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Parathënie

Qëllimi i Planit të Kosovës për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (PKBRE) përfaqëson një
planifikim afatgjatë të shfrytëzimit të potencialeve të burimeve të ripërtërishme të energjisë
kombëtare për të përmbushur kërkesat e energjisë elektrike dhe energjisë termike, përkatësisht
për zhvillimin e infrastrukturës për zbatimin e masave të parapara për implementimin e plotë të
kërkesave të përcaktuara në Direktivën 2009/28/EC. Ky plan përcakton caqet treguese për
konsumimin e energjisë së ripërtërishme deri në vitin 2020.
PKBRE-ja gjithashtu shërben për këto synime: shumëllojshmërinë e energjisë së konsumuar, nga perspektiva
e burimeve të shfrytëzuara; zhvillimin ekonomik të vendit dhe përmirësimin e mjedisit, përmes shfrytëzimit
të burimeve të pastra të energjisë.
Baza ligjore dhe programatike për hartimin e këtij plani përfshinë Ligjin për Energjinë, Nr. 03/L-184,
Strategjinë e Energjisë së Kosovës dhe Planin e Zbatimit të Strategjisë së Energjisë së Kosovës.
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SHKURTESAT
MZHE – Ministria e Zhvillimit Ekonomik
MEM – Ministria e Energjisë dhe Minierave
KEK – Korporata Energjetike e Kosovës
ZRE – Zyra e Rregullatorit të Energjisë
KOSTT – Operator Sistemi, Transmisioni, dhe Tregu
BRE – Burimet e Ripërtërishme të Energjisë
EE – Efikasiteti i energjisë
HC – Hidrocentral
HCV – Hidrocentral i vogël
STE – Sekretariati i Traktatit të Energjisë
BB – Banka Botërore
KE – Komisioni Evropian
TKE – Traktati i Komunitetit të Energjisë
PKEEBRE – Plani i Kosovës në Efikasitetin e Energjisë dhe Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë
PKBRE – Plani i Kosovës në Burimet e Energjisë së Ripërtërishme
Ng – ngrohje
Ft – ftohje
Tr – transport
En – energji
El – energji elektrike
FiT – feed-in tarifa
KSHA – Korniza e shpenzimeve afatmesme
PATEL – Projekti i Asistencës Teknike Energjia nga Linjiti
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1. POLITIKAT KOMBËTARE PËR BURIMET E RIPËRTRISHME TË ENERGJISË
Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (BRE) përbëjnë një element të rëndësishëm të sektorit energjetik të
Kosovës. Ato janë të trajtuara në një kapitull të veçantë tek Strategjia e Energjisë së Kosovës (SEK). Realizimi
i supozimeve të gjenerimit të energjisë prej BRE-së paraqet një objektivë afatgjate dhe është e lidhur me
detyrimet që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë (TKE) dhe me realizimin e tri synimeve të
politikave energjetike të shtetit: mbështetjen në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik; rritjen e sigurisë së
furnizimit me energji dhe mbrojtjen e mjedisit.
Nenet 10, 11, 12 dhe 13 të Ligjit Nr. 03/L-184 për Energjinë përfaqësojnë bazën ligjore për zbatimin e
politikave dhe përcaktimin e synimeve për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë. Paragrafi 1.1 i
Nenit 11 të këtij ligji në pajtim me detyrimet ndaj Traktatit të Komunitetit të Energjisë, përcakton detyrimet për
përpilimin e planit të veprimit afatmesëm dhe afatgjatë për burimet e ripërtërishme të energjisë.

Republika e Kosovës është anëtare e TKE-së dhe e Task Forcës mbi Burimet e Ripërtërishme të Energjisë, e
krijuar si pjesë e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë (SKE). Duke qenë një pjesëmarrëse aktive në këto
mekanizma, ajo ka marrë një detyrim që t'i zbatoj kërkesat e përbashkëta të palëve pjesëmarrëse në lidhje me
një promovim më të mirë të përdorimit të BRE-së për qëllim të konsumimit lokal, përkatësisht për kërkesat të cilat
janë të lidhura me Direktivën 2009/28/EC. Në këtë drejtim, gjatë vitit 2011, Republika e Kosovës synon të
finalizoj Planin e Kosovës për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (PKBRE), pra planin e saj kombëtar në
fushën e energjisë. Ky plan do të përcaktoj synimet e vendit në gjenerimin e energjisë për periudhën 2010-2020,
me qëllim që deri në vitin 2020 të përmbushin së paku 20% të synimeve të konsumimit përfundimtar të energjisë
prej BRE-së.
Në fillim të vitit 2007, ministria përgjegjëse për sektorin energjetik (ish MEM) ka hartuar Programin e Kosovës për
Efikasitetin e Energjisë dhe Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (PKEEBRE) për periudhën 2007-2009.
Ky program gjithashtu ka përfshirë një grup synimesh arritja e të cilave do të ishte në funksion të promovimit
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të efikasitetit të energjisë dhe përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë në sektorin e konsumimit të
energjisë.
Gjatë viteve 2006-2010, MZHE-ja (ish MEM) ka kryer studime paraprake vlerësuese për potencialin e vendit për
hidrocentrale të vogla. Orientimet e politikave energjetike të Qeverisë së Kosovës përfshijnë zhvillimet e
kapaciteteve të reja hidro-energjetike (hidrocentrale të vogla) përmes investimeve kapitale private, përkatësisht
përmes koncesionit të së drejtës së përdorimit të ujit për gjenerimin e energjisë elektrike.
Ligji Nr. 03/L-185 për Rregullatorin e energjisë, përcakton qartë procedurat për dhënien e autorizimit për zhvillimin e
kapaciteteve të reja gjeneruese. Me iniciativën e MZHE-së, Zyra e Rregullatorit të Energjisë miratoi tarifat
stimuluese (feed-in tarifa) për gjenerimin e energjisë nga hidrocentralet e vogla, nga biomasa, nafta si dhe era. Në
mes të vitit 2008 dhe 2009, MZHE-ja ka zbatuar një sërë projektesh si mostër për ngrohjen e ujit sanitar përmes
energjisë diellore.
Si pjesë e projektit PATEL, Banka Botërore (BB) ka financuar rishikimin e studimit të fizibilitetit ekzistues për
hidrocentralin e Zhurit. Gjithashtu, në bashkëpunim me politikat e BB-së, vlerësimet paraprake të ndikimit në mjedis
dhe shoqëri janë përpiluar. Sipas këtyre studimeve, Projekti i HC-së së Zhurit mund të realizohet dhe është në
gjendje t'i siguroj Kosovës një sistem të energjisë eklektike me kapacitet të gjenerimit prej 305 MW, më një mesatare
vjetore gjeneruese prej 398 GWh.
HC i Ujmanit gjithashtu kontribuon në sistemin e energjisë elektrike të Kosovës me kapacitet të instaluar prej 35 MW
dhe me një gjenerim vjetor rreth 88 Gwh (në vitin 2010). Ky hidrocentral është në pronësi të Hidro Sistemit të Ibër Lepencit.
Në të kaluarën, kanë funksionuar katër hidrocentrale të vogla si pjesë e sistemit të energjisë elektrike të Kosovës,
dhe si pjesë e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK): HC Dikanci, HC Lumbardhi, HC Radavci dhe HC Burimi.
Këto hidrocentrale kanë pushuar operacionet e tyre (përveç HC të Radavcit) pas përfundimit të luftës në Kosovë
(1998/1999), megjithatë, në vitet e fundit ato u rehabilituan dhe filluan operimin.
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HC Lumbardhi është rehabilituar dhe autorizuar në vitin 2005, nga një kompani e cila e ka marr me qira për një
periudhë prej 20+20 vjet. Kapaciteti i instaluar i këtij HC është 8.3 MW.
HC Dikanci është dhënë me qira dhe është vënë në funksion në vitin 2010, ku kapaciteti i instaluar i saj është
ngritur nga 1.9 MW në 2.6 MW.
HC Radavci është rehabilituar në vitin 2010 nga një kompani e cila e ka lëshuar me qira. Kapaciteti i instaluar në
këtë HC gjithashtu është rritur nga 0.35 MW në 0.65 MW;
HC Burimi ishte lëshuar me qira dhe kapacitetet e saj u ngritën nga 0.56 MW në 0.64 MW.
Në përputhje me kërkesat e parashtruara nga Direktiva 2001/77/EC, Republika e Kosovës ka përcaktuar treguesit
vjetor dhe 10 vjeçare të synimeve për energjinë e ripërtërishme dhe bashkëprodhim si dhe miratoi vendimin për
zbatimin e masave të stimulimit, në funksion të zbatimit të Direktivës 2001/77/EC. Qeveria e Kosovës,
përkatësisht Ministria e Tregtisë dhe Industrisë hartuan një Udhëzim Administrativ për stimulimin dhe promovimin
e përdorimit të bio-karburantëve dhe karburantëve të tjerë me origjinë të ripërtërishme, duke marrë parasysh
kërkesat e Direktivës 2003/30/EC.
Zyra e Rregullatorit të Energjisë lëshoi: Rregulloren për krijimin e sistemit të certifikatave të origjinës për energjinë
elektrike të prodhuar nga bashkëprodhimi dhe BRE-të; Rregulloren për trajtim prioritar të energjisë elektrike të
pajisur me certifikatat e origjinës dhe skemat e mbështetjes.
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Si pjesë e Programit të Kosovës në Efikasitetin e Energjisë dhe Burimeve të Ripërtërishme të Energjisë (PKEEBRE)
2007-2009 MZHE (ish MEM) ka zbatuar një numër të projekteve për vlerësimin e potencialit të vendit për BRE.
Gjatë vitit 2006, u realizua një vlerësim për një pjese të hidro-potencialit në Kosovë. Në vitin 2008, me përpjekje
për të lehtësuar dhe stimuluar procesin e zhvillimi të një hidrocentrali të vogël, një paketë e procedurës së
tenderimit për zhvillimin e hidrocentralit të vogël ishte hartuar dhe miratuar nga ZRE-ja.
Gjatë viteve 2009-2010, ishin vlerësuar gjithashtu hidro-potencialet tjera për hidrocentrale të vogla.
Në vitin 2008, potencialet për energji diellore, të erës, biomasës dhe gjeo-termale ishin vlerësuar, me ndihmën e
shërbimeve këshilluese Daneze COWI.
Ndërkohë, ishin zhvilluar projekte të mostrave të ndryshme, duke synuar promovimin e përdorimit më të mirë të
energjisë me origjinë nga BRE-ja, duke përfshirë: instalimin e paneleve diellore në disa objekte të Qendrës Klinike
Universitare të Kosovës dhe Qendrën e Studentëve në Prishtine, të financuar nga buxheti kombëtar (gjatë viteve
2008-2009), dhe në tri objekte të tjera publike - pjesë e projektit për zbatimin e masave të efikasitetit të energjisë,
e financuar nga Komisioni Evropian (gjatë vitit 2010); vendosjen e turbinave të erës për gjenerimin e energjisë
elektrike, me kapacitet prej 3 x 0.45 MW, në kodrën Goleshit në periferi të Prishtinës, në vitin 2009; aplikimi dhe
dhënia e autorizimeve, në vitin 2010, për zhvillimin e energjisë nga era në Artanë, Dardanë, dhe Shtime, nga
kompanitë private.
Më tej, u zhvilluan një numër i aktiviteteve promovuese për BRE-në, përfshirë një seminar në rolin e EE-së dhe
BRE-së (2005); Studim mbi përgatitjen e të dhënave të projektimit për sistemet diellore të shfrytëzimit të energjisë në
Kosovë (2010), etj.
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2. KONSUMIMI I PARASHIKUAR FINAL I ENERGJISË 2010-2020
Tabela 1: Konsumimi final bruto i parashikuar i energjisë për ngrohje dhe ftohje, energji elektrike dhe transport deri në vitin 2020, duke marrë në
konsideratë efektet e efikasitetit të energjisë dhe masat e kursimeve të energjisë1, për periudhën 2010 - 2020 (ktoe)

Vitet

2005

2010

2011

2012

2013

2014

Sektori i
konsumimit të
energjisë
1) ngrohja dhe
ftohja2
2) energjia
elektrike

Viti
Bazë

Skenari i
Referencës

Skenari i
Efikasitetit

Skenari i
Referencës

Skenari i
Efikasitetit

Skenari i
Referencës

Skenari i
Efikasitetit

Skenari i
Referencës

Skenari i
Efikasitetit

Skenari i
Referencës

Skenari i
Efikasitetit

288

298

298

314

310

325

316

335

321

346

327

406

470

470

533

528

541

531

557

542

572

552

3) transporti,
sipas Nenit
3(4)a
4) konsumimi
final bruto i
energjisë3

301

366

366

306

304

316

314

326

323

336

334

1137

1275

1276

1299

1288

1332

1311

1373

1341

1413

1372

1

Supozimet në efikasitetin e energjisë dhe masat e kursimit të energjisë janë në përputhje me Planin e Kosovës për Efikasitetin e Energjisë, e cila është në harmoni me kërkesat e Direktivës të Konsumimit
Final të Energjisë dhe Shërbimeve të Energjisë si dhe të Direktivës për Performancën e Energjisë së Ndërtesave.
2

3

Përfshinë vetëm supozimet për energjinë e ngrohjes (nuk ka supozime të disponueshme për energjinë e ftohjes)
Dallimi në mes të konsumimit bruto final dhe shumës së energjisë të tre sektorëve është konsumimi i karburantit në sektorin e industrisë, e cila nuk përdoret për ngrohje në atë sektor
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Vitet

Sektori i
konsumimit
të energjisë
1) ngrohja
dhe ftohja

2015

2016

2017

2018

Skenari i
Skenari i
Skenari i
Skenari i Skenari i
Skenari i Skenari i
Referencës Efikasitetit Referencës Efikasitetit Referencës Efikasitetit Referencës
354

331

365

337

376

344

386

2019

2020

Skenari i Skenari i
Skenari i Skenari i
Skenari i
Efikasitetit Referencës Efikasitetit Referencës Efikasitetit
349

396

354

407

360

2) energjia
elektrike

587

562

598

567

627

592

655

615

671

625

572

552

3) transporti,
sipas Nenit
3(4)a

347

344

358

354

369

365

381

376

393

388

405

400

1401

1490

1427

1546

1475

1601

1519

1644

1551

1684

1581

4) Konsumimi
final bruto i
energjisë

1452
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Supozimet e kërkesës së energjisë të paraqitura në Tabelën 1 janë në bazë të dokumentit e titulluar
Supozimet e Kërkesës së Energjisë, e cila mbulon periudhën 2009-2018, dhe janë shqyrtuar për të
përfshirë të dhëna për energjinë elektrike të ofruara nga Operatori i Sistemit të Transmisionit. Tabela 1 përmban
dy skenarë të supozimeve të kërkesës: skenarin e referencës dhe skenarin e efikasitetit. Shuma e kursimit
të energjisë është në bazë të Planit të Kosovës për Efikasitetin e Energjisë. Viti 2005 është bazë për konsumimin
final bruto. Supozimet e kërkesës së energjisë për dy vitet e fundit të periudhës 2010-2020 janë llogaritur në bazë
të rritjes së kërkesës gjatë viteve 2017-2018.
Pjesa e Tabelës 1 që ka të bëjë me konsumin e energjisë në transportin ajror nuk është e përfunduar, pasi
që kërkesa finale bruto e energjisë në këtë nën sektor nuk e kalon 6.18% .

12

3. TREGUESIT E SYNIMEVE TË ENERGJISË SË RIPËRTËRITSHME

3.1. Treguesit e objektivave sektoriale

Neni 4(1) i Direktivës 2009/28/EC parashikon përcaktimin e treguesve të synimeve në pjesën e energjisë që
do të prodhohet nga burimet e ripërtërishme deri në vitin 2020, në sektorët e mëposhtëm:
- ngrohje dhe ftohje;
- energji elektrike;
- transport.

Në bazë të supozimeve afatgjata të kërkesës për energji për periudhën 2009-2018, deri në fund të vitit 2018
Kosova synon të përmbush një prodhim bruto të energjisë prej 1601.6 ktoe. Një gjenerim i tillë bruto, me një
rritje lineare në dy vitet e fundit të periudhës së rishikimit, duhet të arrijë 1684 ktoe deri në vitin 2020.
Në përputhje me modelin e planit të veprimit të energjisë të BRE e hartuar nga STE si një udhëzim për partitë
kontraktuese, duke marrë parasysh masat e EE të përcaktuara nga PKEE(2010-2018), gjenerimi final bruto i
energjisë në fund të periudhës të vitit 2018 do të jetë 1519 ktoe. Për më tepër, në vitin 2020, ky gjenerim
bruto to të jetë 1581 ktoe.
Në sektorin e transportit, në vitin 2020 10% e konsumimit të energjisë është parashikuar të jetë në bazë të
bio-karburantëve. Konsumimi bruto i energjisë në energjinë e transportit supozohet të jetë 400 ktoe deri në
vitin 2020, prej të cilave rreth 40 ktoe do të jenë të bazuara me bio-karburant.
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Kërkesa e transportit ajror të konsumimit të energjisë në konsumin bruto të përgjithshëm të energjisë
është 1.42% apo 23.73 ktoe. Deri në vitin 2020 supozohet që kjo shumë nuk do të jetë më e madhe se
6.18%, prandaj, Kosova nuk do të përballet me detyrimet që i përkasin promovimit të BRE-së në transportin ajror.
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Tabela 3: Treguesit e synimeve dhe trajektorja e supozuar e energjisë nga BRE-ja deri në vitin 2020, në
ngrohje dhe ftohje, energji elektrike dhe transport (bazuar në të dhënat e prezantuara në tabelat 4a dhe 4b).

Tabela 4a: Llogaritjet e pjesës së energjisë nga BRE në çdo sektor të konsumimit final të
energjisë (ktoe)
Tabela 4b: Tabela e llogaritjeve për pjesën e energjisë nga BRE në transport (ktoe).
Këto tabela do të përfundohen pas përcaktimit të synimeve, sipas rekomandimeve.

4. MASAT PËR ARRITJEN E TREGUESVE TË SYNIMEVE (2011-2010)
4.1. Vështrimi i përgjithshëm i të gjitha politikave dhe masave për të promovuar përdorimin e
energjisë së ripërtërishme
Tabela 5: Vështrimi i të gjitha politikave dhe masave

Titulli i masës dhe
referenca `
Studimi i
para-fizibilitetit
për identifikimin e
burimeve hidrike për
hidrocentrale

Lloji i masës
Studim i vlerësimit

Rezultatet e pritura

Grupi synues
apo aktiviteti:

Identifikimi i mundësive për
zhvillimin e një kapaciteti
hidro-energjik prej 63 MW
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Ekzistuese ose
të planifikuara

Aktiviteti synues: Ekzistuese
gjenerimi i
(masa është
finalizuar)
energjisë
nga HCV;

Datat e fillimit dhe
mbarimit
Shkurt -Maj 2006

të vogla (HCV)
në Kosovë
Vlerësimi i burimeve
potenciale të energjisë
së ripërtërishme

Vlerësim i
mëtutjeshëm për
potencialet hidro-energjetike për
HVC në Kosovë

Vlerësim i
mëtutjeshëm për
potencialet hidro-energjetike për
HVC në Kosovë

grupi synues:
investitorët
Studim i Vlerësimit

Studim i Vlerësimit

Studim i vlerësimit

Vlerësimi potencialeve të BRE Grupi synues:
(përveç hidro burimeve):
Investitorët
diellore, erës, gjeotermale,
biomasës. Studimi është
bërë bë baza të të dhënave
ekzistuese.

Ekzistuese
(masa është
finalizuar)

Identifikimi i mëtejshëm i
lokacioneve të reja për
zhvillimin e HCV. Vlerësimi i
hidro-potencialit dhe mundësitë
tekniko-ekonomike për instalim
e kapacitetit të gjenerimit
prej 22 MW.

Qëllimi i
Masa është
vlerësimit është finalizuar
lehtësimi i
gjenerimit të
energjisë nga uji;

Identifikimi i mëtejshëm i
lokacioneve të reja për
zhvillimin e HCV. Vlerësimi
i hidro-potencialit dhe
mundësive tekniko-ekonomike
për

Masa është
Qëllimi i
finalizuar
vlerësimit është
lehtësimi e
gjenerimit të
energjisë nga uji;
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Mars - Korrik
2008

Nëntor - Dhjetor
2009

Grupi synues:
investitorët

Mars - Korrik
2010

instalim të kapacitetit të
gjenerimit prej 55 MW.

grupi synues:
investitorët

Hartimi i paketës së
ofertave për zhvillimin
e HCV

Rregullative

Përshpejtimi i plotësimit të
dokumentacionit të nevojshëm
për procedurat e tenderimit për
ndërtimin e HCV

Ekzistuese
Zyrën për
(Masa është
Mbështetjen e
finalizuar)
Rregullatorit të
Energjisë dhe
investitorët

Programi i Kosovës
për Efikasitetin e
Energjisë dhe
Burimeve të
Ripërtërishme
të Energjisë

Promovuese

Stimulimi i përdorimit më të
mirë të energjisë nga BRE,
përmes projekteve mostër dhe
fushatave ndërgjegjësuese

Institucionet
publike,
konsumatorët,
investitorët

Vendimi i Qeverisë
për Masat e
Stimulimit
për Shfrytëzimin e
Burimeve të
Ripërtërishme
të Energjisë

Rregullative

Zhvillimi i infrastrukturës
të nevojshme Rregullator për
stimulimin e përdorimit të BRE
(përmes instrumenteve të tilla
si: feed-in-tariffa; rregullimi i
marrëdhënieve kontraktuale
për shitblerjen e energjisë
BRE, unifikimi i çmimeve,
burimet e

Institucionet BRE Ekzistuese
relevante
(ZRE,
KOSTT, KEK
– Shpërndarja)
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Ekzistuese

Maj - Tetor
2008

2007-2009

2007-2013

veçanta të BRE, etj.)
Udhëzimi Administrativ Rregullative
në hartimin e treguesve
të synimeve në
energjinë
e ripërtërishme dhe
bashkëprodhim

Të gjitha
institucionet e
përfshira në
sferën e BRE

Ekzistuese

Krijimi i bazës së të dhënave
të projektimit për nevojën e
shfrytëzimit të energjisë
diellore

Investitorët dhe
Institucionet
relevante në
sferën e
energjisë

Ekzistuese

Kampanjë
Informative

Stimulimi i informimit publik
dhe interesi për shfrytëzimin
e BRE

Publiku i gjerë

Ekzistuese

2009-2010

Rregullative

Stimulimi i investimeve në
sferën e shfrytëzimit
të BRE

Investitorët

Ekzistuese (ujë,
erë, biomasë
dhe bio-gaz
(naftë)

2011 (vendimi i
aprovuar në vitin
2008 nga ZRO
dhe rishikuar

Studim mbi përgatitjen
Studim
e të dhënave të
projektimit për
përdorimin e sistemit
të energjisë diellore
në Kosovë
Fushata për rritjen e
ndërgjegjësimit publik
mbi efikasitetin e
energjisë dhe burimet
e ripërtërishme
të energjisë
Vendimi për
përcaktimin e
stimulimit të feed-in
tarifa për gjenerimin e
energjisë elektrike

2007-2016

Arritja e supozimit për gjenerim
të energjisë së ripërtërishme
për një periudhë 10 vjeçare.
Ky dokument është baza për
feed-in tarifa të BRE
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2010

së ripërtërishme

në mënyrë
periodike)
Rregullues

Zhvillimi i bazës rregullues
për lëshimin certifikatës për
origjinën e energjisë së
ripërtërishme

Prodhuesit
energjetik të
BRE

Ekzistuese

2010-në vazhdim

Rregulli në
mbështetjen e
përdorimit të BRE

Rregullues

Zhvillimi i bazës rregullues
për lëshimin certifikatës për
origjinën e energjisë së
ripërtërishme

Stimulimi i
gjenerimit më
të madh të
energjisë së
ripërtërishme

Ekzistuese

2010- në
vazhdim

Rregulli mbi
procedurën për
dhënien e autorizimit
për zhvillimin e
kapaciteteve të reja
energjetike

Rregullues

Zhvillimi i bazës rregullues
për lëshimin certifikatës për
origjinën e energjisë së
ripërtërishme

Investitorët dhe Ekzistuese
institucionet të
lidhura me
sferën e
energjisë

Rregulla për
certifikatën e origjinës

Strategjia e
Energjisë së
Kosovës
(2005-2015)

Rregullues
Përcaktimi i synimeve
(Dokumenti i bazuar
kombëtare për zhvillimin e
në ligj, me qëllim që
sektorit të BRE
të përcaktoj politikat e
sektorit të energjisë
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Të gjitha
autoritet dhe
palët e
interesuara

Ekzistuese

2008- në
vazhdim

2005 (Korrigjuar)
2009-2018)

Ligji për energjinë

Rregullues

Rregullimi dhe funksionimi i
sektorit të energjisë, duke
përfshirë BRE-në

Ligji për energjinë

Rregullues

Rregullimi dhe funksionimi i
sektorit të energjisë, duke
përfshirë BRE-në

Ligji për Zyrën e
Rregullatorit të
Energjisë

Rregullues

Udhëzues
Administrativ për
bio-karburant (draft)

Rregullues

Rregullorja në krijimin dhe
funksionimin e ZRE, dhe
kompetencat e saj në
sektorin e energjisë, duke
përfshirë BRE

Zhvillimi i bazës ligjore për
përdorimin e bio-karburantit
në transport
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Ekzistuese
Të gjitha
autoritetet,
konsumatorët,
dhe palët e tjera
të interesuara
Të gjitha
Ekzistuese
autoritetet,
konsumatorët,
dhe palët e tjera
të interesuara
Të gjitha
Ekzistuese
autoritetet,
konsumatorët,
dhe palët e tjera
të interesuara

2004 (e
korrigjuar në
vitin 2010)

Institucionet
Publike,
prodhuesit dhe
tregtarët e
karburanteve,
dhe
konsumatorët

Projekt udhëzimi
që pritet të
miratohet nga
Qeveria në
vitin 2011

E planifikuar

2004 (e
korrigjuar në
vitin 2010)

2004 (e
korrigjuar në
vitin 2010)

Udhëzim Administrativ Rregullues
në krijimin e Zyrave
Komunale të
Energjisë

Zhvillimi i bazës ligjore për
krijimin dhe funksionimin e
zyrave Komunale të Energjisë

Autoritetet
E planifikuar
qendrore dhe
komunale si dhe
palët e tjera të
interesuara

2011

Vendimi për feed-in
tarifa për energjinë
diellore

Rregullues

Stimulimi i investimeve në
fushën e energjisë diellore

Investitorët

2017

Kampanja
promovuese të BRE

Kampanjë
informative

Matja dhe vlerësimi i
potencialeve të
energjisë së erës

Studim

Stimulimi në informimin dhe
interesimin publik për
shfrytëzimin e prodhimit
të BRE-së,
Identifikimi i potencialeve të
energjisë së erës
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Konsumatorët,
gjeneruesit
publiku

Në planifikim
(për përdorimin
e energjisë
fotovoltaike)
E planifikuar

Investitorët në
E planifikuar
fushën e
energjisë së erës

2012 - 2014
KSHAM
2012 - 2013
KSHAM

4.2. Masat e veçanta për përmbushjen e kërkesave sipas Neneve 13, 14, 16 dhe 17-21 të
Direktivës 2009/28/EC
4.2.1. Procedurat administrative dhe planifikimi hapësinor (Neni 13(1) i Direktivës 2009/28/EC)
- Zyra e Rregullatorit të Energjisë; Ligji për Energji; Ligji për Energji Elektrike; Rregulli mbi Autorizimin e
Ndërtimit të Kapaciteteve të Reja Gjeneruese...; Rregulli për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë në Kosovë;
Ligji mbi Ujërat; Ligji mbi Shpërndarjen për Përdorimin dhe Shkëmbimin e Pasurive të Paluajtshme të Komunës;
Ligji për Ndërtim; Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis;Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit; Ligji për Pyjet e Kosovës;
- Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRE): për Autorizimin e ndërtimit të kapaciteteve të reja të gjenerimit.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Lejen e Ujit; Lejen e Mjedisit dhe Lejen e Ndërtimit. Autoritetet
komunale: për alokimin e përdorimit të tokës. Agjencia Pyjore e Kosovës: Lejen për të përdorur pyllin.
KOSTT: Lidhjen në Rrjetin e transmisionit. KEK: Lidhjen në Rrjetin e transmisionit.
- Ka disa mospërputhje ndërmjet Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë dhe Ligjit mbi shpërndarjen për përdorim
dhe shkëmbim të Pasurive të Paluajtshme të Komunës dhe Ligji mbi Ujërat i cili shfaqet si një pengesë dhe
duhet të rishikohet.
- Ka disa mospërputhje ndërmjet Ligjit mbi Rregullatorin e Energjisë dhe Ligjin mbi Alokimin për Përdorim
dhe Shkëmbim të Pasurive të Paluajtshme të Komunës dhe Ligji mbi Ujërat i cili shfaqet si një pengesë
- Niveli kombëtar: Zyra e Rregullatorit të Energjisë është përgjegjëse për lëshimin e Autorizimeve për Ndërtimin
e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese, por ky proces gjithashtu përfshin edhe institucionet tjera lokale dhe kombëtare
në bazë të përgjegjësive të tyre (shiko përgjigjet e pyetjes nën a) dhe b).
- Përmes faqes së internetit të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë, dhe një fletushke e cila së shpejti do të krijohet dhe
publikohet nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
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- Është një lloj i procesit "ad hoc" e cila fillon në ZRE (ka rol të ngjashëm me zyrat pritëse) ku kandidatët aplikojnë
dhe marrin të gjitha informacionet për tërë procesin dhe informacione se cilat dëshmi dhe cilat institucione janë
përgjegjëse për lëshimin e dëshmive të tilla (certifikatave, marrëveshjeve, kontratave, lejeve, etj.).
Dhënia e autorizimit është një proces dy-hapësh: Vendimi për autorizim paraprak dhe autorizim përfundimtar.
Rregulla në autorizimin e Procedurës për Ndërtim të një kapaciteti të ri gjenerues, sistem të ri për bartjen dhe
shpërndarjen e gazit, duke përfshirë inter-konektorët, dhe linjat direkte të energjisë elektrike dhe linjave gypore
direkte për bartjen e gazit natyral janë të publikuara në faqen e internetit të ZRE-së dhe përmban të gjitha
informacionet për procesin e autorizimit duke përfshirë edhe tabelën e kohës. Për të dy hapat tre + dy muaj prej
momentit që ZRE-ja konsideron aplikacionin si të kompletuar.
- NO. Rregulli mbi Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese...vlen për
të gjitha teknologjitë.
- Rregulli mbi Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Gjeneruese... vlen për të gjitha llojet
e gjeneruesve të centralizuar të cilët kanë gjeneruar energji elektrike do të injektohen në rrjet.
- Aplikimi duhet të shoqërohet me aplikim. Tarifë administrativë është ajo që ishte përcaktuar nga Vendimi i Bordit
të ZRE-së, dhe është e publikuar në faqen e internetit të ZRE-së. Ende nuk ka plane për rishikimin e tarifave të tilla.
-Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka publikuar fletëpalosje për licencimin dhe lejimin e kërkesave për energji
të ripërtërishme
-Nuk ka në dispozicion trajnime të tilla të veçanta.
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4.2.2. Dispozitat e informacionit (Nenet 14(1), 14(2) dhe 14(4) të Direktivës 2009/28/EC)
Tabela e mëposhtme paraqet matjet e informacionit publik të kryera deri më tani në lidhje me BRE.
Masat e
ndërmarra për
informacion

a. Referenca për
legjislacionin
ekzistues

b. Organi përgjegjës c. Përmbledhja e
d. Mjetet për
për shpërndarjen e masave ekzistuese dhe vënien e
informacionit
të planifikuara
informacioneve
në dispozicion

Kampanja për
rritjen e
ndërgjegjësimit
publik mbi
efikasitetin e
energjisë dhe
burimeve të
ripërtërishme të
energjisë (e
përfunduar)

Ligji për energjinë
Nenet 1(1), 10, 11

MZHE-ja

Spotet televizive
garat shkollore,
fletëpalosje,
panele, seminare,
trajnime, broshura
informimi, reklama
në radio
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e. Roli i palëve
rajonale dhe
lokale të
interesuara në
hartimin dhe
menaxhimin
e programit

Faqja e internetit Bashkëpunim me
e MZHE-së,
nivelin lokal
informatori i
MZHE-së, libra,
broshura, raportet
e progresit të
MZHE-së, raportet
e kontraktuesve në
implementimin e
kampanjave.

Kampanja
promovuese
e BRE-së
(e planifikuar)

Ligji për energjinë
Nenet 1(1), 10, 11

MZHE-ja

Televizioni, sporti,
garat shkollore,
fletëpalosje,
bill-borde, seminare,
trajnime, broshura
informimi, reklama
në radio
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Faqja e internetit Bashkëpunim me
të MZHE,
nivelin lokal
informatori i
MZHE, libra,
broshura, raportet
e progresit të
MZHE-së, raportet e
kontraktorëve në
implementimin e
kampanjave.

4.2.3. Zhvillimi i infrastrukturës së energjisë elektrike (Neni 16(1), Neni 16(3) Neni 16(5) dhe Neni 16 (7) të
Direktivës 2009/28/EC)
Neni 12/2 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkë-gjenerim
- Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes duhet të krijojnë dhe publikojnë rregulla standarde për atë se kush i
bartë kostot e shpenzimeve teknike, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet e rrjetit, që janë të nevojshme për
integrimin e gjenerimeve të reja të energjisë elektrike duke furnizuar prodhimin e energjisë elektrike në
sistemin e ndërlidhjes nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Rregullat e tilla duhet të dorëzohen për aprovim tek
Zyra e Rregullatorit të Energjisë, duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe duhet të bazohen në kriteret
e synimeve, transparencës dhe jo-diskriminimit, duke pasur konsideratë të veçantë për të gjitha kostot dhe përfitimet
lidhur me prodhuesit e këtij sistemi. Kjo kërkesë është e përfshirë në Planin Zhvillimor afatshkurtër dhe
afatgjatë të OST-së dhe OSSH-së.
- Kosova ende nuk e ka instaluar rrjetin e inteligjencës, edhe pse hapat e parë në ketë drejtim janë marr me
implementimin e SCADA/EMS nga KOSTT-i
- Ndërlidhja me Shqipërinë për 400kV është në proces. Ndërtimi pritet që të përfundohet në vitin 2014.
- Rregullore mbi Autorizimin e Procedurave për Ndërtimin e Gjenerimeve të Reja të Kapaciteteve... vlen gjithashtu
edhe për ndërtimin e Ndërlidhjeve dhe linjave direkte të energjisë elektrike.
Deri tani aplikacione të tilla për ndërtimin e Ndërlidhjeve dhe linjave direkte të energjisë elektrike nuk janë
dorëzuar në ZRE.
-Sipas Rregullores për Mbështetjen e Energjisë Elektrike për të cilën është lëshuar një Certifikatë Origjine si dhe
Procedurat për Pranim në Skemën e Mbështetjes së Operatori të Sistemit të transmisionit dhe Operatori të Sistemit të
Shpërndarjes i jep prioritet në shqyrtimin e aplikimeve të dorëzuara për lidhje në rrjet nga njësitë gjeneruese të
prodhimit të energjisë elektrike në lidhje me të cilën certifikatat e origjinës janë lëshuar, në mënyrë që të
zvogëlojnë kohën e kërkuar për Marrëveshjen e Lidhjes dhe përfundimin e lidhjes sa më shumë që të jetë e mundur.
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- Asnjë kufizim i kapaciteteve nuk është identifikuar deri më tani.
Neni 12/3 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkë-gjenerim
- Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe të Shpërndarjes duhet të i ofrojnë çdo prodhuesi të ri të energjisë elektrike,
që përdor burimet e ripërtërishme të energjisë apo bashkë-gjenerim, dhe që ka dëshirë të kyçet në sistem,
me një vlerësim gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm të shpenzimeve që kanë të bëjnë me kyçjen për të cilën
vlerësimi i operatorit të sistemit mund të ngarkojë me një tarifë që reflekton një kosto të arsyeshme.
Neni 12/4 Ligji për Energjinë
-Operatorët e Sistemit Transmisionit dhe Shpërndarjes duhet të krijojnë dhe publikojnë rregulla standarde në lidhje me
ndarjen e kostove të instalimit të sistemit, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet, mes të gjithë prodhuesve të energjisë
elektrike të cilët përfitojnë nga ata. Rregulla të tilla duhet të dorëzohen për aplikim në Zyrën e Rregullatorit të Energjisë,
dhe duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe çdo akt nën ligjor, rregull, apo kod të zbatueshëm.
Neni 12/1 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkë-gjenerim
- Gjatë shpërndarjes së prodhimit të energjisë elektrike, operatori i sistemit të transmisionit apo operatori i sistemit të
shpërndarjes kur është e përshtatshme, duhet t'i jap prioritet prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e
ripërtërishme të energjisë dhe bashkë-gjenerim, subjekt vetëm për ndonjë kufizim të specifikuar me qëllim
të sigurisë së sistemit në Kodin e Rrjetit si dhe rregullat dhe kodet e tjera.
- Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes duhet të krijojnë dhe publikojnë rregulla standarde për atë se kush i
mbartë kostot e shpenzimeve teknike, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet e rrjetit, që janë të nevojshme për
integrimin e gjenerimeve të reja të energjisë elektrike duke furnizuar prodhimin e energjisë elektrike në
sistemin e ndërlidhjes nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Rregullat e tilla duhet të dorëzohen për aprovim tek
Zyra e Rregullatorit të Energjisë, duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe duhet të bazohen në kriteret
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e synimeve, transparencës dhe jo-diskriminimit, duke pasur konsideratë të veçantë për të gjitha kostot dhe përfitimet
lidhur me prodhuesit e këtij sistemi.
- Operatorët e Sistemit të transmetimit dhe të Shpërndarjes duhet të i sigurojnë çdo prodhuesi të ri të energjisë elektrike,
që përdor burimet e ripërtërishme të energjisë apo bashkë-gjenerim, dhe që ka dëshirë të kyçet në sistem,
me një vlerësim gjithëpërfshirës dhe të hollësishëm të shpenzimeve që kanë të bëjnë me kyçjen për të cilën
vlerësimi i operatorit të sistemit mund të ngarkojë me një tarifë që reflekton një kosto të arsyeshme.
- Operatori i sistemit të transmisionit dhe shpërndarës duhet të krijojë dhe publikojë rregulla standarde në lidhje me
ndarjen e kostove të instalimit të sistemit, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet, në mes të të gjithë prodhuesve të
energjisë elektrike të cilët përfitojnë nga ata. Rregulla të tilla duhet të dorëzohen për aplikim në Zyrën e Rregullatorit të
Energjisë, dhe duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe çdo akt nën ligjor, rregull, apo kod të zbatueshëm.

- Zyra e Rregullatorit të Energjisë duhet të siguroj që tarifat e transmisionit dhe shpërndarjes për kyçje dhe përdorimin
të sistemeve bartëse dhe shpërndarëse të mos diskriminojnë energjinë elektrike nga burimet e ripërtërishme
të energjisë, duke përfshirë veçanërisht edhe energjinë elektrike nga burimet e ripërtërishme të energjisë në
regjionet periferike, sikur në regjionet me densitet të vogël të popullsisë.
- Metodologjia e ngarkimit të Lidhjes së Transmetimit është zhvilluar dhe e miratuar nga KOSTT-i, si dhe është
e publikuar në faqen e internetit të KOSTT-it.
Neni 12/2 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkë-gjenerim
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- Operatorët e sistemit bartës dhe shpërndarës duhet të krijojnë dhe publikojnë rregulla standarde për atë se kush i
mbartë kostot e shpenzimeve teknike, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet e rrjetit, që janë të nevojshme për
integrimin e gjenerimeve të reja të energjisë elektrike duke furnizuar prodhimin e energjisë elektrike në
sistemin e ndërlidhjes nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Rregullat e tilla duhet të dorëzohen për aprovim tek
Zyra Rregullues e Energjisë, duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe duhet të bazohen në kriteret
e synimeve, transparencës dhe jo-diskriminimit, duke pasur konsideratë të veçantë për të gjitha kostot dhe përfitimet
lidhur me prodhuesit e këtij sistemi.
- Metodologjia e ngarkimit të Lidhjes së Transmetimit është zhvilluar dhe e miratuar nga KOSTT, si dhe është
e publikuar në faqen e internetit të KOSTT.

Neni 12/2 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkëprodhim
- Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes duhet të krijojnë dhe publikojnë rregulla standarde për atë se
kush i mbartë kostot e shpenzimeve teknike, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet e rrjetit, që janë të nevojshme për
integrimin e gjenerimeve të reja të energjisë elektrike duke furnizimin prodhimin e energjisë elektrike në sistemin e
ndërlidhjes nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Rregullat e tilla duhet të dorëzohen për aprovim tek Zyra e
Rregullatorit të Energjisë, duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe duhet të bazohen në kriteret
e synimeve, transparencës dhe jo-diskriminimit, duke pasur konsideratë të veçantë për të gjitha kostot dhe përfitimet
lidhur me prodhuesit e këtij sistemi.
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- Metodologjia e ngarkimit të Lidhjes së Transmetimit është zhvilluar dhe e miratuar nga KOSTT, si dhe është
e publikuar në faqen e internetit të KOSTT.
Neni 12/2 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Energjisë së Ripërtërishme dhe Bashkëprodhim
-

-

Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes duhet të krijojnë dhe publikojnë rregulla standarde për atë se
kush i mbartë kostot e shpenzimeve teknike, siç janë lidhjet në sistem dhe përforcimet e rrjetit, që janë të nevojshme për
integrimin e gjenerimeve të reja të energjisë elektrike duke furnizimin prodhimin e energjisë elektrike në sistemin e
ndërlidhjes nga burimet e ripërtërishme të energjisë. Rregullat e tilla duhet të dorëzohen për aprovim tek Zyra e
Rregullatorit të Energjisë, duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë dhe duhet të bazohen në kriteret
e synimeve, transparencës dhe jo-diskriminimit, duke pasur konsideratë të veçantë për të gjitha kostot dhe përfitimet
lidhur me prodhuesit e këtij sistemi.
Kodi i Stacioneve të Gjenerimit të Energjisë nga Era (pjesë e Kodit të Rrjetit/KOSTT)

4.2.4. Funksionimi i rrjetit të energjisë elektrike (Nenet 16(2) dhe 16(7) dhe (8) të Direktivës 2009/28/EC)
Neni 12/1 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkëprodhim
- Gjatë shpërndarjes së prodhimit të energjisë elektrike, operatori i sistemit bartës, apo operatori i sistemit të
shpërndarjes kur është e përshtatshme, duhet t'i jap prioritet prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e
ripërtërishme të energjisë dhe bashkë-gjenerim, subjekt vetëm për ndonjë kufizim të specifikuar me qëllim
të sigurisë së sistemit në Kodin e Rrjetit si dhe rregullat dhe kodet e tjera.
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Neni 12/1 Ligji për Energjinë
Detyrimet e Ndërmarrjeve të Energjisë për Burimet e Ripërtërishme të Energjisë dhe Bashkëprodhim
- Gjatë shpërndarjes së prodhimit të energjisë elektrike, operatori i sistemit bartës, apo operatori i sistemit të
shpërndarjes kur është e përshtatshme, duhet t'i jap prioritet prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e
ripërtërishme të energjisë dhe bashkë-gjenerim, subjekt vetëm për ndonjë kufizim të specifikuar me qëllim
të sigurisë së sistemit në Kodin e Rrjetit si dhe rregullat dhe kodet e tjera.
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Të gjithë gjeneruesit BRE janë të integruar në rrjet. Furnizuesi Publik KEK-u është i detyruar ti ofroj prioritet
për kujdes ndaj prodhuesve të ripërtërishëm për kapacitetin e plotë të autorizuar sipas FIT-it. Fatkeqësisht, si një
skemë stimuluese, FIT-i duhet të shitet me një çmim fiks por çdo kapacitet që tejkaloj kufirin e dhënë (ky kufi
varet nga Objektivat synuese të përcaktuara nga Ministria përgjegjëse për energji) mund të shitet me çmim
të tregut nga gjeneratorët e BRE-së.
Metodologjia e ngarkimit të Lidhjes në Transmision është zhvilluar nga KOSTT dhe e miratuar nga ZRE
4.3. Skema mbështetëse për promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme të
energjisë elektrike të zbatuara nga Pala Kontraktuese apo një grup i Palëve Kontraktuese
Neni 13 Ligji për Energjinë
Synimet e Energjisë së Ripërtërishme
Ministria duhet të krijoj synime vjetore dhe afatgjate (10 vjet) për energjinë e ripërtërishme dhe për konsumimin e
energjisë elektrike dhe ngrohjes të prodhuar nga burimet e energjisë së ripërtërishme apo bashkëprodhimi.
Ekzistojnë teknologji të veçanta për treguesit e synimeve. Obligimet/treguesit e synimeve konkrete për vit (për
teknologji) janë të përshkruara në Udhëzimin Administrativ 06/2007 (ish MEM). Udhëzimi Administrativ i përmendur
në pikën (c) i referohet detyrimeve të Kosovës si pjesë e TKE-EJL, konkretisht e Direktivës 2001/77/EC. Si e tillë,
Kosova si palë nënshkruese duhet të përmbushë detyrimin. Pasi që synimet i referohen Direktivës 2001/77/EC ato
nuk janë të detyrueshme; megjithatë, FIT dhe skemat e tjera të stimulimeve mund të rishikohen në qoftë se ato nuk
e tërheqin mjaftueshëm kapacitetin e BRE-së për ti arritur synimet. Ministria përgjegjës për energji e mbikëqyr
përmbushjen e treguesve të synimeve. Treguesit e synimeve janë subjekt i modifikimin prej Ministrisë përgjegjëse
për energji.
Aktualisht në Kosovë është pranuar Rregulli për Skemën e Mbështetjes ("Feed-in tariffa”) e miratuar nga ZRE e cila
është një skemë vullnetare. Nuk ka ndonjë skemë tjetër për mbështetje. ZRE-ja e harton skemën dhe i identifikon
lojtarët në treg të cilët do të zbatojnë skemën. Skema gjithashtu është e monitoruar nga ZRE-ja; megjithatë, përveç
ZRE-së dhe BRE prodhuesve
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PS po duhet për të blerë fillimisht të gjithë elektricitetin e prodhuar nga BRE të futur në skemë. OSTT akumulon,
përmes një takse të energjisë së rinovueshme, të hyrat e nevojshme për të blerë energji elektrike nga BRE-ja
Skema e Mbështetjes së FIT (feed-in-tarifa) është skema e vetme që përdoret për arritjen e treguesve synues ndërkombëtar.
Skema nuk përfshinë ndonjë dispozitë të veçantë për sigurimin afatgjatë apo seriozitetin teknik të sistemit;
megjithatë, në parimi i saj është menduar për rritjen e këtyre dy faktorëve.
Rregulli mbi Procedurën e Autorizimit përfshin dispozitat e veçanta të cilat kërkojnë që çdo prodhues i BRE-së
që dëshiron të lidhet me ndonjë pikë të Sistemit Bartës, së pari duhet të marrë një aprovim nga OSB apo OSSH
(nëse është i lidhur në Sistemin e Shpërndarjes).
Sipas skemës së rishikuar dispozitat e skemës nuk janë subjekt i rishikimit periodik. Megjithatë, FIT-s janë subjekt i
rregullimit të inflacionit e cila në rregullimin vjetor i bëhet çdo tarife për çdo teknologji të BRE-së. Skema ka qenë
në fuqi vetëm për 6 muajit e fundit dhe deri më tani nuk pasur ndonjë rregullim.
Feed-in-tarifat janë të ndryshme për çdo teknologji; megjithatë, të gjitha dispozitat tjera janë të njëjta për çdo
teknologji.
Synimet janë të përcaktuara që Kosova deri të vitin 2016 të konsumoj 230 GWh nga Hidro, 302 GWh nga Era dhe
23 GWh nga Biomasa, por pas aprovimit të treguesve të ri të synimeve pritet që të rishikohet në bazë të
direktivës 2009/28/EC
Aktualisht mbështetja nuk është e kushtëzuar nga kriteret e efikasitetit të energjisë.
Sipas matjes për promovimin e BRE-së ekziston një matje në bazë të Rregullës për Mbështetjen e Energjisë Elektrike për
të cilën ekziston certifikata e origjinës që është lëshuar si dhe Procedurave për Pranimin në Skemën e Mbështetjes. Kjo
matje është ende në funksion dhe monitorohet nga ZRE-ja. Kjo skemë nuk përfundon në ndonjë datë të veçantë.
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Sipas madhësive maksimale dhe minimale: Ekziston një madhësi maksimale prej 10MW për HC. Teknologjitë e tjera
të BRE nuk kanë pengesa. Nuk është e mundur që projekti i njëjtë të mbështetet me më shumë se një matje.
Skema regjionale nuk ka. Skema e vetme, e cila është qendrore, është ajo e cila zbatohet nga ZRE. Përfitimi i vetëm
i kësaj skeme është prioriteti i kujdesit për 10 vjet me çmim fiks.
Të gjithë prodhuesit të cilët janë të specifikuar në Treguesit e Synimeve të përcaktuara nga Ministra përgjegjëse
për energji mund të përfitojnë nga kjo skemë. Aplikacionet pranohen vazhdimisht. Certifikatat e tregëtueshme nuk
aplikohen në Kosovë.

Sipas tarifës fikse, njësia e gjenerimit ka të drejtë të pranohet në Skemës së Mbështetjes nëse:
(a) Ka hyrë në funksion më apo mbas [30 Qershorit 2004];
(b) Është e vendosur në territorin e Kosovës;
(c) Prodhon energji elektrike duke përdorur kapacitete gjenerimi me pajise të reja;
(d) Prodhon energji elektrike në lidhje me çertifikatat e origjinës që u janë lëshuar:
Gjithashtu, në mënyrë që të pranohen, gjeneratorët e BRE duhet të jenë duke prodhuar BRE prej një nga
teknologjitë BRE-së të Treguesve të Synimeve
Treguesit e Synimeve të cilat janë në kWh janë të konvertuara në kapacitete që përdorin një Faktor të Supozuar
të Kapacitetit për çdo teknologji të BRE. Ky kapacitet është përdorur si një kapak për kapacitetin maksimal të BRE
që mund të jetë pranuar nga skema.
Skema është një teknologji specifike. Niveli i FIT-it për HC është 63.3 €/MWh për hidrocentrale, 85.0 €/MWh
për gjeneratorët e Erës dhe 71.3 €/MWh për termocentralet e Biomasës/Bio-gazit.
Nuk ka kritere të tjera me të cilat dallohen tarifat.
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Tarifa fikse është e garantuar për 10 vjet për prodhuesit të cilët kanë marrë vendimin e pranimit. Nëse tarifat
rishikohen në të ardhmen, rishikimi nuk ka efekt në prodhuesit të cilët janë pranuar më herët por vetëm ata
që mund të aplikojnë pas datës së rishikimit.
I vetmi rregullim tarifor i paraparë është rregullimi i inflacionit. Sidoqoftë ZRE ka të drejtë t'i ndryshoj tarifat
kurdo që është e përshtatshme.
Sipas Feed-in Premiumeve në Kosovë nuk ofrohen Premiume të feed-in-tarifës.

4.4. Skema mbështetëse për promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme në ngrohjes
dhe ftohjes të zbatuara nga një Palë Kontraktuese apo një grup i Palëve Kontraktuese
Deri më tani, nuk kemi skema të mbështetjes për stimulimin e përdorimit të BRE-së për ngrohje dhe ftohje, sidoqoftë,
në vijë me synimet e përcaktuara në këtë plan, ne do të vendosim për skemat mbështetëse adekuate për rrethanat
e Kosovës (rregullimi termik). Megjithatë, kjo dispozitë ende nuk gëzon mbështetje në Kosovë, për shkak të arsyeve
objektive dhe si pasojë e mungesës së interesit nga ana e sektorit privat.

4.5. Skema mbështetëse për promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme në transport
të zbatuara nga një Palë Kontraktuese apo një grup i Palëve Kontraktuese
Akti ligjor (Udhëzimi Administrativ) për bio-karburante është nën hartim, dhe do të përcaktojë treguesit e synimeve për
bio-karburante në sektorin e transportit.
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Këto synime përfaqësojnë 10% të konsumimit përfundimtar në sektorin e transportit; Neni 11(5) i cili përcakton
treguesit e synimeve për përdorimin e BRE thekson: "Sasia minimale vjetore e bio-karburanteve dhe karburantëve
të tjerë të ripërtërishëm nuk duhet të jetë më e vogël se 2% i vlerës totale të karburantëve të vendosur në
tregun e brendshëm në vitin 2011, më e vogël se 5.75% në mes të viteve 2015 dhe 2019 dhe më e vogël se
10% prej vitit 2020 e tutje, në përputhje me Direktivën 2003/30/EC. Në rast se tregu ka mungesë të bio-karburantit,
Ministria mund, duke lëshuar një vendim të veçantë, t'i çliroj importuesit e licencuar dhe objektet e ruajtjes nga
dispozitat e sasisë minimale vjetore të bio-karburantëve". Lëshimi i një udhëzimi të tillë duhet të shoqërohet nga
një plan konkret për zbatimin e saj.
4.6. Masat e veçanta për promovimin e përdorimit të energjisë nga energjia e biomasës

Biomasa si një burim primar i energjisë ka një rrol të rëndësishëm për të gjithë sektorët: ngrohje dhe ftohje,
energji elektrike dhe transport. Megjithatë, në Republikën e Kosovës, biomasa aktualisht përdoret kryesisht për
qëllime të ngrohjes (jo ftohjes), prodhim të energjisë elektrike dhe transport. Instrumentet e vetme të biomasës
që përdoren për ngrohje janë druri dhe fosilet e drurit.
Republika e Kosovës e ka miratuar Strategjinë për Zhvillimin e Pylltarisë (2010-2020), pjesë e së cilës është
edhe kapitulli që e adreson çështjen e biomasës si një burim i energjisë. Kosova gjithashtu posedon Agjencinë
Pyjore, që është institucioni përkatës për hartimin dhe procedimin e të dhënave në potencialet e drurit,
përkatësisht në biomasën e drurit.
Sipas Strategjisë së Kosovës për Zhvillimin e Pylltarisë, Kosova është e aftë të përdorë prej 600 deri në 800
metër kub të instrumenteve të drurit për qëllim të gjenerimit të energjisë. Kërkesa dhe oferta e brendshme e
planifikuar për energji nga biomasa e drurit janë larg përputhshmërisë. Aktualisht, mospërputhja në mes të
kërkesës dhe ofertës është e mbuluar përmes importeve dhe prerjeve të paplanifikuara.
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Sa i përket llojeve të tjera të biomasës për nevojat energjetike, ne nuk jemi në posedim të dokumenteve
të politikave zhvillimore. Sa i përket mbeturinave të tjera të biomasës, një draft i Strategjisë së
administrimit të mbeturinave është përpiluar, megjithatë, ky dokument nuk e adreson çështjen e mbeturinave
nga pikëpamja e gjenerimit të energjisë.
4.6.1. Furnizimi me biomasë: të dyja; i brendshëm dhe i tregtisë
Tabela 7: Furnizimi me biomasë në vitin 2009
Sektori i
origjinës

A)
Biomasa
nga
pylltaria

Sasia e
Importuar Eksportuar Sasia
burimit të BE jo-BE BE/ jo-BE Neto
brendshëm
Nga të cilat:
1. Furnizimi direkt
295008
me biomasën e
(m3)
drurit nga pyjet dhe
tokat e tjera drunore
për gjenerim të
energjisë4

-

7000 (m3)

4

302008
(m3)

Prodhimi
Primar i
Energjisë

40.1 ktoe

Të dhënat e paraqitura në këtë tabelë pasqyrojnë të dhënat zyrtare nga Agjencia Pyjore e Kosovës. Ajo ka të bëjë me sasitë e drurit të ruajtur dhe
mbikëqyrur nga agjencia. Sipas këtyre të dhënave, sasia e drurit të ruajtur është shumë herë më e madhe së sasia e drurit të konsumuar sipas një anketë
të bërë nga QBER. Të dhënat e ofruara nga agjencia nuk bëjnë asnjë dallim midis industriale dhe drurit. Ne nuk kemi marrë
asnjë shpjegim për sasisë e drurit të ruajtur në mënyrë ligjore.
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-

Opcionale - nëse
informacioni për
madhësinë e
rezervave në këtë
kategori është në
dispozicion:

a) Rënia e
drunjve

-

-

35.6 ktoe

242568
(m3)

2.25 ktoe
b) mbetje nga
rëniet e drunjve
(i mirë, degët,
lëvore, trungje)

c) mbetjet e
menaxhimit të
pamjes (biomasa e
drurit nga parqet,
kopshtet,

26220
(m3)
2.25 ktoe

26220
(m3)
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rreshtave të pemve,
shkurreve)
d) tjera: (të lutem
përcakto)

2. Furnizimi i
tërthortë i
biomasës së drurit
për gjenerimin e
energjisë
Opcionale – nëse
keni në dispozicion
ndonjë të dhënë të
detajuar në:

-

-

-

-

a) mbetje nga mulliri,
punimeve të drurit,
industrisë së
mobileve
(lëvore e tallashit)
b) nga produktet e
industrisë së masës
së butë dhe letrës (vaj
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viskoz dhe djegia e
thëngjillit)
c) lënda djegëse druri i përpunuar
d) dru i ricikluar pas
përdorimit
përfundimtar
(druri i ricikluar për
gjenerim të energjisë,
mbeturinat e drurëve
të familjeve)
e) tjetër (të lutem
përcakto)
B) Biomasa Prej të cilave:
nga
1. Mbjellat bujqësore
agrikultura e dhe produktet e
peshkimit
peshkimit të
siguruara
drejtpërdrejtë për
prodhimin e
energjisë
Opcionale – nëse
keni në dispozicion
ndonjë të dhënë të

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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detajuar në:
a) bimëve të punueshme
(drithëra, farat e
naftës, panxhar
sheqer, silazh të
misrit)
b) plantacione
c) drunj pak vjeçar
d) bimë të tjera të
energjisë (kullosa)
d) alga
e) tjetër (të lutem
përcakto)
2. Nënproduktet
bujqësore/ mbetjet e
përpunuara dhe
nënproduktet e
peshkimit për
prodhimin e energjisë
Opcionale – nëse
keni në dispozicion

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ndonjë të dhënë të
detajuar në:
a) kashtë
b) pleh
c) yndyra të kafshëve
d) ushqim të mishit
dhe kockave
e)mpiksjet e nënprodukteve
(të tilla si fara e
vajit dhe mpiksjet e
vajit të ulliri për energji)
f) biomasa e frutave
(duke përfshirë
lëvozhgën dhe thelbin)
g) nënproduktet e
peshkimit
g) copa të prera nga
rrushi, ullinjtë dhe
drurët frutor

h) tjetër (të lutem
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përcakto)
C) Biomasa Prej të cilave:
nga
Mbeturinat 1. Fraksioni i
të vet-degradueshmeve
të mbeturinave të
ngurta komunale,
duke përfshirë
bio-mbeturinat
(Mbeturinat e
vet-degradueshme
të kopshtit dhe parkut,
mbeturinat e ushqimit
nga kuzhina e
shtëpive,restoranteve,
lokalet e shitjeve me
pakicë, dhe
mbeturinave të
krahasueshme nga
bimët e përpunueshme
të ushqimit) dhe
gazrave të deponive

2. Fraksioni
i vet-degradueshmeve
- të mbeturinave

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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industriale (duke
përfshitë
letrën, kartonin,
paletat)
3. Llumi i ujërave të zeza
-

-

-

-

-

-

Faktori i konvertimit në vijim është përdorur për të konvertuar biomasën e drurit në energji primare: për trungjet
e drurit - me vlerë kalorike prej 6.168 GJ/m3; për të gjitha llojet e tjera të mbetura të trungjeve - me vlerë kalorike
prej 3.511 GJ/m3. Në vitin 2009, Kosova nuk ka përdorur ndonjë lloj tjetër të biomasës për gjenerimin e energjisë,
siç janë mbetjet e letrave industriale, druri i ricikluar, mbetjet nga peshkimi apo mbetjen e tjera të degradimit me
origjinë rurale dhe urbane (sana, kashta, mbeturinat e ushqimit, etj.)

Supozimet për përdorimin e biomasës për gjenerimin e energjisë gjatë viteve 2015 dhe 2020 janë paraqitur më
poshtë (në bazë të kategorizimeve të biomasës në tabelën 7)
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Tabela 7a: Furnizimi i brendshëm i biomasës së supozuar në vitin 2015 dhe 2020

Sektori i origjinës

2015
Sasia e
pritur e
Prodhimi
burimeve të primar i
brendshme energjisë
(metër kub)
(ktoe)

2020
Sasia e
pritur e
Prodhimi
burimeve të primar i
brendshme energjisë
(metër kub) (ktoe)
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A)
Biomasa
nga
Pylltaria

1.
Furnizimi direkt
me biomasën e
drurit nga pyjet
dhe tokat e tjera
drunore
për gjenerim të
energjisë

Shuma
totale e
drurit
mendohet
të jetë
660574.62
metër kub

2. Furnizimi i
tërthortë i
biomasës së
drurit për
gjenerimin e
energjisë
B)
Biomasa
nga

1. Mbjellat
Bujqësore dhe
produktet e
peshkimit

-

80.6 ktoe

Shuma
totale e
drurit
mendohet
të jetë
689213.26
metër kub

83.96 ktoe

-

-

-

-

-

-
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agrikultura e të siguruara
peshkimit
drejtpërdrejtë
për prodhimin e
energjisë

2. Nënproduktet
bujqësore/
mbetjet e
përpunuara dhe
nënproduktet e
peshkimit për
prodhimin e
energjisë

C)Biomasa 1. Fraksioni i
nga
vet-degradimeve të
mbeturinat mbeturinave të
ngurta duke
përfshirë
bio-mbeturinat
(Mbeturinat e
vet-degradueshme
të kopshtit dhe
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parkut, mbeturinat
e ushqimit
nga kuzhinat e
shtëpive,
restoranteve,
lokalet e shitjeve
me pakicë, dhe
mbeturinave të
krahasueshme
nga bimët e
përpunueshme
të ushqimit) dhe
gazrave të
deponive

2. Fraksioni
i- vet-degradimit
të mbeturinave
industriale (duke
përfshitë
letrën, kartonin,
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paletat)

3.Llumi i
ujërave të zeza

Përveç supozimeve për drurin, të cilat ishin pranuar nga autoritetet pyjore, ne nuk kemi ndonjë politike tjetër të
adaptuar apo ndonjë plan konkret për biomasën.
Tabela 8: Toka aktuale bujqësore që përdoret për prodhimin e bimëve që janë të përkushtuara në
energji për vitin ….. ( vitin për të cilin të dhënat janë në dispozicion)

Përdorimi i tokës bujqësore për prodhim e bimëve kushtuar energjisë

1) Toka e përdorur për drunjtë pak vjeçar (shelgjeve, plepave)
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Sipërfaqja (ha)
-

2) Toka e përdorur për bimë të tjera energjetike, të tilla si kullosa (phalaris adurinacea,
panicum virgatum , Miscanthus), sorghum

Aktualisht, Kosova nuk kultivon kultura bujqësore për qëllime të prodhimit të energjisë. Duhet të theksohet se
mundësitë e Kosovës për të kultivuar produkte bujqësorë për qëllime të prodhimit të energjisë janë shumë
të kufizuara.
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4.6.2. Masat për të ngritur disponueshmërinë e biomasës, duket marrë parasysh përdoruesit e
biomasave tjera (bazuar në sektorin e bujqësisë dhe pylltarisë)
Mobilizimi i burimeve të reja të biomasës:
(a) Ne nuk kemi informacione mbi tokën e degraduar

(b) Ne nuk kemi informacione mbi sipërfaqen e tokës së papërdorur

(c) Ende nuk është propozuar asnjë matje për inkurajimin e përdorimit të tokës së pa-punueshme, tokës së
degraduar, etj. për qëllime të kultivimit të kulturës së energjisë.

(d) Për përdorimin e energjisë nuk është planifikuar përdorimi i materialit parësor (si plehu i kafshëve).

(e) Nuk ka politika të veçanta për promovimin e gjenerimit dhe përdorimit të bio-gazit (lokal, ngrohje qendrore,
rrjetin e bio-gazit, integrimin ne rrjetin e gazit natyror).

(f) Në lidhje me planifikimin e masave për përmirësimin e teknikave të menaxhimit të pyjeve, Strategjia për
Zhvillimin e Pylltarisë 2010-2020 parasheh një projekt për përmirësimin e menaxhimit të pyjeve.
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– Ndikimi në sektorët e tjerë:
(a) Ne nuk kemi asnjë monitorim në ndikimin e biomasës së përdorur për gjenerim të energjisë në sektorin
e agrikulturës dhe pylltarisë.
(b) Ne nuk kemi asnjë informacion në lidhje me pritjet e zhvillimit në sektorët e tjerë në bazë të agrikulturës
dhe pylltarisë, të cilat mund të kenë ndikim në përdorimin e energjisë (p.sh. si mundet përmirësimi i efikasitetit/
përmirësimi i produktivitetit të ndikoj në rritje apo zvogëlim të shumës së produkteve anësore që janë në
dispozicion të përdorimit të energjisë.

5. VLERËSIMET
Kjo tabelë do të përfundohet pas përcaktimit të synimeve, bazuar në rekomandime
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