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Hyrje 
 

Industry Spotlight është një publikim i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) 

i cili synon të shpalos zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre kryesore në 

ushtrimin e veprimtarisë së biznesit në vend, mundësi për rritje dhe kontributin për atë të vendit 

zhvillimi ekonomik. Ky është edicioni i tretë i Industry Spotlight, i cili përqëndrohet tek energjia e 

ripërtëritshme. 

 

Pasqyrë 

Skema kombëtare energjetike e Kosovës përbëhet nga mbi 90% qymyr, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga 

burime të ripërtëritshme dhe lëndë djegëse të tjera fosile. Sektori i energjisë vuan nga disa probleme të cilat 

rrjedhimisht pengojnë aftësinë e tij për të arritur potencialin e plotë. Konkretisht, mungojnë kapacitetet 

gjeneruese që nga ana e tyre krijojnë nevojën për import të energjisë, duke arritur kulmin gjatë sezonit të 

dimrit. Për më tepër, teknologjia e vjetër në përdorim për dy termocentralet me bazë të linjitit, Kosova A 

dhe B, është ende funksionale, megjithëse kjo kontribuon shumë në ndotje. Tutje, edhe pse ka kapacitete të 

moderuara kur bëhet fjalë për burimet e ripërtëritshme të energjisë, mund të thuhet se ka ende vend për 

përmirësim kur bëhet fjalë për diversifikimin e skemës kombëtare të energjisë. Si pasojë, kjo krijon një 

nevojë për investime në këtë sektor në mënyrë që të arrihet ky synim. 

Në vitin 2019, megjithatë, kishte disa projekte të nisura në këtë fushë në mënyrë që të rritnin përpjekjet për 

diversifikim. Është raportuar se kapacitetet gjeneruese nga gjeneruesit e erës dhe energjisë solare rezultuan 

afërsisht të njëjta me vendet në rajon.1 Sidoqoftë, duke pasur parasysh kontributin e vogël që bëjnë burimet 

e ripërtëritshme në skemën kombëtare të energjisë, Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka krijuar tarifa nxitëse 

të cilat shërbejnë për të stimuluar kompanitë që të marrin pjesë në treg. Në mënyrë të veçantë, këto 

kompani mund të shesin burime të ripërtëritshme me një çmim më të lartë se termocentralet me bazë 

qymyri, në mënyrë që të marrin kthimin e tyre të investimeve sa më shpejt që të është e mundur. 2 

 

                                                                 

 

1 https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-
2020_ALB.pdf 

2 https://knowledgecenter.ubt-uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2858&context=etd 

https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-2020_ALB.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-2020_ALB.pdf
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2858&context=etd
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Tarifat e lartpërmendura të ofruara nga ZRRE janë si më poshtë: 

 Energjia diellore (fotovoltaike): 136.4 €/MWh 

 Energjia e erës: 85 €/MWh 

 Hidrocentrale të reja të vogla: 67.47 €/MWh 

 Energjia nga biomasa: 71.30 €/MWh3 

 

Kur bëhet fjalë për kapacitetet e Kosovës për energji të rinovueshme, tabela e mëposhtme i liston ato sipas 

kapaciteteve të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë 

Burimi i 
Energjisë 

 

Njësia 

 

Potenciali 
Teknik 

 

Kapaciteti i 
Instaluar (në 
2019) 

 

Diellore në shkallë të 
gjerë 
 

MW 
 

3,006 
 

10 
 

Era në tokë 
 

MW 
 

13,860 
 

34 
 

Hidro Energjia 
 

MW 
 

4,853 
 

95 
 

 

Rezervat e 
shfrytëzues
hme 

 

Konsumi (në 
2019) 

 

 

Linjiti 
 

mln t 
 

10,400 
 

8 
 

                                                                 

 

3 Ibid, p. 16 
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Potenciali i 
qëndruesh
ëm vjetor 

Konsumi (në 
2013) 

 

 

Biomasa drurore 
 

ktoe 
 

216 
 

441 
 

E gjithë biomasa 
përfshirë të korrat 
energjetike 
 

ktoe 
 

665 
 

441 
 

 

Burimi: Përtej qymyrit: Investim në të Ardhmen Energjetike të Kosovës nga Wynn & Flora 2020; ZRRE 

2019; IRENA 2019, Banka Botërore 2017. 

Legjislacionet Përkatëse & Agjencitë Mbështetëse 
 

Kur bëhet fjalë për legjislacionin për burimet e ripërtëritshme të energjisë, ligjet e Kosovës për Energjinë, 

Energjinë Elektrike, Rregullatorin e Energjisë dhe Energjinë Termike janë ato përkatëse. Së pari,, Ligji për 

Energjinë përcakton nevojën që qeveria të ndërtojë Dokumente 10-vjeçare të Strategjisë së Energjisë.4 Për 

më tepër, qeveria është përgjegjëse për përmbushjen e kritereve të vendosura në këtë fushë nga akterët 

ndërkombëtarë si Bashkimi Evropian dhe Sekretariati i Komunitetit të Energjisë5. Për më tepër, 

promovimi i këtyre burimeve është thelbësor në diversifikimin e përzierjes së energjisë. Ligji për 

Energjinë Elektrike përcakton që këto burime të energjisë duhet të kenë përparësi kur blihen burimet e 

energjisë. Konkretisht, Ligji NR. 03 / L-201 Për Energjinë Elektrike dhe të njëjtat të shpërndara 

proporcionalisht në mesin e furnizuesve aktivë, praktikisht të gjithë konsumatorët duhet të përfitojnë nga 

BRE-të dhe të paguajnë për të. Ligji thotë: 

"Furnizuesi publik do t'i japë përparësi blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burime të 

ripërtëritshme të energjisë, për të cilat është lëshuar një certifikatë e origjinës nga Zyra e 

Rregullatorit të Energjisë." 

Në këtë fushë ka edhe tarifa nxitëse, të cilat u vendosën për të tërhequr më shumë pjesëmarrës në këtë 

fushë. Veçanërisht, “tarifa nxitëse është një mjet politikash i krijuar për të promovuar investimet në 

energjinë e ripërtëritshme. Kjo zakonisht nënkupton që prodhuesit premtues të energjive të vogla, të tilla 

                                                                 

 

4 http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ang.pdf 

5 Ibid. 

http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ang.pdf
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si energjia diellore ose era, ofrojnë çmime më të larta në rrjet sesa çmimet e tregut.6" Për më tepër, ato 

janë mekanizmi i preferuar i Komisionit Evropian dhe kanë rezultuar të jenë efektive në stimulimin e 

prodhimit të energjisë elektrike nga hidrocentralet dhe energjia e erës. 7 

Sa i përket Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, thjesht theksohet nevoja e pajtueshmërisë me rregulloret e 

energjisë në lidhje me burimet e ripërtëritshme të energjisë, si dhe nevoja që Zyra e Rregullatorit të 

Energjisë të respektojë rregullat në këtë fushë kur krijon licenca, politika, strategji në këtë sektor.8 

Së fundmi, ligji për Energjinë Termike përfshinë nevojën që qeveria të specifikojë se sa energji termike do 

të gjenerohet nga burimet e ripërtëritshme dhe t'i japë përparësi këtij lloji kur blihen burime për 

prodhim.9 

Sfidat 
Tranzicioni në burimet e energjisë së ripërtëritshme dëshmon të jetë një vështirësi për Kosovën duke 

pasur parasysh përdorimin e vogël të këtyre burimeve. Aktualisht, mbi 90% e skemës kombëtare të 

energjisë përbëhet nga linjiti, i cili rezulton të jetë një burim më i lirë, duke u cilësuar poashtu si burim me 

përfitime afatshkurtëra. Nga ana tjetër, përdorimi i BRE-ve do të ishte më i shtrenjtë në fillim, por më i 

sigurt dhe më i qëndrueshëm në planin afatgjatë.10  Ky problem lidhet gjithashtu me atë të mungesës së 

ndërgjegjësimit në vend në lidhje me degradimin e mjedisit. Është raportuar se shumica e qytetarëve i 

japin përparësi një çmimi më të lirë për burimet e energjisë në vend të kujdesit ndaj mjedisit. Kjo nga ana 

tjetër, i bën qytetarët më pak të gatshëm të kalojnë në energji më të gjelbër, kryesisht për shkak të kostove 

përkatëse. Duke e pranuar këtë, atëherë investitorët janë më pak të tërhequr për të investuar në sektor, 

edhe pse tarifat nxitëse mund të jenë në vend. Për këtë arsye, ndërgjegjësimi dhe edukimi më i mirë i 

qytetarëve në lidhje me përfitimet e energjisë së rinovueshme është thelbësor, në mënyrë që vendi të 

përfitojë nga këto burime. Pavarësisht kostos, ka një numër të projekteve të energjisë së rinovueshme në 

pritje të miratimit, process ky i cili po zgjatet vetëm për shkak të procesit të gjatë burokratik në Kosovë sa 

i përket vendimmarrjes.11 Duke e pranuar këtë, është e qartë se ekziston nevoja për një përparim më 

efikas në vendimmarrje në mënyrë që të shpejtojë rrugën e Kosovës drejt tranzicionit në energji të gjelbër. 

Pa dyshim që zgjidhja e kësaj çështje kërkon një kohë të konsiderueshme, megjithatë, është e rëndësishme 

të fillojë reformimi i sistemit diku dhe sa më shpejt që të jetë e mundur. 

“Për më tepër, vlerësimi i potencialit të vërtetë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë dhe 

integrimi i tyre në një skemë të zhvilluar mirë të sistemit energjetik ende mbetet të jetë një nga sfidat më 

                                                                 

 

6 https://www.investopedia.com/terms/f/feed-in-tariff.asp 

7 http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Cambridge/EE/EE-22.pdf). 

8 http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE_ang.pdf 

9 http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_TERMIKE_ENG.pdf 

10 https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11652&context=theses 

11 https://ieefa.org/obstacles-building-renewable-power-kosovo-political-not-technical/ 

https://www.investopedia.com/terms/f/feed-in-tariff.asp
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Cambridge/EE/EE-22.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE_ang.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_TERMIKE_ENG.pdf
https://scholarworks.rit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11652&context=theses
https://ieefa.org/obstacles-building-renewable-power-kosovo-political-not-technical/
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të mëdha për shumë planifikues dhe politikëbërës të energjisë.”12 Kosova ka problem në identifikimin e 

kapaciteteve e saj të vërteta kur bëhet fjalë për burimet e ndryshme të energjisë pasi që vlerësimet në 

dispozicion kohët e fundit nuk përshkruajnë kapacitetet të shfrytëzueshme të përditësuara dhe ato në 

përdorim. Prandaj, kjo kërkon vlerësim më të shpeshtë, në mënyrë që instituticionet dhe akterë tjerë të 

kësaj fushe të jenë më mire të informuar se sa përparim ka bërë Kosova në drejtim të diversifikimit të 

energjisë. Kjo jo vetëm që do të ndihmojë palët e interesuara vendore dhe ndërkombëtare, por gjithashtu 

do t'i japë një shtysë atyre që janë të përfshirë për të krijuar përpjekje më rigoroze nga të cilat përfitojnë 

të gjithë qytetarët kosovarë në planin afatgjatë. 

 

Mundësitë 
Sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë, qëllimi i energjisë së ripërtëritshme të Kosovës është që të 

përbëjë 25% të konsumit total të energjisë përfundimtare deri në vitin 2020. Në vitin 2017, ajo arriti 22.9% 

të energjisë së rinovueshme, duke e vënë atë në rrugën e duhur për të arritur qëllimet e saj. Megjithatë, kjo 

arrihet kryesisht duke rishikuar të dhënat vendase mbi përdorimin e biomasës drurore, në vend që të 

investohet në energji të ripërtëritshme. 13 

Ferma e parë e erës në shkallë të gjerë e Kosovës, termocentrali 32 MW Kitka, filloi punën në fund të vitit 

2018. Në dhjetor 2019, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim miratoi një hua për termocentralin 

Bajgora 105 MW. Në fund të vitit 2018, edhe pse Kosova kishte një fabrikë prodhuese, u instaluan vetëm 7 

MW të prodhimit të energjisë diellore.14 

Burime të ndryshme vlerësojnë potencialet e ndryshme të energjisë diellore dhe të erës në Kosovë. Këto 

mund të kombinohen me hidrocentralet ekzistuese në Shqipëri për të formuar një sistem energjie më 

fleksibil. Në dhjetor 2019, të dy vendet ranë dakord të krijojnë një treg të përbashkët energjie.15 

Për më tepër, sipas një raporti të Bankës Botërore 2018, kombinimi i energjisë së rinovueshme dhe ruajtjes 

së baterive rezultoi të ishte zgjidhja më me kosto efektive për sektorin e energjisë së Kosovës nëse kostoja 

e karbonit dhe ndotja merren parasysh.16 

                                                                 

 

12 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pPspVCLBje4J:https://www.mdpi.com/1996-
1073/12/24/4753/pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk 

13 https://bankwatch.org/beyond-coal/the-energy-sector-in-kosovo 

14 Ibid. 

15 Ibid. 

16 https://ieefa.org/ieefa-europe-world-bank-says-renewable-energy-efficiency-are-kosovos-least-cost-electricity-options/ 

 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pPspVCLBje4J:https://www.mdpi.com/1996-1073/12/24/4753/pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pPspVCLBje4J:https://www.mdpi.com/1996-1073/12/24/4753/pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk
https://bankwatch.org/beyond-coal/the-energy-sector-in-kosovo
https://ieefa.org/ieefa-europe-world-bank-says-renewable-energy-efficiency-are-kosovos-least-cost-electricity-options/
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SOWI Kosovo 

 

 

 

 

 

 

 

SOWI Kosovë L.L.C. është një ndërmarrje e përbashkët mes Kosovës, Gjermanisë dhe Izraelit që 

shërben si një platformë për profesionistët vendorë dhe ndërkombëtarë të energjisë së 

ripërtëritshme dhe zhvillimit të biznesit. Për më tepër, SOWI Kosova është një furnizues i 

shërbimeve të plota me kompetencë në projektimin, ndërtimin, financimin dhe funksionimin e 

objekteve të energjisë së ripërtëritshme. SOWI është e specializuar në projektet e energjisë së 

erës dhe diellit. Ekipi i inxhinierëve dhe tregtarëve të SOWI mundësojnë planifikim, zbatim dhe 

funksionim të shpejtë të projekteve të energjisë së ripërtëritshme. 

Contact  +383 49 955 533 or +383 49 802 021| lavdim.pllana@sowikosovo.com or 

mimoza.istrefi@sowikosovo.com 
 

lavdim.pllana@sowikosovo.com%20
mimoza.istrefi@sowikosovo.com
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AERI 
 

 

 

 

 

 

 

 

AERI është një kompani inovative në Kaliforni që ofron metoda moderne të menaxhimit të 

bimësisë. Themeluesit e AERI-t panë mundësinë për të ofruar zgjidhje novatore dhe të 

thjeshtuara dhe që atëherë e kanë shtyrë industrinë përpara. Përmes kombinimit të inovacionit, 

transparencës dhe protokolleve më të mira të sigurisë, AERI është në gjendje të ofrojë shërbime 

efikase, ekonomike dhe që kursejnë kohën që përfitojnë nga klientët tanë dhe përmirësojnë 

sigurinë publike. 

Contact   aeri@aeri-ca.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aeri@aeri-ca.com
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MATKOS GROUP HC SHARRI SH.P.K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupi MATKOS HC SHARRI SH.P.K. është pjesëmarrës aktiv në sektorin e energjisë në Kosovë, 

veçanërisht në aspektin e energjisë së ripërtëritshme. Në vitin 2016, sipas një dokumenti zyrtar 

nga ZRRE -ja, miratimi për kërkesën e Grupit Matkos HC Sharri për sa vijon: “Vendimi nr. V-759-

2016 i dates 28 janar 2016 dhe për 1 (një) vit, për ndërtimin e kapacitetit të ri gjenerues për 

prodhim të energjisë elektrike nga Uji, HC Sharri me kapacitet të instaluar prej 6.453 MW, ZK 

Shtërpce, komuna e Shtërpcës, të dates 18.01.2019 nr. Prot. 052/10 të shoqërisë “Matkos 

Group” SH.”17 

Contact: 044 900 900 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

17 http://ero-ks.org/2019/Vendimet/V_1111_2019.pdf 

 

http://ero-ks.org/2019/Vendimet/V_1111_2019.pdf


 

 

10 

 

 

Referencat 

Feed-In Tariff (FIT). (2021). Retrieved 20 July 2021, from 

https://www.investopedia.com/terms/f/feed-in-tariff.asp 

IEEFA Europe: World Bank SAYS renewable ENERGY, efficiency Are KOSOVO'S LEAST-COST 
ELECTRICITY OPTIONS. Institute for Energy Economics & Financial Analysis. (2019, 
December 3). https://ieefa.org/ieefa-europe-world-bank-says-renewable-energy-
efficiency-are-kosovos-least-cost-electricity-options/.  

IEEFA. (2021). Retrieved 29 July 2021, from https://ieefa.org/wp-

content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-

2020_ALB.pdf 

Knowledge Center (2021). Retrieved 28 July 2021, from https://knowledgecenter.ubt-

uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2858&context=etd 

Ligji per Energjine. (2021). Retrieved 26 July 2021, from http://ero-

ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ang.pdf 

Newton, J. (2015). 

https://digitalcommons.ciis.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=ijts-

transpersonalstudies. International Journal Of Transpersonal Studies, 34(1-2), 172-186. 

doi: 10.24972/ijts.2015.34.1-2.172 

Njomza Ibrahimi, A. G. and A. S. (n.d.). Achieving a flexible and sustainable Energy system: The 
case of Kosovo. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3ApPspVCLBje4J%3Ahttps%3
A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-
1073%2F12%2F24%2F4753%2Fpdf%2B&cd=1&hl=en&ct=clnk.  

Sanzillo, T., & Azemi, V. (2021). Obstacles to Building Renewable Power in Kosovo Are Political, 

Not Technical - Institute for Energy Economics & Financial Analysis. Retrieved 29 July 2021, 

from https://ieefa.org/obstacles-building-renewable-power-kosovo-political-not-

technical/ 

The Energy Sector in Kosovo. Bankwatch. (2020, July 2). https://bankwatch.org/beyond-coal/the-
energy-sector-in-kosovo.  

WSEAS Library. (2021). Retrieved 25 July 2021, from http://www.wseas.us/e-

library/conferences/2010/Cambridge/EE/EE-22.pdf). 

ZRRE. (2021). Retrieved 27 July 2021, from http://ero-

ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE_ang.pdf 

https://www.investopedia.com/terms/f/feed-in-tariff.asp
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-2020_ALB.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-2020_ALB.pdf
https://ieefa.org/wp-content/uploads/2020/09/Beyond-Coal_Investing-in-Kosovos-Energy-Future_October-2020_ALB.pdf
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2858&context=etd
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/cgi/viewcontent.cgi?article=2858&context=etd
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ang.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_ang.pdf
https://ieefa.org/obstacles-building-renewable-power-kosovo-political-not-technical/
https://ieefa.org/obstacles-building-renewable-power-kosovo-political-not-technical/
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Cambridge/EE/EE-22.pdf
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2010/Cambridge/EE/EE-22.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE_ang.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_RREGULLATORIN_E_ENERGJISE_ang.pdf


 

 

11 

 

ZRRE. (2021). Retrieved 27 July 2021, from http://ero-

ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_TERMIKE_ENG.pdf 

http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_TERMIKE_ENG.pdf
http://ero-ks.org/2016/Ligjet/LIGJI_PER_ENERGJINE_TERMIKE_ENG.pdf

