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Qëllimet

- Identifikimi i të dhënave
në lidhje me BRE në
Kosovë
- Grumbullimi, verifikimi
dhe analizimi i të dhënave
gjeohapësinore në lidhje
me BRE
- Publikimi i tyre në
gjeoportalin shtetëror

- Shfrytëzimi i të dhënave
gjeohapësinore nga
institucionet qëndrore dhe
lokale për planifikim të
BRE-ve
- Ofrimi I të dhënave për 
BRE-të në Kosovë 
investitorëve potencial në 
këtë fushë

Vizioni



Metodologjia e punës



Rezultatet

Harta 1

Mesatarja e prodhimit
potencial të energjisë
elektrike fotovoltike

Mbi 90% e territorit
posedon potencial
ndërmjet 1,300 
kwh/kwp
e tutje



Rezultatet

Harta 2

Mesatarja e rrezatimit
global horizontal

Kjo vlerë tregon 
shumën e rrezatimit
direkt nga dielli dhe ajo 
difuze në plan 
horizontal, dhe paraqitet
si kwh/m²



Rezultatet

Harta 3

Mesatarja e rrezatimit
direkt normal

Rrezatimi direkt normal 
është sasia e rrezatimit
diellor që merret për 
njësi sipërfaqe e cila 
është e kthyer pingul
me rrezet e diellit dhe 
shprehet në kwh/m²



Rezultatet

Harta 4 - Pjerrësia optimale për
vendosjen e paneleve solare

Harta 5 - Mesatarja e rrezatimit diellor
në këndin optimal të paneleve solare -
1,600 kwh/m²

Harta 6 - Temperaturat mesatare
vjetore të ajrit në Republikën e 
Kosovës

Harta 7 - Mesatarja e rrezatimit
horizontal të shpërndarë

4 5

6 7



Rezultatet e përshtatshmërisë për panele solare

Harta 8

Tregon hapësirat të cilat i
plotësojnë indikatorët
(hartat) për shfrytëzim në
aspektin solar.



Grid/qelitë e përshtatshme për energji solare



Rezultatet e përshtatshmërisë për panele solare
Harta 10

Tregon hapësirat të cilat i
plotësojnë indikatorët (hartat) 
për shfrytëzim në aspektin
solar duke i integruar edhe
pronat në të gjitha nivelet.

Janë rrespektuar kriteret:
- Zonat e mbrojtura,
- Tokat bujqësore 1 - 4
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Rezultati final - Databaza gjeohapësinore për indikatorët e energjisë solare
në Republikën e Kosovës



Në proces – Ndërtimi i databazës gjeohapësinore për potencialet e 
energjisë së erës në Kosovë

Identifikimi i parametrave meteorologjik, teknik dhe legjislativ për potencialet e 
energjisë së erës në Kosovë:

– Drejtimi i erës,

– Shpejtësia e erës,

– Konfiguracioni i terrenit,

– Ligjet për zonat e mbrojtura dhe tokat bujqësore,

– Identifikimi i pronave potenciale për shfryrëzim për energji të erës.
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