrjet 

Neni 17 i Direktivës së BE-së 2018/2001 kërkon krijimin e një procedure të 
thjeshtë njoftimi për kyçjet në rrjet, përmes të cilave instalimet ose njësitë 
e prodhimit të bashkuar të vetë-konsumuesve të ripërtërishëm dhe 
projekte demonstruese, me një kapacitet elektrik prej 10,8 kW ose më pak, 
ose ekuivalent për kyçjet përveç kyçjeve trefazore, duhet të kyçen në rrjet 
pas një njoftimi për operatorin e sistemit të shpërndarjes. 

Brenda një periudhe të kufizuar pas njoftimit, OSSH-ja mund të refuzojë 
kyçjen e kërkuar në rrjet ose të propozojë një pikë alternative të kyçjes në 
rrjet bazuar në shqetësime të justifikuara të sigurisë ose papajtueshmërinë 
teknike të komponentëve të sistemit. Instalimi ose njësia e prodhimit të 
bashkuar mund të kyçet në rast të një vendimi pozitiv nga OSSH-ja, ose në 
mungesë të një vendimi nga operatori i sistemit të shpërndarjes brenda 
një muaji pas njoftimit.. 

• Në përputhje me Direktivën e BE, Ligji për 
Rregullatorin e Energjisë duhet të ndryshohet 
për të përfshirë procedurën e thjeshtë të 
njoftimit për kyçjet në rrjet dhe të përfshijë një 
afat prej një muaji për miratimin e kyçjes. 

• Ndryshimi i ligjit do të duhet të pasohet me 
modifikimin e Rregullës për autorizimin për të 
përfshirë dispozitën përkatëse. 

• KEDS të zbatojë procedurën e thjeshtë të 
njoftimit për kyçje në rrjet. 

Ligjore / 
Rregullative 

Forma e pëlqimit të 
komunës dhe 
vonesat në marrjen e 
pëlqimit 

Në vend që të përdoret një formular i standardizuar, secila komunë përdor 
formularë të ndryshëm për të siguruar pëlqimin e komunës.   

Marrja e pëlqimit komunal po shkakton vonesa në miratimet e projekteve 
për instalimet solare FV.  

 

• Komunat do të zhvillojnë dhe përdorin një 
formular të standardizuar të pëlqimit që duhet 
të përmbajë të njëjtat elemente për secilën 
komunë. Kjo do të sjellë siguri në procesin e 
aplikimit.  

• Publikimi i formularit në një ueb faqe për 
parashtresa elektronike, do ta përmirësojë më 
tej procesin e aplikimit dhe do të ndihmojë në 
uljen e kohës për miratime.  

Administrative 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Kapaciteti i 
personelit komunal  

Komuniteti i biznesit vuri në dukje se personeli komunal shpesh është i 
trajnuar në mënyrë joadekuate dhe nuk ka përvojë të mjaftueshme për të 
ndihmuar investitorët në procesin administrativ të marrjes së licencave, 
lejeve dhe miratimeve të tjera.  

• Duhet të ofrohen programe të ndërtimit të 
kapaciteteve dhe trajnimit për stafin komunal 
në mënyrë që ata të përfitojnë nga praktikat 
më të mira dhe të mbështesin investitorët. 

Administrative  

Organizimi dhe 
kohëzgjatja e 
procesit të dhënies 
së lejes 

Direktiva e BE-së14 përcakton organizimin dhe kohëzgjatjen e procesit të 
dhënies së lejes përmes kërkesës që i tërë aplikimi për leje administrative 
dhe procesi i dhënies nuk duhet të kalojë dy vjet për termocentralet, me 
mundësi për zgjatje deri në një vit në rastet kur arsyetohen siç duhet në 
bazë të rrethanave të jashtëzakonshme.  

Procesi i dhënies së lejes nuk duhet të kalojë një vit për instalimet me një 
kapacitet elektrik më të vogël se 150 kW, me mundësinë e zgjatjes shtesë 
deri në një vit kur arsyetohet siç duhet në bazë të rrethanave të 
jashtëzakonshme. Kufizimi në dy vjet i kohëzgjatjes të procesit të dhënies së 
lejes kërkon që Qeveria të caktojë autoritetin/autoritetet që do të jenë 
përgjegjës për të mbajtur parasysh kohëzgjatjen e plotë të procesit të 
autorizimit, duke përfshirë ndërtimin dhe kyçjen në rrjet. 

ZRRE-ja ndjek kohëzgjatjen e procedurës së autorizimit nga momenti kur 
parashtruesi i kërkesës dorëzon një kërkesë në ZRRE-në. Por nuk është 
kapur dhe regjistruar koha e kërkuar nga parashtruesit e kërkesave për të 
marrë miratime dhe leje të tjera të kërkuara para dorëzimit të kërkesës në 
ZRRE. 

• ZRRE-ja duhet të kapë dhe regjistrojë tërë 
kohëzgjatjen që parashtruesit e kërkesave të 
marrin aprovime përfshirë kohën për çdo 
aprovim, leje dhe licencë të kërkuar para 
dorëzimit të një kërkese në ZRRE. 

• E gjithë kohëzgjatja për miratimet do të duhet 
të jetë në përputhje me nenin 16 të Direktivës 
(BE) 2018/2001 kur ajo të transpozohet në 
acquis të Komunitetit të Energjisë dhe në 
legjislacionin kombëtar. 

Ligjore / 
Rregullative 

Kërkesat e 
papërcaktuara për 
dokumente gjatë 
procesit të 
autorizimit 

Neni 7 i Rregullores për Procedurën e Autorizimit përshkruan procesin e 
aplikimit për autorizimin e gjeneruesve të rinj në shkallë të gjerë dhe të 
vogël dhe rendit dokumentet që parashtruesi i kërkesës duhet të paraqesë 
në ZRRE. Për disa nga dokumentet e listuara nuk është specifikuar se cili 
dokument i saktë kërkohet të dorëzohet ose kush është përgjegjës për 
lëshimin e dokumenteve të tilla. Mungesa e qartësisë për dokumentet që 

• Parashtruesve të kërkesave për autorizim 
duhet t’u sigurohen udhëzime të qarta për 
dokumentet që do të paraqiten dhe autoritetet 
që i lëshojnë dokumentet e tilla.   

Rregullatore 

 
 
 
 
14 Neni 16 i Direktivës (EU) 2018/2001 për promovimin e përdorimit të energjisë nga BRE 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

duhet të paraqiten me kërkesën paraqet një pengesë për investitorët. Për 
shembull, neni 7, paragrafi 3 (pika 3.9) i Rregullës për Autorizim kërkon që 
parashtruesi i kërkesës për autorizim të paraqesë: “… Dëshmi nga 
autoritetet përkatëse që konfirmojnë që parashtruesi i kërkesës i ka 
përmbushur të gjitha kërkesat e zbatueshme në përputhje me legjislacionin 
përkatës në Kosovë (në varësi të projektit), duke përfshirë të drejtën për 
përdorimin e tokës, kur kërkohet.” Është e paqartë se cili autoritet duhet 
të sigurojë dëshmi të tilla.  

Kërkesa të paqarta 
për dokumentet gjatë 
procesit të 
autorizimit 

Neni 15.1 i Rregullës për Autorizim përmban dispozita kontradiktore dhe 
të paqarta në lidhje me parashtruesit e kërkesave të cilët tashmë kanë 
marrë autorizim preliminar nga ZRRE-ja dhe aplikojnë për shndërrim të 
autorizimit preliminar në autorizim përfundimtar. Nga kërkuesi kërkohet të 
paraqesë, ndër të tjera: “Të gjitha dëshmitë në përputhje me nenin 7 të 
cilat janë dorëzuar, ose duhet të ishin dorëzuar, me kërkesën kur u dha 
vendimi për autorizimin preliminar”. Është e paqartë pse parashtruesi i 
kërkesës duhet të riparaqesë dokumentet që ishin dorëzuar më parë dhe 
ishin baza për ZRRE-në për të dhënë një autorizim preliminar.  

• Neni 15.1 i Rregullës për Autorizim duhet të 
modifikohet për të fshirë kërkesën për ri-
dorëzimin e dokumenteve që më parë ishin 
dorëzuar në ZRRE për të marrë autorizimin 
preliminar. (ZRRE-ja mund të kërkojë 
ridërgimin e dokumentit që mund të ketë 
skaduar).  

Rregullatore 
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PJESA 3. GJENERUES TË MËDHENJ TË ENERGJISË SOLARE FV 
BAZUAR NË PROCEDURAT E KËRKUARA (TENDER OSE 
ANKAND)  

STATUSI AKTUAL 

Në Kosovë ende nuk janë zhvilluar projekte të mëdha solare FV mbi 3 MW në shkallë shërbimi. KEK-
u po planifikon të zhvillojë një park energjetik solar 100 MW në lokacionin e ish deponisë së hirit të 
Kosova A dhe ish deponisë “Dragodani”. Është zhvilluar një studim paraprak i fizibilitetit të projektit 
për KEK-un. Të tjerët, përfshirë IFC, po planifikojnë të mbështesin parqe të mëdha energjetike solare 
FV në intervalin prej 50 MW. 

Siç është përmendur tashmë në Aneksin 2, financimi i projekteve të mëdha solare të kërkuara mund 
të bëhet përmes strukturave të ndryshme të financimit duke përfshirë financat publike, financimin e 
granteve, financimin e ekuitetit, financimin e korporatave ose bilancit, dhe financimin e projektit bazuar 
në projektin dhe strukturën e financimit.  

Termat dhe kushtet për shitjen e energjisë elektrike nga prodhuesit e kërkuar te KOSTT-i, Operatori 
i Tregut, do të mbulohen në një MBE të negociuar. Prodhuesit e BRE-ve mund të zgjedhin të shesin 
energji elektrike në tregun e hapur me çmime të përcaktuara nga tregu pa një MBE. ZRRE-ja po zhvillon 
një proces ankandi për të prokuruar me konkurrencë energji elektrike nga projekte të mëdha të 
energjisë së ripërtërishme me mbështetje nga BERZH.  

Financimi i projekteve të mëdha solare në shkallë shërbimi në Kosovë përballet me shumë barriera të 
cilat duhet të adresohen. Barrierat kyçe përfshijnë risqet politike, të politikave dhe të marrjes të 
perceptuara nga huadhënësit dhe sponsorët e projektit. Disa nga risqet kryesore FV përfshijnë riskun 
e kredisë të kundër-palës, të paraqitur nga vlera e dobët e kredisë e marrësve nga sektori publik si 
KOSTT, risqet e politikave dhe  politike në lidhje me ndryshimin e politikave, taksave, rentave, etj., 
çka mund të ndikojë në të ardhurat e projektit, dhe risqet e ndërprerjes së biznesit të cilat mund të 
ndikojnë në prodhimin e energjisë dhe të ardhurat e projektit. Normat e ndryshueshme të interesit 
dhe financimi jo euro mund të jenë gjithashtu një risk në varësi të kreditorëve të projektit. Ndikimi i 
këtyre barrierave do të jetë rritja e primit të riskut në koston e kapitalit duke e bërë projektin më të 
shtrenjtë dhe duke e rritur tarifën.  

Institucionet Financiare Zhvillimore (IFZH) kanë instrumente garancie për të zbutur disa nga risqet, 
por QK mund të duhet të dëmshpërblejë IFZH përmes një garancie sovrane. Një garanci sovrane 
është një detyrim i kushtëzuar për qeverinë, i cili mund të kufizojë aftësinë e saj të huamarrjes. 
Garancitë pa një kundër-garanci zakonisht do të ishin më të shtrenjta. Pavarësisht kësaj, garancitë 
shtojnë koston e financimit të projektit dhe rrisin tarifën. 

Mund të ketë pengesa të tjera teknike, politike dhe rregullatore për projekte të mëdha solare në 
shkallë shërbimi që nuk janë shqyrtuar ende plotësisht pasi që projekte të tilla nuk janë zhvilluar ende 
në Kosovë. Sidoqoftë, zhvillimi dhe funksionimi i parqeve të mëdha energjetike me erë jep siguri që 
barrierat mund të kapërcehen dhe risqet të zbuten përmes mekanizmit dhe instrumenteve të 
përshtatshme. 
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REKOMANDIME 

Tabela 7 Barrierat dhe rekomandimet për gjeneruesit e kërkuar 

Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Dokumentet e 
Projektit  

Sponsorët e projektit kanë nevojë për një grup të fortë, të zbatueshëm dhe 
të harmonizuar të dokumenteve të projektit (p.sh., MBE, Marrëveshja e 
Zbatimit dhe Marrëveshja e kyçjes në rrjet) për të marrë financim, për të 
shërbyer borxhin dhe për të përmbushur kostot operative dhe të 
mirëmbajtjes.  

Termat dhe kushtet e MBE-së, marrëveshjet dhe kontratat e zbatimit dhe 
për kyçjet në rrjet do të jenë kritike për bankueshmërinë e projekteve, dhe 
risqet e projektit do të duhet të zbuten me instrumentet e duhura.  

• Duhet të zhvillohen dokumentet e 
standardizuara të projektit për të siguruar 
energji në mënyrë konkurruese dhe 
transparente nga projekte të mëdha solare FV. 

• Dokumenti duhet të jetë i standardeve të 
pranuara ndërkombëtarisht dhe duhet të 
zhvillohet në konsultim me të gjithë palët e 
interesit. 

 

Ligjore / 
Rregullatore / 
Administrative  

 

 

Procesi i tenderimit 
ose ankandit 

Projektet e pakërkuara dhe mungesa e transparencës në procesin e ofertës 
do të dëmtojnë besimin e investitorëve dhe nuk do të tërheqin interes dhe 
paraqitje nga sponsorët e besueshëm të projektit. 

• Të zhvillohen procedura të standardizuara të 
tenderit ose ankandit me dokumente të 
ofertave dhe procese të standardizuara të 
dorëzimit. 

• Zhvillimi i procedurave transparente të 
vlerësimit të ofertave  

 

Ligjore / 
Rregullatore / 
Administrative 

Risqet financiare për 
zhvillimin e projektit 

Risqet politike, të politikave dhe të marrjes të perceptuara nga huadhënësit 
dhe sponsorët e projektit do të ndikojnë në zhvillimin e projekteve, 
financimin e projekteve dhe tarifën. Risku i kredisë i paraqitur nga marrësi, 
KOSTT-i, risqet e politikave dhe politike në lidhje me ndryshimin e 
politikave, taksave, rentave, etj., dhe risqet e ndërprerjes së biznesit do të 
ndikojnë në të ardhurat e projektit. Huadhënia në valutë jo-euro (siç është 
financimi në dollarë amerikanë nga DFC) do të paraqesë një risk valutor 
pasi të ardhurat e projektit janë në euro. 

Ndikimi i barrierave do të jetë rritja e primit të riskut në koston e kapitalit 
duke e bërë projektin më të shtrenjtë dhe duke e rritur tarifën.  

• Përfshirja e IFZH-ve në sindikatën e financimit 
ndihmon në uljen e perceptimit të riskut dhe 
tërheq financimin tregtar. 

• Për t’i zbutur risqet e projektit duhet të 
hulumtohen instrumentet e zbutjes së riskut 
nga IFZH-të dhe instrumente të tjerë nga 
Agjencitë e Kredisë së Eksportit, si dhe 
sigurimet komerciale. 

• Qeveria e Kosovës duhet të konsiderojë 
nevojën për të siguruar kundër-garanci sovrane 

Ligjore / 
Rregullatore / 
Financiare 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

për të garantuar instrumentet e ofruara nga 
IFZH-të. Duhet të ndërmerret një analizë e 
shumës totale të kundër-garancive që QK-ja 
mund të sigurojë për projekte të mëdha të ER-
së.  

• Duhet të konsiderohet garancia e likuiditetit 
përmes Letër Kredive nga bankat për të 
garantuar pagesa të MBE-së nga KOSTT-i për 
një periudhë prej tre deri në gjashtë muaj. 
Duhet të konsiderohen edhe llogaritë e ruajtjes 
për të mbuluar detyrimet e MBE-së. 

• Duhet të ekzaminohet potenciali për të 
eksportuar energji nga Kosova në vendet e 
rajonit dhe marrëveshja e kohëve të fundit për 
të marrë pjesë në tregun e përbashkët të 
energjisë elektrike, pasi ulin varësinë nga një 
marrës i vetëm. 
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PJESA 4. BARRIERA TË TJERA (të vlefshme për të gjithë gjeneruesit)  

STATUSI AKTUAL 

Kjo pjesë e raportit përqendrohet në barrierat ndaj të gjitha projekteve solare FV. Veprimet e 
rekomanduara do të ndihmojnë në kapërcimin e barrierave të tilla.  
 
Një pengesë që nuk adresohet në këtë raport është numri relativisht i madh i konsumatorëve të kyçur 
në mënyrë të paligjshme që nuk mund të marrin pëlqimin komunal, dhe për këtë arsye nuk bëhen 
prosumatorë. Ka mbi 350,000 ndërtesa që janë ndërtuar pa leje dhe aktualisht janë të paligjshme ose 
po kalojnë procesin e legalizimit.  
 
Shumica e barrierave të përfshira në këtë pjesë të raportit kanë të bëjnë me mungesën e zbatimit të 
bazave ligjore tashmë ekzistuese (ligjet ose rregulloret). Ekzistojnë disa shembuj të këtij lloji barrierash:   

1) Përdorimi i kufizuar i proceseve të tenderimit publik, Qeveria nuk po përdor procedurat e 
tenderimit të parashikuara në ligjin për rregullatorin e energjisë si mjet për blerjen e kapacitetit 
të ri të gjenerimit të BRE; 

2) One Stop Shop (OSS) për projektet e BRE-ve i themeluar përmes rregullores për krijimin e 
OSS, është ekzistues por jo aktiv;  

3) Certifikatat e Origjinës nuk janë zbatuar pasi ZRRE nuk ka krijuar një regjistër dhe formular 
elektronik të certifikatës; 

4) Procedurë e thjeshtuar e futur në të gjitha institucionet e përfshira në dhënien e licencave ose 
lejeve, sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2017 për Shfrytëzimin dhe Mbështetjen e 
Prodhimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtërishme (7 gusht 2017) 

ZRRE do të konsiderojë domosdoshmërinë që Bordi i ZRRE-së të jetë përgjegjës për aprovimin e 
vetë-konsumuesve të ripërtërishëm, dhe duhet të modifikojë rregullat për t’ua lejuar të aplikojnë 
drejtpërdrejt në OSSH (KEDS), siç ndodh në shumicën e PK-ve në Komunitetin e Energjisë. Në 
mungesë të tarifës nxitëse, e cila u shfuqizua nga Vendimi i ZRRE-së më 10 dhjetor 2020, dhe të 
çmimeve të referencës që ende nuk janë aprovuar nga ZRRE, rekomandohet që ZRRE të konsiderojë 
mekanizmat për të financuar Fondin e Energjisë së Ripërtërishme dhe të përcaktojë skemën dhe 
metodologjinë mbështetëse që do të zbatohet për zhvilluesit e rinj të BRE-ve.  
 
Barrierat e tjera kanë të bëjnë me pajtueshmërinë e plotë me Direktivat e BE-së; aktualisht të gjitha 
ligjet e sektorit të energjisë janë pjesërisht në përputhje me Direktivat e BE-së, gjë që paraqet një 
pengesë për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit pasi që zhvilluesit nuk mund të marrin në konsideratë 
opsionet që do të ishin në dispozicion me transpozimin e plotë të Direktivave të KE-së.  
 
Përkufizimi i caqeve të përgjithshme për pjesën e energjisë nga BRE nuk duhet të përfshihet në vlerën 
numerike (për shembull 25%) në ligjin për energjinë, pasi që çdo modifikim i cakut të përgjithshëm do 
të kërkonte një modifikim të ligjit.  
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REKOMANDIME  

Tabela 8 Barriera të tjera dhe rekomandime 

Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Përdorimi i kufizuar i 
proceseve të 
tenderimit publik  

 

Ligji për Rregullatorin e Energjisë Nr. 05 / L-084 i miratuar më 16 qershor 
201615 përcakton që ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese do të 
ndërmerret ose përmes procedurave të autorizimit të zbatuara nga ZRRE-
ja në përputhje me nenin 43 të ligjit, ose përmes një procedure tenderimi 
nga Qeveria në përputhje me nenin 44 të ligjit. 

Deri më tani ZRRE-ja ka përdorur procedurën e autorizimit për të gjitha 
njësitë gjeneruese të BRE-ve të ndërtuara në disa vitet e fundit, në të 
vërtetë nga viti 2015, që do të thotë se vetë investitorët po zgjidhnin 
lokacionet për ndërtimin e objekteve të BRE-ve dhe po parashtronin 
kërkesë për autorizim te ZRRE-ja. Qeveria si pronare e lokacioneve 
publike do të jetë autoriteti më kompetent për të zgjedhur lokacionet më 
të mira që mund të tenderohen në mënyrë që të rritet siguria e furnizimit 
që është një problem afatgjatë në Kosovë.  

Neni 44 i ligjit pohon se Qeveria mund të fillojë një procedurë tenderimi 
për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nëse ZRRE-ja nxjerr një 
vendim me shkrim që procedura e autorizimit nuk ka rezultuar me sukses 
për: 

• ndërtimin e kapacitetit të mjaftueshëm të gjenerimit të energjisë 
elektrike për të siguruar sigurinë e furnizimit ose për të 
përmbushur caqet mjedisore; ose 

• përmbushjen e objektivave në lidhje me përdorimin e burimeve të 
ripërtërishme të energjisë/ose sigurimin e efiçiencës së duhur. 

• ZRRE do të nxjerrë një vendim me shkrim se 
procedura e autorizimit nuk ka rezultuar në 
kapacitet të mjaftueshëm të gjenerimit të 
energjisë elektrike për të siguruar sigurinë e 
furnizimit; 

• Qeveria mund të fillojë një procedurë 
tenderimi për ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese në lokacionet e zgjedhura; 

• Procesi i tenderimit kryhet nga Komiteti 
Drejtues Ndërministror i Partneriteteve 
Publiko Privat, sipas Ligjit për Partneritet 
Publiko Privat. 

• Ky opsion mund të përdoret për përmbushjen 
e objektivit shtesë prej 20MW të energjisë 
solare FV që kërkohet nga Udhëzimi 
Administrativ Nr. 05/2017 për caqet e 
Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë.  

 

 

Administrative/Mun
gesa e zbatimit 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Deri më tani Qeveria nuk e ka përdorur procedurën e tenderimit 
përkundër kufizimeve të sigurisë së furnizimit.  

Blerja e bazuar në 
treg e kapaciteteve të 
reja të BRE-ve 
(tender / ankand) 

Raporti i Zbatimit i SKEn 2018/2019 pohon se “kërkohen ndryshimet në 
legjislacionin për të futur ankande të energjisë së ripërtërishme dhe për të 
mundësuar një vendosje me kosto efektive të energjisë së ripërtërishme në 
Kosovë”. Raporti më tej rekomandon që Kosova duhet të finalizojë 
rishikimin në vazhdim të ligjeve ekzistuese dhe akteve rregullatore për të 
siguruar pajtueshmëri me Udhëzimet për ndihmën shtetërore për 
mbrojtjen e mjedisit dhe energjinë 2014 - 2020. Mbetet për t’u nisur 
reforma e skemave mbështetëse bazuar në primet e paguara përmbi 
çmimin e energjisë elektrike sesa në tarifat administrative nxitëse.  

Udhëzimet e Politikave për Përzgjedhjen Konkurruese dhe Mbështetjen për 
Energjinë e Ripërtërishme, të përgatitura nga BERZH dhe SKEn në 
bashkëpunim me IRENA16 në mars 2018, përcakton se termi “ankande” 
është qasje që ndan tiparin e përbashkët të mbështetjes në një proces 
konkurrues sesa në një përcaktim administrativ. Termi përdoret për t’iu 
referuar llojeve të ndryshme të proceseve konkurruese të ofertave - duke 
filluar nga tenderët e thjeshtë deri te metodat më komplekse të 
përzgjedhjes.  

Mos shfrytëzimi i procedurës së tenderimit në sektorin e energjisë në 
Kosovë, edhe pse nuk është një pengesë në vetvete, paraqet një mundësi të 
humbur për të arritur çmime më të mira sesa tarifat nxitëse përmes një 
procesi tenderues transparent dhe konkurrues. 

• Procedura e tenderimit e parashikuar në nenin 
44 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë do të 
përdoret nga Qeveria për ndërtimin e 
kapaciteteve të reja gjeneruese të BRE-ve, 
përfshirë impiantet solare FV.   

 

Administrative/Mun
gesa e zbatimit 

Aktivizimi i One Stop 
Shop 

Neni 17.6 i Ligjit për Energjinë kërkon krijimin e One Stop Shop (OSS) 
përmes aktit nënligjor, me qëllim të lehtësimit të investimeve në BRE në 
Kosovë.  

OSS do të riaktivizohet dhe do të luajë rol të 
rëndësishëm si një organ përgjegjës për të siguruar:  

 

Administrative  

 
 
 
 
16 Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Ripërtërishme (IRENA) 
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Barriera specifike Përshkrimi i barrierës  Veprimet e rekomanduara nga KESS Lloji i barrierës 

Qeveria e Kosovës, më 19 mars 2018 miratoi Rregulloren Nr. 05/2018 për 
OSS për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë që themeloi OSS për BRE në 
kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik17, me qëllimin për të 
koordinuar aktivitetet e institucioneve përgjegjëse për projektet në BRE, 
dhe për të harmonizuar dhe lehtësuar procedurat administrative për 
lëshimin e lejeve, licencave dhe autorizimeve përkatëse.  

OSS për BRE do të sigurojë bashkëpunimin ndërinstitucional përmes 
Komisionit Ndërinstitucional të Koordinimit i përbërë nga përfaqësues të 
të gjitha palëve përkatëse në fushën e BRE-ve. Neni 10 i Rregullores kërkon 
që të krijohet një vegëz e posaçme në ueb faqen zyrtare të MZHE-së ku do 
të publikohet informacioni i duhur “për nevojat e institucioneve dhe palëve 
të interesit për investime, përfshirë vegzat e publikimeve të institucioneve 
ose autoriteteve përgjegjëse në sektorin e burimeve të ripërtërishme të 
energjisë.” Vlerësimi i vegzës së One-Stop Shop në ueb faqen e Ministrive 
tregon se OSS nuk është funksional, pasi nuk ka raporte ose informacione 
në lidhje me koordinimin dhe ristrukturimin e projekteve (qoftë për 
zvogëlimin e numrit të dokumenteve të kërkuara nga secili institucion ose 
për kohëzgjatjen e lëshimit të lejeve dhe licencave të ndryshme).  

• Koordinimin mes subjekteve të ndryshme të 
përfshirë në procedurën e autorizimit, dhe  

• Shkëmbimin e informacionit për BRE në 
Kosovë, siç kërkohet nga Rregullorja Nr. 
05/2018 

• Ristrukturoni procedurën e autorizimit 
ndërmjet institucioneve të ndryshme 
përgjegjëse për dhënien e lejeve, licencave ose 
pëlqimeve.  

 

 

 

Zbatimi i Certifikatës 
së Origjinës  

Ligji për Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085, i miratuar më 13 korrik 2016, 
përcakton se Certifikata e Origjinës është një dokument elektronik i 
lëshuar nga ZRRE i cili siguron provë për konsumatorin përfundimtar se një 
sasi e caktuar e energjisë është prodhuar nga BRE (neni 8). Energjia e 
certifikuar me origjinë nga BRE ka të drejtën e dispeçerimit me prioritet 
sipas kushteve të përcaktuara në Kodin e Rrjetit dhe Rregullat e Tregut. 

Sipas ligjit, një Certifikatë e Origjinës është e barabartë me një MWh të 
energjisë së prodhuar, dhe jo më shumë se një certifikatë do të lëshohet 
për secilën njësi të prodhuar. ZRRE do të krijojë një sistem të zbatueshëm 

• Bazuar në Ligjin për Energjinë Elektrike, ZRRE-
ja zhvilloi një Rregull për Certifikatat e 
Origjinës18, e miratuar më 29 dhjetor 2010, e 
cila do të ndryshohet për të përfshirë nenin 15 
të Direktivës 2009/28/CE të 23 prillit 2009 mbi 
promovimin e përdorimit të energjisë nga 
burimet e ripërtërishme që kërkon që 
certifikatat e origjinës të lëshohen, 
transferohen, dhe anulohen në mënyrë 

 

Rregullatore / 
Mungesa e zbatimit 

 
 
 
 
17 Aktualisht, Ministria e Zhvillimit Ekonomik është në proces ristrukturimi për t’u kthyer në Ministri të Ekonomisë dhe Mjedisit  
18 Rregulla për krijimin e një sistemi të certifikatave të origjinës për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtërishme të energjisë, nga mbeturinat dhe ko-gjenerimi në kombinim 
me nxehtësinë në një njësi të vetme gjeneruese 
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të Certifikatës së Origjinës si një mjet për promovimin e ER-së. Kjo është 
plotësisht në përputhje me Direktivën e BRE-ve Nr. 2009/28/EC.   

ZRRE-ja miratoi Rregulloren për Themelimin e Sistemit të Certifikatës së 
Origjinës për energjinë elektrike të prodhuar nga ER, impiantet e djegies së 
mbeturinave dhe termocentralet e kombinuara (Rregulla për Certifikatat e 
Origjinës). 

ZRRE-ja nuk ka pranuar ndonjë kërkesë për lëshimin e Certifikatave të 
Origjinës dhe akoma nuk ka vendosur regjistrin e Certifikatave.  

Qëllimi kryesor i përdorimit të certifikatave të origjinës është t’i tregojmë 
konsumatorit përfundimtar se një pjesë e caktuar e energjisë prodhohet 
nga BRE. Sidoqoftë, ka edhe elemente të tjera të jashtme që i bëjnë 
certifikatat tërheqëse. Zbatimi i sistemit të certifikatave të origjinës mund 
të sjellë përfitime duke lehtësuar arritjen e caqeve, duke përfshirë të 
ardhura shtesë për kostot e skemës mbështetëse, të ardhura shtesë dhe 
rritje të investimeve të energjisë së ripërtërishme. Mungesa e një sistemi të 
Certifikatës së Origjinës mund të pengojë besimin e investitorëve se 
Kosova po ndjek udhëzimet e Komunitetit të Energjisë, dhe kështu përbën 
një barrierë. 

elektronike; dhe kërkesa të tjera të nenit 15 që 
aktualisht mungojnë në këtë rregull.  

• Rregulla për Certifikatën e Origjinës do të 
ndryshohet në përkufizime dhe referenca për 
të qenë në përputhje me Ligjin aktual për 
Energjinë Elektrike Nr. 05/L-085, pasi që 
referencat dhe përkufizimet në rregullin aktual 
i përkasin Ligjit të vjetër për Energjinë Elektrike 
të vitit 2004 që u zëvendësua nga ligji aktual i 
miratuar në 2016.   

• ZRRE do të themelojë regjistrin elektronik të 
certifikatave dhe do të zhvillojë një formular të 
përgjithshëm të një Certifikate. (Pa regjistrin 
dhe të gjithë formularët e kërkuar për 
certifikim të botuara dhe të disponueshme për 
investitorët e BRE-ve, nuk ka gjasa që ZRRE-ja 
të marrë ndonjë kërkesë për certifikatën e 
origjinës.)  

Operatori i Sistemit 
të Shpërndarjes 
KEDS 

Të gjitha bizneset që kanë aplikuar për kyçje të kapaciteteve të reja 
gjeneruese nga BRE, kanë raportuar probleme themelore me KEDS-in në 
lidhje me kyçjen në rrjet. Në raste të caktuara, KEDS është përpjekur të 
refuzojë kërkesat për kyçje dhe propozimin për kyçje përmes rrjetit të 
sistemit të transmisionit, ndërsa në aspektin ekonomik dhe teknik këto 
instalime janë të përshtatshme për kyçje në rrjetin e shpërndarjes. 

Për më tepër, KEDS i ka detyruar bizneset e energjisë së ripërtërishme të 
kryejnë kyçje të thella, përfshirë ndërtimin e kilometrave të tëra të linjave 
ajrore, çka nuk është e realizueshme teknikisht dhe komercialisht.  

Investimet e bëra nga investitorët janë me vlerë të jashtëzakonshme dhe jo 
të gjitha janë të nevojshme.  

• ZRRE-ja do t’i shqyrtojë kërkesat teknike të 
vendosura nga KEDS-i për investitorët, dhe do 
të vlerësojë nëse këto kërkesa zbatohen në 
mënyrë transparente, jodiskriminuese dhe 
proporcionale. (Monitorimi i rregullt nga 
ZRRE-ja do të sigurojë që vetë-konsumuesit e 
ER-së të mos ngarkohen në mënyrë të tepruar 
dhe disproporcionale.) 

• ZRRE-ja do të miratojë draft metodologjinë e 
kyçjes  

Rregullatore 

  
Neni 1 para. 2 i Ligjit për Energjinë thotë se ligji është pjesërisht në 
pajtueshmëri me Direktivën Nr. 2009/28/EC në lidhje me promovimin e 

  

Ligjore 
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Pajtueshmëria e plotë 
me direktivat e BE-së  

përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Direktiva 
2009/28/EC do të ndryshohet gjatë vitit 2021 për të përfshirë modifikimet 
e fundit të bëra në Direktivën e re (BE) 2018/2001, e cila do të procedojë 
me transpozimin nga KP-të të dispozitave të tilla të detyrueshme të 
direktivës së re për BRE në ligjet e tyre kombëtare.  
 

• Transpozimi i kërkesave të reja të zbatueshme 
për BRE do të bëhet në pajtueshmëri të 
plotë me atë direktivë. Transpozimi i 
direktivës vetëm pjesërisht nuk është zgjidhja 
më e mirë, pasi kjo nuk u lejon investitorëve të 
zbatojnë mundësi të ndryshme për zhvillimin e 
sektorit të BRE-ve. 

Përkufizimet e 
caqeve të 
përgjithshme 
kombëtare për 
pjesën e energjisë 
nga BRE 

 
Neni 15 i ligjit përcakton caqet e Energjisë së Ripërtërishme dhe përcakton 
se një Plan Kombëtar i Veprimit për Energjinë e Ripërtërishme do të arrijë 
njëzet e pesë për qind (25%) të energjisë nga burimet e ripërtërishme 
në konsumin e përgjithshëm bruto të energjisë deri në vitin 2020. E cila 
është në përputhje me Direktivën 2009/28/EC të 23 prillit 2009 për 
promovimin e përdorimit të energjisë nga BRE, siç përcaktohet në caqet 
specifike kombëtare të identifikuara në Aneksin I të Direktivës për BRE. 
Përfshirja e cakut të përgjithshëm prej 25% nga BRE në ligjin për energjinë 
nuk është praktika më e mirë ligjore, pasi që caku i përcaktuar do të 
modifikohet përmes Direktivës së re për BRE që do të zëvendësojë 
Direktivën 2009/28/EC. Përfshirja e vlerës numerike të cakut do të thotë 
që çdo modifikim i Direktivës për BRE për të modifikuar cakun do të 
ndiqet nga modifikimi i Ligjit për Energjinë për të pasqyruar një modifikim 
të tillë.  
 

 

• Zëvendësoni vlerën numerike të cakut (25%) 
në nenin 15 të Ligjit për energjinë duke iu 
referuar vetëm Aneksit 1 të Direktivës që 
përcakton caqet kombëtare. Duke vepruar 
kështu nuk do të jetë e nevojshme të 
modifikohet Ligji për Energjinë sa herë që 
Direktivat e BE dhe KE modifikojnë cakun e 
përgjithshëm për pjesën e BRE-ve.  

 

Ligjore 

Procedurë e 
thjeshtuar e futur në 
të gjitha institucionet 
e përfshira në 
dhënien e autorizimit 
ose lejeve  

Udhëzimi Administrativ Nr. 06/2017 për Shfrytëzimin dhe Mbështetjen e 
Prodhimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtërishme (7 gusht 2017) kërkon 
që projektet deri në 100 kW t’i nënshtrohen procedurës së thjeshtë të 
autorizimit të miratuar nga ZRRE-ja dhe institucionet e tjera përkatëse 
që merren me çështjet e lejeve. Në prill 2017, ZRRE miratoi 
“Rregulloren për Autorizimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese për 
Gjeneruesit e bazuar në BRE” që përmirësoi një procedurë të thjeshtuar 
për projektet e BRE-ve që përmirësoi një procedurë të thjeshtuar për 

• Procedura e thjeshtuar e autorizimit do të 
zbatohet për të gjitha institucionet që japin çdo 
lloj autorizimi ose leje për ndërtimin e 
objekteve të reja gjeneruese. 

• OSS, pasi të bëhet aktiv dhe operacional, është 
vendi për të adresuar dhe zgjidhur këtë çështje. 

 
Administrative/Mun
gesa e zbatimit 
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projektet e BRE-ve, megjithëse duket se institucionet e tjera përgjegjëse 
për licencimin dhe lejet nuk arritën t’i thjeshtësojnë kërkesat e tyre.  

Financimi i Fondit të 
Energjisë së 
Ripërtërishme  

Neni 13 i Rregullës për Skemën Mbështetëse përcakton se kostot shtesë të 
bartura për të mbështetur zhvillimin e projekteve të BRE-ve të pranuara në 
Skemën Mbështetëse kompensohen përmes Fondit të Energjisë së 
Ripërtërishme, të menaxhuar nga OT. Financimi i Fondit të Energjisë së 
Ripërtërishme sigurohet përmes një Ngarkese të Energjisë së 
Ripërtërishme të zbatueshme në nivelin e transmisionit për të gjithë 
furnizuesit e energjisë elektrike në Kosovë. Neni 16.6 i Rregullit të Tregut 
pohon të njëjtën gjë.  

Fondi i Energjisë së Ripërtërishme financohet nga diferenca mes Çmimit të 
Referencës dhe Tarifës Nxitëse (ndër burime të tjera). 

Vendimi i miratuar nga ZRRE për t’i ndërprerë tarifat nxitëse po ndikon 
drejtpërdrejt në mekanizmin për financimin e Fondit të Energjisë së 
Ripërtërishme dhe drafti i Metodologjisë për çmimin e referencës ende nuk 
është miratuar nga ZRRE. 

 

• ZRRE-ja do të modifikojë Rregullën për 
Skemën Mbështetëse dhe Rregullat e Tregut që 
bazohen në të njëjtat parime për financimin e 
Fondit të Energjisë së Ripërtërishme përmes 
diferencës mes çmimit të referencës dhe 
tarifave nxitëse.  

• ZRRE-ja do të përcaktojë mekanizmin 
mbështetës që do të zëvendësojë tarifat 
nxitëse dhe do të përcaktojë mënyrën se si do 
të financohet Fondi i Energjisë së 
Ripërtërishme në mungesë të tarifave nxitëse. 

 
Rregullatore  

Përgjegjësia e Bordit 
të ZRRE-së në lidhje 
me prosumatorët  

Në përputhje me nenin 16, paragrafi 4 të Rregullit për autorizimin e 
kapaciteteve të reja gjeneruese nga BRE, Bordi i ZRRE-së është përgjegjës 
për lëshimin e autorizimit për gjenerues në shkallë të gjerë dhe gjenerues 
në shkallë të vogël (përfshirë vetë-konsumuesit e ripërtërishëm).  

Rregulli nuk bën dallim mes gjeneruesve në shkallë të gjerë dhe të vogël 
dhe kërkon që secili autorizim të aprovohet nga Bordi i ZRRE-së.  

Në mungesë të Bordit të plotë, kjo mund të shkaktojë vonesë në aprovim. 
 

• ZRRE do të konsiderojë nëse ka ndonjë arsye 
që Bordi i ZRRE-së të jetë përgjegjës për 
aprovimin e vetë-konsumuesve të 
ripërtërishëm.  

• Prosumatorët do të trajtohen drejtpërdrejt nga 
OSSH, siç është praktikë në shumicën e PK-ve 
të Komunitetit të Energjisë. Kjo është në 
përputhje me raportin e ECRB, i cili thotë se 
Kosova aktualisht është një përjashtim nga PK-
të e tjera të KEn, ku statusi i prosumatorëve 
merret me aplikim të drejtpërdrejtë në OSSH 
pa asnjë përfshirje të autoriteteve rregullatore.  

• OSSH-ja është i detyruar të mbajë regjistrin e 
prosumatorëve dhe të informojë ZRRE-në për 
secilin status të dhënë të prosumatorit. 

Rregullatore 
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