
  

Adresa: Rr. Dervish Rozhaja Nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tël: 038 247 615 lok. 101, Fax: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, ëeb: ëëë.ero-ks.org 

 

 

 

Përgjigje ndaj komenteve të palëve të 

interesit 
 

Metodologjia për llogaritjen e Tarifave Nxitëse për Energjinë nga teknologjia 

e erës dhe hidrocentraleve të vogla 

 
 

 

 

 

 

DEKLARATË 

Këto përgjigje janë përgatitur nga ZRRE-ja vetëm për qëllime informative. Dokumenti nuk duhet 

të konsiderohet se paraqet vendim të ZRRE-së. 

 

 

 

 

 

19 maj 2016



 

 

Artikulli 

Referenca 

Komentuesi Komentet e pranuara  Përgjigjet e ZRRE-së 

Pika 1 

RK 

Tabela 1. 

MZHE Njëri ndër komentet e Ministrisë ka 
qenë lidhur me cakun e përcaktuar 
prej 25% i cili në fakt duhet të jetë 
29.47 %. Në Planin Kombëtar të 
Veprimit për Burimet e 
Ripërtëritshme të Energjisë janë 
pasqyruar dy nivele të caqeve të  
energjisë/kapaciteteve nga BRE-të: 
1. Caku obligativ prej 25 % dhe 2. 
Caku promovues prej 29.47 %. 
Tabela 1. Caqet për BRE në Kosovë -
2020  paraqet kapacitetet e 
parashikuara të BRE-ve në 
përputhje me cakun e pjesëmarrjes 
së energjisë nga BRE në BKFE prej 
29.47 %.  
 

Siç e kanë cekur edhe përfaqësuesit e 
Ministrisë, Caku prej 29% nuk është 
obligative, dhe si i tillë nuk është marrë 
parasysh nga ZRRE. 

Pika 1 

Tabela 2. 

 

MZHE Sipas komenteve të ministrisë te 
kategoria Hidrocentralet e Vogla 
propozohet të plotësohet dhe të 
identifikohet kapaciteti maksimal i 
lejuar (me e vogël ose baraz me 10 
MW). 
 

Në Raport është theksuar se 
kapacitetet e instaluara “deri ne 
10MW”, qe nënkupton hidrocentralet 
më të vogla dhe barazi me 10MW. 

Pika 1 MZHE Komentet e palëve të interesit duhet 

të dërgohen me titull  “Komente për 

Metodologjinë për llogaritjen e 

Tarifave Nxitëse për Energjinë nga 

teknologjia e erës dhe hidrocentraleve 

të vogla ” deri më datë: 26.04.2016 

dhe jo më 25.04.2016. 

 Pajtohem me komentin e dhënë. 
ZRRE ka pranuar komente deri më 
datë 26.04.2016. 



 

 

Pika 5 

5.1 

MZHE Një ndër komentet e ministrisë ka të 

bëjë me projektet e energjisë së 

ripërtëritshme nga burime të erës, që 

sipas ZRRE skema aktuale 

mbështetëse për energjinë e erës nuk 

është mjaft atraktive për tërheqjen e 

investitorëve dhe si e tillë duhet të 

pësoj disa ndryshime esenciale. 

Mirëpo, ministria nuk mendon se 

vetëm kjo fjali e shpjegon tërësisht 

arsyen e mungesës së investimeve për 

këtë burim, në qoftë se vetë 

investitorët nuk e kanë apostrofuar 

këtë barrierë. Po ashtu, si pasojë, ky 

konstatim do ta tërhiqte shtruarjen e 

çështjes për arsyet pse deri tash nuk 

janë vënë në rend dite ndryshimet e 

nevojshme. Prandaj formulimi i arsyes 

për ndryshimin e afatit të MBE për 

energjinë e erës duhet të jetë më i 

logjikshëm, në menyrë që të mos 

ndodhin keqkuptime.  

Ne nuk i kemi përjashtuar edhe 
faktorët tjerë, mirëpo një nga faktorët 
të cilët janë brenda kontrollit të ZRRE 
ka qenë edhe kohëzgjatja e PPA, 
kështuqë ZRRE ka propozuar zgjatjen 
e PPA në 12 vite nga 10 sa ështpë 
aktualisht.  

Pika 5 

5.1 

MZHE Deri më tani, ZRRE ka pranuar një 
numër të konsiderueshëm të 
aplikacione për investime në 
hidrocentrale të vogla, mirëpo 
vetëm një aplikacion është me 
kapacitet instalues më të vogël se 
1MW, si dhe shumë nga 
aplikacionet e tjera me kapacitet 
më të madh se 1 MW ende nuk 
kanë filluar investimet si pasojë e 
vështirësive financiare dhe 
barrierave tjera administrative. 
Sipas ministrisë këtu do të ishte 
vendi i përshtatshëm të 
numëroheshin disa prej këtyre 
barrierave, në formën: siç janë... 

Ne nuk i kemi përjashtuar edhe 
faktorët tjerë, mirëpo një nga faktorët 
të cilët janë brenda kontrollit të ZRRE 
ka qenë edhe kohëzgjatja e PPA, 
kështuqë ZRRE ka propozuar zgjatjen 
e PPA në 12 vite nga 10 sa ështpë 
aktualisht.  

ZRRE ka potencuar se njëra nga 
barrierat kryesore për investime në 
BRE, është aspekti financiar, ndërsa 
barrierat tjera administrative të cilat 
janë jasht kontrollit të ZRRE do të 
trajtohen në mënyrë të ndarë nga ky 
raport. 

 



 

 

Pika 5 

5.1 

MZHE - Në këtë fazë nuk është e 
domosdoshme që të kemi 
përshkallëzim të Tarifave nxitëse duke 
pasur parasysh se njëri ndër qëllimet 
kryesore të tarifave nxitëse është 
mbështetja e prodhimit të energjisë 
nga burimet e riperteritshme për 
plotësimin e cakut prej 25%.  

Nga ana tjetër në të gjitha analizat 
dhe hulumtimet e bëra nga ZRRE dhe 
konsulenca, del që ndryshimi në 
kostot e investimeve për këto nivele 
të kapaciteteve instaluese është jo i 
madh, prandaj nga kjo tarifë e 
propozuar do të kenë mundësinë ti 
mbulojnë të gjitha kostot kapitale dhe 
operative brenda periudhës 10 
vjeçare. 



 

 

Pika 2 

2.1 

Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

Një ndër komentet e Odës thotë se 
instrumente të tjera me 
kohëzgjatje të ngjashme duhen 
konsideruar pasi që do të jetë e 
pamundur për një bankë të vetme 
në Kosovë të financojë çfarëdo 
projekti që është më i lartë se 3 
MW, pasi që limiti i kredidhënies 
sillet rreth 5 milion eurovë. 
Gjithashtu, duke konsideruar riskun 
në Kosovë, besojmë se norma e 
interesit duhet të jetë më e lartë. 
Më tutje, përderisa pjesëmarrja e 
borxhit me 50-50 është e 
arsyeshme, duhet theksuar se me 
tarifat e tanishme do të jetë e 
pamundur dhe pjesëmarrja 
kapital/borxh në praktikë do të jetë 
60-40 to 70-30. 

ZRRE gjatë përgaditjes së Raportit 
konsultativ ka marrë parasyshë 
kohëzgjatjen e Marrveshjes së Blerjes 
së Enegjisë duke u bazuar në praktikat 
evropiane. Duhet theksuar se 
ekzistojnë disa mënyra të 
mbështetjes së prodhimit të energjisë 
nga burimet e ripërtëritshme, mirëpo 
tarifat nxitëse janë instrumenti më i i 
përshtatshëm për rrethanat e 
Kosovës derisa edhe aktualisht është 
shumë i  përhapur në Evropë dhe në 
SHBA.   

Sa i përket normës së interesit, ZRRE 
konsideron se niveli i cekur në Raport 
është i mjaftueshëm duke pasur 
parasysh se projektet të  cilat janë në 
Skemën mbështetëse kanë një rrezik 
më të ulët se projektet që nuk janë të 
përfshira në këtë skemë, për këtë 
qëllim kemi një normë më të ulët të 
kostos së kapitalit. Po ashtu duke ju 
referuar komentit lidhur me 
pjesëmarrjen e kapitalit vetanak në 
raport me atë të huazuar (leverazhin) 
pajtohemi nëse konsiderojmë vetëm  
praktikat ndërkombëtare, ku niveli i 
borxhit sillet nga 60-70%, mirëpo kjo 
është vështirë e arritshme nga 
kompanitë në Kosovë, duke 
konsideruar vështirësitë në marrjen e 
huave (të cilat edhe OEA i ka 
potencuar në komentin e tyre).  



 

 

 Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

Një ndër komentet e Odës thotë se 
një pjesë domethënëse e tarifës, 
kostoja e investimit duhet të 
konsiderojë të gjitha avancimet 
teknologjike dhe mund të jetë 
rrjedhimisht më e ulët. Më tutje, 
rekomandojmë që subvencionet 
apo granted e pranuara nga 
investorët të jenë të zbritshme nga 
kostot, pasi që të njëjtat nuk 
mbulohen nga kreditë ose kapitali 
vetanak, rrjedhimisht nuk mund t’u 
ngarkohen konsumatorëve. Më 
tutje duke marrë parasysh se një 
praktikë e re me prodhimin e 
energjisë nga era dhe 
hidrocentralet është që të 
përdoren pajisje të vjetra të cilat 
janë të renovuara mirëpo kanë 
kosto më të vogël, rekomandojmë 
që tarifat nxitëse të marrin 
parasysh këtë ndryshim dhe të 
bëjnë dallimin mes teknologjive të 
reja dhe më të vjetra. Gjithashtu, 
zbritjet duhet të konsiderohen 
edhe për kaskada ose përdorim të 
gypave ekzistues. 

Duhet theksuar se në këtë Raport i 
kemi marrë në konsideratë edhe 
avancimet teknologjike, sidomos tek 
turbinat me erë, ku pritet të ketë një 
rënje në vitet në vijim. 

Sa u përket granteve të pranuara nga 
invesitorët, duhet të theksohet se 
ZRRE  bënë përcaktimin e tarifave për 
disa teknologji, mirëpo jo për 
projektet specifike të cilat edhe mund 
të kenë pranuar donacione nga 
donatorë të ndryshëm. Një gjë e tillë 
ndodhë tek KEK, KEDS dhe KOSTT si 
dhe tek te licencuarit tjerë por jo tek 
projektet të cilat janë në skemën 
mbështetëse përmes tarifës nxitëse.  

Duhet të theksohet se sipas vendimit 
aktual, investimet me pajisje të 
përdorura nuk hyjnë në skemën 
mbështetëse, rrjedhimisht nuk kanë 
tarifë nxitëse. 

 

 Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

Sipas Odës Amerikane tarifat 
nxitëse të llogaritura janë më të 
larta se ato ekzistuese dhe më të 
larta se ato në rajon, pa marrë 
parasysh se llogaritjet janë bërë 
duke u bazuar në parimet e njëjta. 
Duke pasur në konsideratë se 
licencat nuk jepen përmes 
procedurave konkurruese por 
lëshohen në bazë të aplikacioneve, 
rekomandojmë që tarifat nxitëse 
në Kosovë të jenë në një nivel me 
ato të rajonit.      

ZRRE pajtohet që tarifat e propozuara 
janë më të larta se ato egzistuse me 
të vetmin qëllim nxitjen e mëtejme të 
realizimit të investimeve për 
përmbushjen e caqeve me udhëzimin 
e vitit 2013.  

Në bazë të të gjitha të dhënave me të 
cilat disponon ZRRE dhe të dhënat e 
siguruara nga konsulenca, niveli i 
tarifave të propozuara për BRE në 
Kosovë, janë më të ulëta se vendet e 
rajonit, si dhe PPA me kohzgjatjen më 
të ulët në rajon. 



 

 

  Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

 
Oda Amerikane rekomandon që tarifat 
nxitëse të jenë valide për një kohë më 
të shkurtër, p.sh. 5 vite në vend të 10-
12 vitesh. Kjo për shkak se teknologjia 
në prodhim të energjisë së 
ripërtërishme është duke ndryshuar 
shumë shpejt dhe rrjedhimisht çmimet 
po ulen me po të njëjtin ritëm, 
veçanërisht në prodhim nga era apo 
panele solare. Bllokimi i tarifave për 
10 apo 20 vite mund të rezultojë që 
Kosova të mos ketë mundësi për të 
përfituar nga këto ulje dramatike të 
çmimeve përgjatë pesë viteve të 
ardhshme, si rezultat i rritjes së 
prodhimit. Gjithashtu, jemi të 
interesuar të dijmë se çfarë do të 
ndodhë pas skadimit të këtyre 
tarifave, në 10 apo 12 vite. 

 

Qëllimi i tarifës nxitëse për këtë 
periudhë është që për këtë periudhë 
të kthehen të gjitha kostot e 
inevetimeve. Një periudhë më e 
shkurtër do të ndikonte në rritjen e 
tarifës nxitëse dhe si e tillë do të ishte 
e papërballueshme për 
konsumatorët. Po ashtu duhet 
theksuar se projektet kapitale është e 
vështirë të kthehen për një periudhë 
të tillë, kur dihet se jetëgjatësia e 
këtyre projekteve mund të jetë 
shumë herë më e madhe se ajo e 
përcaktuar në Marrëveshjen për 
Blerjen e Energjisë. 

Pas skadimit të PPA e gjithë energjia e 
prodhuar nga BRE për të cilën 

lëshohet certifikata e origjinës do të 
trajtohet prioritet me çmimet e tregut 
konkurues të energjisë elektrike. 

 

 Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

 
Sipas Odës Amerikane duhet të kemi 
parasysh se kur shtohen burime të 
ripërtërishme, veçanërisht fuqia e 
erës, e cila është me ndërprerje dhe jo 
e besueshme. Besojmë se do të 
kalojnë disa vite para se Kosova të 
ketë kapacitete për ruajtjen e 
energjisë në mënyrë që të stabilizohet 
tregu me shtimin e burimeve të 
ripërtërishme. Kështu, në rast se këto 
burime nuk prodhojnë energji, Kosova 
duhet të importojë me çmime më të 
larta pasi që nuk ka kapacitete rezervë 
të gazit natyror ose kapacitete të 
mëdha të hidrocentraleve.  
 

Sa i përket balancimit të sistemit, 
aktualisht edhe Kosova ka probleme 
më të theksuara lidhur me këtë, 
mirëpo ne jemi zotuar se do t’i 
përmbushim Caqet  duke pasur 
parasysh edhe kostot shtesë që do t’i 
kenë. Shqetësimi i OEA është i drejtë 
duke pas parasysh se probleme të tilla 
ka pasur dhe ka ende Gjermania, si 
njëri ndër sistemet më stabile në 
Evropë.  



 

 

 Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

 
Sipas Odës Amerikane padyshim se do 
të ketë periudha kur energji e tepërt 
prodhohet. A do të obligohet 
Operatori i Sistemit të Shpërndarjes të 
blejë atë energji dhe të paguajë tarifat 
nxitëse, pasi që energjia nga burimet e 
ripërtërishme do të lëshohet dhe 
blehet para asaj nga linjiti dhe 
importet? Dhe kush do të paguajë për 
diferencën?  
 

Sipas rregullës aktuale përveç tarifës 
nxitëse energjia e ripërtëritshme ka 
prioritet në dispeqim ndaj prodhimit 
të energjisë nga burime 
konvencionale. Edhe në raste të 
tepricave të energjisë, fillimisht do të 
mbulohet kërkesa me energji nga BRE 
dhe pjesa tjetër nga burimet 
konvencionale.  

 Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

 
Me heqjen e ndërsubvencionimit të 
energjisë, në rast se ka ngritje të 
çmimeve, pjesa më e madhe e barrës 
do të bartet nga konsumatorët 
shtëpiak. Shqetësimi i Odes 
Amerikane qëndron në mënyrën e 
financimit të kësaj ngritje. A do të 
vendoset ndërsubvencionimi ku barra 
më e madhe kalon tek bizneset; a do 
të subvencionohet nga ana e qeverisë; 
ose çfarë metode tjetër do të 
përdoret? Dhe si do të llogariten kosto 
të tilla në modelin për përcaktimin e 
çmimit?  

 

ZRRE nuk mund të predikojë për 
nivelin e çmimeve në të ardhmen, 
prandaj kjo çshtje mbetet të trajtohet 
në momentin kur kemi sinjale 
konkrete të ngritjes së çmimit të 
energjisë elektrike. ZRRE ju rikujton 
që me vendimin e e fundit të tarifave, 
kemi ulje të traifave të energjisë 
perkosnumatorët komercialë dhe 
industrialë, ndërsa nuk kemi ngritja të 
çmimit për konsumatorët shtëpiakë. 

 Oda 

Ekonomike 

Amerikane 

 
Oda Amerikane rekomandon që 
vendimet e ndërmarra me anë të këtij 
Raporti Konsultativ të vlejnë edhe për 
investime ekzistuese, në mënyrë që të 
gjithë pjesëmarrësit në treg të kenë 
trajtim të barabartë dhe konkurrencë 
të drejtë.  

 

Tarifat e reja të propozuara do të 
përfshijë të gjitha projektet të cilat 
janë në skemën mbështetëse, duke 
përfshirë edhe ato ekzistuese të cilat 
aplikojnë Feed-in-Tarifen. 



 

 

Pika 2.1  Hydroline Sipas Hydroline SH.P.K do të ishte e 
arsyeshme që të bëhet 
përshkallëzim i tarifave për 
centrale. Për projektet të cilat janë 
me fuqi instaluese të vogël kosto e 
investimit për njësi është e lartë në 
krahasim me projektet të cilat i 
kalojnë fuqite mbi 1 MW e lartë 
dhe si rrjedhojë kthimi në 
investime është në periudhë më të 
gjatë. 

Në këtë fazë nuk është e 
domosdoshme që të kemi 
përshkallëzim të Tarifave nxitëse duke 
pasur parasysh se njëri ndër qëllimet 
kryesore të tarifave nxitëse është 
mbështetja e prodhimit të energjisë 
nga burimet e riperteritshme për 
plotësimin e cakut prej 25%.  

Duhet theksuar se nga kjo tarifë e 
propozuar investitorët do ti mbulojnë 
të gjitha kostot kapitale dhe operative 
brenda periudhës 10 vjeçare. 

 

Pika 5 

5.1  

Hydroline 
 
Propozimi i kompanisë Hydroline si 
investitor është që për projektet nën 1 
MW tarifa nxitëse (feed-in-tarif) të 
jetë së paku 87.50 euro për MWh (që 
projekti të jetë ekonomikisht rentabël 
dhe të ketë kthim të investimeve në 
afat të arsyeshëm para institucioneve 
financiare).   

 

Siç e kemi theksuar edhe në 
përgjigjen më lartë, nga kjo tarifë e 
propozuar investitorët do ti mbulojnë 
të gjitha kostot kapitale dhe operative 
brenda periudhës 10 vjeçare. 

Pika 1 

Tabela 1 

Hydroline Një ndër komentet e Hydroline 
është se tarifa prej 63.3 € për MW/h 
në kohëzgjatje prej 10 vite duhet të 
jetë më e lartë së paku duhet të jetë 
e përafërt me vendet e rajonit. 

Ka shumë faktorë që janë marrë në 
konsideratë gjatë analizës së tarifave 
nxitëse, ndërsa prap duhet të 
theksojmë që niveli i propozuar i 
tarifave nxitëse është i mjaftueshëm 
për mbulimin e të gjitha investimeve 
dhe kostove operative për më pak se 
10 vite, ndërsa centralet e investuara 
do të kenë jetëgjatësi për të realizuar 
profit të kënaqshëm edhe pas 
skadimit të PPA. 



 

 

 Hydroline Propozimi tjetër i kompanisë 

Hydroline si investitor është që për 

projektet 1 MW - 10 MW tarifa nxitëse 

(feed-in-tarif) të jetë së paku 71.02 

euro për MWh (që projekti të jetë 

ekonomikisht rentabël dhe të ketë 

kthim të investimeve në afat të 

arsyeshëm para institucioneve 

financiare) ky propozim i joni vjen 

sepse koficienti i ngarkeses në vendin 

tonë në vitet mesatare nuk mund ta 

kalojë 3980 h.  

Për shkallëzimin e kapaciteteve dhe 
niveline tarifave është dhënë sqarim 
në pyetjet më lartë, ndërsa duhet të 
theksohet se deri më tani të gjitha 
aplikacionet e pranuara në ZRRE, në 
planet e biznesit periudha e kthimit të 
investimeve është më e shkurtër se 
10 vjet.  

Sa i përket koeficientit të ngarkesës 
duhet theksuar se ndryshon dhe për 
disa projekte mund të jetë edhe më i 
lartë e ndoshta edhe më i ulët se ai i 
propozuar në Raporte, mirëpo ZRRE 
ka marrë koficentin mesatar për këtë 
teknologji të prodhimit të energjisë. 

 Hydroline 
 
Hydroline mendojnë se do të ishte në 
interes të vendit dhe të investitoreve 
të tjerë potencial qe kohezgjatja e 
tarifes te jete se paku si ne rajon 
d.m.th rreth 12 vite dhe çmimi i tarifes 
të ketë ngritje në raport me rritjen e 
përqindjes së inflacionit, ose ne raport 
me ngritjen e çmimit të energjise nga 
ana e KEDS. 
 

Ne e kemi theksuar edhe në Raport se 
me zgjatjen e periudhës së 
Marrëveshjes së Blerjes së Energjisë  
do të kemi rënje të tarifës nxitëse. Kjo 
nuk do te jetë shumë nxitëse për 
investitorët, duke pasur parasysh se 
në Kosovë periudha e huamarrjes 
është shumë më e shkurtër se në 
shumë shtete të regjionit. 

 Hydroline 
 
Propozimi tjetër i kompanisë është që 
pika matëse në mes të HEC dhe të 
Operatorit të Shpërndarjes – 
Distribuimit të jetë në HEC pasi që 
humbjet në rrjet mbulohen nga 
distribucioni. Është ngarkesë shumë e 
lartë që kompania investuese të jetë 
ndertuese e LP dhe të bartë të gjitha 
humbjet distributive.  

Propozimi i Hydroline:  
> 1 MW (më të vogla se 1 MW fuqi 
instaluese) - 87.50 euro për MWh  

< 1 – 10 MW (1 MW – 10 MW fuqi 
instaluese) - 71.02 euro për MWh  

 

Duhet theksuar se  Shpërndarja është 
e obliguar që ti mbuloj humbjet në 
rrjetin e Shpërndarjes, por jo edhe të 
Gjenerimit. Prandaj ZRRE konsideron 
që nuk është e drejtë që këto humbje 
të i alokohen konsumatorit, por të 
mbeten si humbje në kuadër te 
gjenerimit. 

Sa i përket investimeve lidhur me LP, 
konsiderojmë se në gjendjen në të 
cilën është aktualisht Shpërndarja 
është e pa mundur të realizohen këto 
investime.  



 

 

 OJQ 

Konsumatori 

 
OJQ Konsumatori mendojnë se në 
Raport nuk janë marrë parasysh “ 
Rrjedhjet Teknike “ , “ Humbjet 
Komerciale “ as kabllot jasht 
standardeve. Kjo na bën të mendojmë 
se ZRrEE-ja na ka borxh shumë 
shpjegime edhe për gjenerimin fosil 
nga KEK edhe për gjenerimin  e “ 
ripërtëritshëm “.  
 

 

 OJQ 

Konsumatori 

 
Poashtu sipas OJQ-së në Raport nuk 
kemi informacion rreth mbështetjes 
që i ofrohet ose do t i ofrohet këtij 
sektori të energjisë nga burime të 
ripërtëritshme nga Qeveria e Kosovës.  
 

Çështja e subvencionimeev nga ana e 
Qeverisë, nuk është në domenin e 
ZRRE, prandaj nuk mund të 
komentojmë më tutje. 

 OJQ 

Konsumatori 

 
Përllogaritja e investimeve, me që 
pjesa teknike importohet nga shtetet 
e zhvilluara, bëhet me standard e me 
çmime që vlejnë në shtetet në fjalë. 
Ndërsa qytetari konsumator i Kosovës 
me standard, me mirëqenie socio-
ekonomike deri në 20 herë më të ulët, 
vështirë se do të mund ta pranojë 
çmimin e energjisë elektrike të 
shteteve në fjalë. Çmimi i 1 MWh, i cili 
është i përafërt me çmimin e energjisë 
elektrike të importuar në rrethana 
kritike nuk mund të jetë real as i 
pranueshëm për ekonominë, për 
bizneset, për kushtet, për standardin 
as për qytetarin konsumator të 
Kosovës. 
 

ZRRE gjatë analizës së kostove të 
investimeve dhe atyre operative për 
BRE ka marrë në konsideratë të 
gjithë faktorët lokal të Kosovës duke 
përfshirë edhe fuqinë punëtore, 
mirpo kjo nuk mund të ndryshoj 
shumë ngase e gjithë teknologjia e 
përdorur për prodhimin e energjisë 
nga BRE, vije nga vendet e zhvilluara. 



 

 

 OJQ 

Konsumatori 

 

Diferenca e madhe mes çmimit të 

prodhimit vendor, çmimit të energjisë 

elektrike të importuar dhe çmimit të 

paraparë për energjinë elektrike nga 

burimet e ripërtëritshme është 

jashtzakonisht e madhe, gati trefish. 

Ky çmim, me një dallim kaq të madh, 

pa mbështetjen e Qeverisë, vështirë 

se mund të pranohet nga qytetari dhe 

afaristi konsumator.   

 

 

Efekti i çmimit të energjisë nga BRE 
në nivelin mesatar të çmimit të 
energjisë në Kosovë nuk është i 
madh duke pasur parasysh nivelin e 
ulët të pjesëmarrjes në konsumin 
total të energjisë. 

 OJQ 

Konsumatori 

 
Veprimet e dyshimta për mungesë 
etike gjatë “ premtimit “ të projekteve 
për kapacitetet gjeneruese të 
energjisë elektrike nga burimet e 
ripërtëritshme ishin paralajmërim për 
konsumatorin se këto projekte më 
shumë kanë karakter biznes-
përfitimesh se gjenerimesh, se 
përmbushjen e nevojave, se 
zëvendësimin  e gjenerimit nga 
burimet fosile. 
 

Caqet e prodhimit të energjisë nga 
BRE janë kompetencë ekskluzive e 
Qeverisë së Kosovës. 

 

 OJQ 

Konsumatori 

 
Republika e Kosovës nuk ka kontrata 
bilaterale të tregtisë me asnjë shtet 
me të cilin ka marrëdhënie tregtare, 
Mungesa e kontratave të tilla e 
disfavorizon Kosovën në CEFT-a, edhe 
me rastin e importit të energjisë 
elektrike. ZRrEE-ja nuk e ka marrë 
parasysh këtë fakt dhe nuk ofron 
alternative. 
 

Kjo çështje nuk është subjekt i këtij 
raporti, prandaj nuk mund ta 
komentojmë më tutje. 



 

 

 OJQ 

Konsumatori 

 
Sipas konsumatorëve në këtë diskutim 
publik ata nuk janë të barabartë dhe 
nuk janë të sinqertë as korrekt ndaj 
kauzës. 
Pjesëmarrësit më të interesuar për 
këtë diskutim publik duhet të jenë 
rregullisht dhe me kohë të informuar, 
me arsim profesional relevant dhë në 
raporte të rregullta komunikimi e 
bashkpunimi. 
Asnjë vendim nuk do të duhej marrë 
pa u konsultuar mbi baza të arsyetimit 
socio-ekonomik, mbi standardet 
teknike ekzistuese si dhe konform 
aftësisë së pagesës së konsumatorit.  
 

ZRRE është plotësisht transparente 
në proceset që ndërlidhen me 
konsumatorin dhe vet fakti që kemi 
pranuar dhe jemi përgjigjur në të 
gjitha komentet relevante me këtë 
raport, dëshmon transparencën e 
ZRRE. 

 

 

 


