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ABSTRAKT
Kërkesa ditore për energji nga popullata në të gjithë botën është duke u rritur ndërsa toka në
formën e saj nuk mund të ndryshojë ose të paktën i duhen miliona vite për të recikluar burimet
e veta konvencionale. Nevoja për energji dhe shërbime të lidhura me të për të kënaqur
zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të njeriut, mirëqenien dhe shëndetin po rritet. Fokusimi
në burime të ripërtëritshme për të ndihmuar në zbutjen e ndryshimit të klimës është një qasje
e shkëlqyeshme që duhet të jetë e qëndrueshme në mënyrë që të plotësojë kërkesën për
energji të brezave të ardhshëm. Përkundër këtyre mundësive, ka sfida që pengojnë
qëndrueshmërinë e burimeve të ripërtëritshme të energjisë drejt zbutjes së ndryshimit të
klimës. Këto sfida përfshijnë dështimet e tregut, mungesën e informacionit, qasjen në lëndët
e para për vendosjen e burimeve të ripërtëritshme në të ardhmen dhe gjurmët tona të
përditshme të karbonit që i lëmë në natyrë. Studimet sugjerojnë disa masa dhe rekomandime
të politikave të cilat kur të merren parasysh do të ndihmojnë në arritjen e qëllimit të energjisë
së ripërtëritshme, në atë mënyrë që të zvogëlohen emetimet, të zbuten ndryshimet klimatike
dhe të sigurohet një mjedis i pastër, si dhe energji e pastër për të gjithë duke përfshirë edhe
gjeneratat e ardhshme.
Kosova po ashtu ka përgjegjësi dhe ndikim në mjedis sado që me territor mund të jetë e
përmasave të papërfillshëm në krahasim me globin. Përveç ndikimit në mjedis, nevoja e
Kosovës është që të ndërtoj politika të qëndrueshme të zhvillimit të sektorit të energjisë, në
mënyrë që mos të rrezikohen brezat e ardhshëm në lidhje me këtë sektor. Sektori i energjisë
në Kosovë ka pasur një zhvillim të hovshëm pas vitit 2000. Por, tani pas dy dekadave në
Kosovë ka trokitur në derë një etap e re e zhvillimit, në mënyrë që të qëndrohet në hap me
trendet e zhvillimit të sektorit të energjisë në glob e posaçërisht në Europë ku edhe shtrihet
gjeografikisht Kosova.
Duke u bazuar në të gjitha këto zhvillime globale në fushën e energjisë të cilat prekin edhe
Kosovën, qëllimi i këtij punimi është që të paraqes gjendjen aktuale të sektorit të energjisë
në Kosovë si dhe potencialin e zhvillimit të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë.
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1

HYRJE

Në këtë kapitull është bërë një përmbledhje e gjendjes ekzistuese energjetike në nivel global
dhe europian, gjithashtu edhe prezantimi i karakteristikave gjeografike të Kosovës.

1.1

Energjia në nivel global

Burimet energjetike gjithmonë kanë pasur rol kyç në zhvillimin e jetës njerëzore në planetin
tonë. Kjo gjë mund të dëshmohet lehtësisht nëse përcillet dinamika e luftërave më të mëdha
që janë zhvilluar nga njerzimi. Pra, të gjitha këto luftëra, një ndër shkaset kryesore e kanë
pasur zotërimin e burimeve energjetike të cilat në vete ngërthejnë zhvillimin ekonomik dhe
social.
Që nga revolucioni industrial energjia ka qenë një forcë shtytëse për zhvillimin e civilizimit
modern. Zhvillimi teknologjik dhe konsumi i energjisë së bashku me rritjen e popullsisë
botërore janë të varura nga njëra tjetra (Afghan, Bogdan & Duić, 2004).
Aktualisht, burimet konvencionale apo siç njihen ndryshe burimet fosile vazhdojnë
dominimin sa i përket burimeve të përdorura për përfitimin e energjisë.
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Hidroenergjia

Enërgjia e ripërtëritshme
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Figura 1. Shpërndarja e konsumit global të energjisë në bazë të burimit (BP, 2019)
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Shtetet më të fuqishme në glob i kanë intestifikuar përpjekjet e tyre me qëllim të kalimit nga
burimet fosile në burime alternative, duke pasur parasysh që nëse një gjë e tillë nuk bëhet
atëherë rrezikohet siguria e energjisë dhe siguria nacionale. Ndoshta duke e shikuar vetëm
aspektin financiar të përdorimit të burimeve fosile për periudha më të shkurtra kohore dalim
në përfundim që energjia fosile në përgjithësi ka kosto më të ulët financiare në krahasim me
energjinë e ripërtëritshme, por, duke u bazuar në kushtet për një zhvillim të qëndrueshëm
atëherë projeksionet për periudha afatgjate kohore paraqesin energjinë e ripërtëritshme si
rrugën e vetme për të arritur zhvillimin e qëndrueshëm të jetesës në nivel global. Sistemi i
energjisë duhet të sigurojë shërbim energjetik që është i pranueshëm nga pikëpamja
shoqërore, ekonomikisht i qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin.
Konsumi i energjisë globale u rrit me 2.9% në vitin 2018. Rritja ishte më e madhja që nga
viti 2010 me pothuajse dyfishin e mesatares 10-vjeçare (BP, 2019).
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Figura 2. Historiku i konsumit global të energjisë për periudhën 1993-2018 (BP, 2019)
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1.2

Gjendja aktuale në Europë

Për më shumë se dy dekada Bashkimi Europian ka qenë promotori më i madh për investime
në energjinë e ripërtëritshme duke hartuar politika të shumta obliguese. Miratimi i
objektivave afatgjatë dhe masat mbështetëse të politikës kanë rezultuar në një rritje të madhe
në përdorimin e energjisë së ripërtëritshme në të gjithë rajonin, nga pjesëmarrja prej 8.5% në
konsumin final të energjisë bruto në vitin 2004 në 18% në vitin 2018 (Tabela 1.).
Tabela 1. Pjesëmarrja e energjisë së ripërtëritshme në shtetet që shtrihen në Europë (Eurostat, 2020)
Pjesëmarrja e energjisë nga burimet e ripërtëritshme në konsumin final (%)
Shteti/Viti
2004
2015
2016
2017
2018
Objektivi 2020
Bashkimi Europian
8.5
16.7
17
17.5
18
20
Belgjika
1.9
8
8.7
9.1
9.4
13
Bullgaria
9.2
18.3
18.8
18.7
20.5
16
Republika Çeke
6.8
15.1
14.9
14.8
15.1
13
Danimarka
14.8
30.9
32
35
36.1
30
Gjermania
6.2
14.9
14.9
15.5
16.5
18
Estonia
18.4
28.2
28.7
29.1
30
25
Irlanda
2.4
9.1
9.3
10.6
11.1
16
Greqia
7.2
15.7
15.4
17
18
18
Spanja
8.3
16.2
17.4
17.6
17.4
20
Franca
9.5
15
15.7
16
16.6
23
Kroacia
23.4
29
28.3
27.3
28
20
Italia
6.3
17.5
17.4
18.3
17.8
17
Qipro
3.1
9.9
9.9
10.5
13.9
13
Letonia
32.8
37.5
37.1
39
40.3
40
Lituania
17.2
25.8
25.6
26
24.4
23
Luksenburgu
0.9
5
5.4
6.3
9.1
11
Hungaria
4.4
14.5
14.3
13.5
12.5
13
Malta
0.1
5.1
6.2
7.3
8
10
Holanda
2
5.7
5.8
6.5
7.4
14
Austria
22.6
33.5
33.4
33.1
33.4
34
Polonia
6.9
11.7
11.3
11
11.3
15
Portugalia
19.2
30.5
30.9
30.6
30.3
31
Rumania
16.8
24.8
25
24.5
23.9
24
Sllovenia
16.1
21.9
21.3
21.1
21.1
25
Sllovakia
6.4
12.9
12
11.5
11.9
14
Finlanda
29.3
39.3
39
40.9
41.2
38
Suedia
38.7
53
53.4
54.2
54.6
49
Mbretëria e Bashkuar*
0.9
8.3
9
9.7
11
15
Norvegjia*
58.5
69.1
70.2
71.6
72.8
67.5
Mali i Zi*
:
43.1
41.6
39.7
38.8
33
Maqedonia e Veriut*
15.7
19.5
18
19.6
18.1
23
Shqipëria*
29.6
34.4
35.5
34.5
34.9
38
Kosova*
20.5
18.5
24.5
23.1
24.9
25
Serbia*
12.7
22
21.1
20.3
20.3
27
Turqia*
16.2
13.6
13.7
12.8
13.7
"
* Nuk janë shtete anëtare të BE-së
: Mungesë e të dhënave
" Nuk aplikohet
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Direktiva ekzistuese e Energjisë së Ripërtëritshme, e miratuar nga kodeksioni1 më 23 Prill
2009 (Direktiva 2009/28/EC), vendosi që një pjesë të detyrueshme prej 20% të konsumit të
energjisë së BE-së duhet të vijë nga BRE dhe si afat kohor u vendos viti 2020. Direktiva
gjithashtu përcaktoi mekanizma të ndryshëm që shtetet anëtare mund të zbatojnë për të arritur
objektivat e tyre (skemat mbështetëse, projekte të përbashkëta, bashkëpunim midis shteteve
anëtare dhe vendeve të treta).
Direktiva specifikon caqet kombëtare të energjisë së rinovueshme për secilin vend, duke
marrë parasysh pikën fillestare të tij dhe potencialin e përgjithshëm të energjisë së
ripërtëritshme. Këto synime variojnë nga më ai më i ulët prej 10% në Maltë në atë më të
lartin prej 49% në Suedi. Vendet e BE-së përcaktojnë se si ata planifikojnë të përmbushin
këto objektiva dhe të gjitha politikat e tyre të energjisë së ripërtëritshme në planet kombëtare.
Përparimi drejt objektivave kombëtare matet çdo dy vjet kur vendet e BE-së publikojnë
raporte kombëtare të përparimit të energjisë së ripërtëritshme (Gouardères & Beltrame,
2019).

1.3

Pozita gjeografike e Kosovës

Kosova është shteti më i ri i kontinentit të Europës dhe shtrihet në Europën Juglindore.
Kufizohet me katër shtete, në jugperëndim me Shqipërinë, në juglindje me Maqedoninë e
Veriut, në perëndim me Malin e Zi dhe në veri e lindje me Serbinë. Ka një sipërfaqe prej
10,908 km2, pra është shteti i 41-të për nga sipërfaqja në Europë.
Topografia e Kosovës dominohet nga malet të cilët përbëjnë 63% të territorit ku 41% janë
pyje. Pjesa më e madhe e pyjeve gjendet në pjesën jugperëndimore të Kosovës. Maja më e
lartë është ajo e Gjeravicës me 2,656 m, ndërsa lartësia mbidetare mesatare është 810 m.
Kosova ndodhet në brezin e mesëm klimatik verior dhe i nënshtrohet ndikimeve mesdhetarekontinentale dhe europiane-kontinentale.

1

Kodeksioni (bashkëvendimi) është pjesë e 'procedurës së zakonshme legjislative' në BE, me ç'rast
Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së duhet të bien dakord bashkërisht për legjislacionin në mënyrë që ai
të miratohet.
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Sa i përket hidrografisë duke pasur parasysh topografinë e Kosovës ujrat rrjedhin nga Kosova
në drejtim të shteteve të tjera deri te ujëmbledhsat e tyre.
Pjesa më e madhe e territorit të Kosovës i takon ujëmbledhësit të Detit të Zi me 50,7% (lumi
Sitnica, Ibri, Drenica, Llapi, Morava e Binçës dhe Krivareka), pjesa tjetër i takon
ujëmbledhësit të detit Adriatik (lumi Drini i Bardhë me degët lumi i Istogut, Pejës, Deçanit,
Ereniku, Prizrenit, Toplluha, Mirusha, Klina, Plavës dhe Restelicës).
Territori i shtetit të Kosovës është i ndarë në 38 njësi komunale të përqëndruara në qytete
dhe qyteza, ku Komuna më e madhe është ajo e Prishtinës që njëherësh është edhe kryeqyteti
i Kosovës. Ndërsa sa i përket demografisë Kosova ka një popullsi prej 1,798,506 banorëve
sipas vlerësimit të fundit të ASK-së (ASK, 2018).
Sa i përket resurseve energjetike, Kosova si resurs kryesor energjetik e ka thëngjillin. Kosova
ka 15 miliard ton rezerva të thëngjillit të lokalizuar në dy pellgje atë të Rrafshit të Kosovës
dhe të Dukagjinit. Kaloria e thëngjillit konsiderohet të jetë mesatarisht 8000 J/kg.

Figura 3. Paraqitja e Kosovës në hartë dhe e shteteve me të cilat kufizohet (Vetilustrim)
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Tema të cilën kam përzgjedhur ta trajtoj është një temë relativisht e gjerë por në anën tjetër
kur është në pyetje literatura atëherë kërkon një kujdes të veçantë, pasi që nuk është temë e
pergjithsuar ku mund të merren për bazë të gjitha llojet e literaturave edhe pse mund të kenë
tematikën e njejtë. Duke pasur parasysh që tema e përzgjedhur ka në fokus sektorin energjetik
të shtetit të Kosovës atëherë nënkuptojmë që qasja ndaj literaturës ndryshon nga shteti në
shtet, pra dy shtete mund të kenë qasje apo politika të njejta në sektorin energjetik por mënyra
se si realizohet ajo politikë ndryshon nga shteti në shtet.
Gjatë përpunimit të kësaj teme është përdorur kryesisht literatura e huaj për politikat dhe
mënyrën e qasjes së shteteve ndaj sektorit energjetik dhe resurseve energjetike në përgjithësi.
Por, për ta lokalizuar gjendjen aktuale dhe problemin e temës në fjalë në rajonin e Kosovës
janë përdorur dokumente zyrtare të lëshuara nga institucionet përkatëse qoftë ato vendore
apo edhe ndërkombtare për vendin në fjalë.
Pra, si literaturë bazë janë përdorur dokumentet zyrtare pasi që në to mund të gjindet historiku
dhe gjendja aktuale e sektorit energjetik të Kosovës. Ky punim është i ndërtuar mbi statistika
dhe studime për potencialin e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë.
Dokumentet zyrtare të Republikës së Kosovës që janë përdorur janë dokumente të bëra
publike nga institucionet përkatëse, por edhe nëse ka pasur të dhëna të cilat nuk janë bërë
publike pas kontaktimit me përsonat përgjegjës të institucioneve të larta më kanë ofruar
ndihmën e tyre duke më ofruar qasje në ato dokumenta sipas ligjit për qasje në dokumenta
zyrtare, në mënyrë që ky punim të plotësohet me të gjitha të dhënat e nevojshme dhe reale.
Dokumentat që janë përdorur janë ato si “Strategjia e energjisë e Republikës së Kosovës
2016-2027”, raportet vjetore të lëshuara nga ZRrE, raportet mbi potencialin e burimeve të
ripërtëritshme në Kosovë qoftë ato raporte të institucioneve publike apo edhe të organizatave
dhe kompanive të licensuara private. Gjthashtu janë përdorur edhe raportet e lëshuara nga
Bashkimi Europian mbi objektivat dhe arritjet e vendeve që shtrihen në Europë si dhe
dokumentat zyrtare të lëshuara nga Parlamenti Europian dhe Këshilli i Europës mbi kornizën
legjislative të BE-së sa i përket sektorit energjetik.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Në këtë kapitull është paraqitur gjendja aktuale e sistemit energjetik të Kosovës me fokus të
veçantë në sektorin e energjisë elektrike si dhe një paraqitje e anës legjislative dhe kornizave
ligjore në bazë të të cilave është ndërtuar sektori i energjisë në Republikën e Kosovës.

3.1

Pasqyra e gjendjes aktuale të sektorit të energjisë elektrike

Sistemi elektroenergjetik në Kosovë përbëhet nga katër elemente ashtu siç funksionon në çdo
vend tjetër. Pra ky sistem përbëhet nga: prodhimi, bartja, shpërndarja dhe në fund furnizimi.
Duke pasur parasysh që thëngjilli është resursi kryesor i Kosovës sa i përket prodhimit të
energjisë elektrike atëherë nënkuptohet që në qendër të sistemit elektroenergjetik janë
termocentralet Kosova A dhe Kosova B në bazë të të cilave është ndërtuar i gjithë sistemi.
Natyrisht që përveç kapaciteteve të instaluara të njesive gjeneruese me bazë djegien e
thëngjillit në Kosovë janë zhvilluar dhe ndërtuar edhe kapacitete instaluese me burime si ai i
ujit, solare apo edhe me erë, por, që janë kapacitete shumë të ulta në krahasim me ato të
termocentraleve. Rreth 95% e energjisë elektrike të prodhuar në Kosovë vjen nga burimet
fosile pra thëngjilli dhe pjesa e mbetur prej 5% vjen nga burimet e ripërtëritshme me
pjesëmarrje më të madhe të HC-ve.

Figura 4. Pamje e termocentralit "Kosova B" gjatë operimit (KEK)
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3.1.1 Termocentralet “Kosova A” dhe “Kosova B”
Termocentrali “Kosova A” përbëhet nga pesë blloqe punuese të njohura si A1, A2, A3, A4
dhe A5. Vetëm dy blloqe janë aktualisht funksionale dhe një bllok mbahet si rezervë për
shkak të gatishmërisë së tyre të ulët. Ndërsa dy blloqet e tjera janë jashtë funksioni dhe pa
status të definuar, sipas planifikimit ato nuk parashikohen të futen më në funksion por do të
bëhet dekomisionimi i tyre së bashku me njesitë e tjera kur të vijë koha e paraparë. Prodhimi
vjetor i TC Kosova A është rreth 1500 GWh (KEK, n.d.).
Tabela 2. Kapacitetet e instaluara të energjisë elektrike në Kosovë (ZRrE, 2019)

Kapacitetet gjeneruese
Fuqia e instaluar (MW) Neto operative (MW)
A3
200
144
A4
200
144
A5
210
144
Kosova A
640
432
B1
339
264
B2
339
264
Kosova B
678
528
Ujmani
35
32
HC Lumbardhi 1
8.08
8.00
HC Lumbardhi 2
5.40
5.20
EGU Belaja
8.08
7.50
EGU Deçani
9.81
9.50
HC Kaskada e Lumbardhit
31.37
30.2
Kitka
32.4
32.4
HC Radavci
1.00
0.90
HC Burimi
0.95
0.85
HC Dikanci
4.021
3.34
HC Brodi 2
:
5.00
HC Restelica 1&2
:
2.40
HC Hydroline-Albaniku III
5.00
4.22
HC Lepenci 3
:
10.0
HC Brezovica
:
2.10
HC Binqa
:
0.60
Gjeneratorët me erë
:
1.35
Led Light Technology
:
0.10
Birra Peja
:
3.00
FF Kosova
:
3.00
Centrali solar fotovoltaik ONIX
:
0.50
Gjithsej kapacitetet gjeneruese
1091.96
: Mungesë e të dhënave
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Termocentrali “Kosova B” përbëhet nga dy njesi gjeneruese të emërtuara B1 dhe B2. Të dy
këto njesi janë aktualisht në funksion të plotë, por, për shkak të vjetërsisë këto njesi kanë një
disponueshmëri prej 85% në krahasim me kapacitetin fillestar të instaluar. Secila nga këto
njesi viteve të fundit operon me më shumë se 7200 orë pune brenda vitit, kjo fal investimeve
të cilat janë bërë në këto dy njesi gjatë dekadës së fundit.
TC Kosova B mesatarisht në vit prodhon 3,750,000 MWh, rekordin e ka arritur në vitin 2013
ku ka prodhuar 4,196,314 MWh (KEK, n.d.).

3.1.2 Hidrocentralet në operim
Hidrocentralet ekzistuese në Kosovë janë kryesisht hidrocentrale pa liqene akumuluese dhe
pa rezervuare të mëdha, me përjashtim të HC Ujmanit. Shumica dërmuese janë të llojit të
hidrocentraleve të vogla që shfrytëzojnë rrjedhën e ujit dhe përdorin tubacione të gjata.
Momentalisht në Kosovë sipas KOSTT janë 13 hidrocentrale me kapacitet të instaluar prej
95.7 MW ku niveli i prodhimit të tyre zakonisht është rreth 33%. Sipas të dhënave nga ASK,
vetëm 1% e burimeve të përgjithshme të energjisë së përdorur vijnë nga energjia hidrike
(Balkan Green Foundation & INDEP, 2019).

Thëngjill

Naftë

Biomasë

Hidroenergji

Energjia solare

Energjia e erës

1% 0% 1%
15%

54%

29%

Figura 5. Pjesëmarrja e energjisë sipas burimit për vitin 2018 në Kosovë (ASK, 2018)
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3.2

Korniza legjislative e sektorit energjetik në Kosovë

Tre objektivat themelore të politikave të energjisë në mbarë botën janë sigurimi i furnizimit
me energji, ulja e ndikimeve mjedisore dhe sigurimi i konkurrencës në furnizimin me energji.
Mendimi i përgjithshëm është se për sektorin e energjisë janë të domosdoshme politikat
afatgjata, por, si rezultat i aplikimit të tregut sektori privat rrezikon aplikimin e politikave
afatgjata andaj autoriteti publik duhet të ushtrojë kontroll të fuqishme në sektorin privat. Ky
kontroll mund të ushtrohet përmes kornizave ligjore të cilat i krijonë një shtet dhe kërkon
zbatimin e tyre.
Duke pasur parasysh që Kosova është një shtet palë në Komunitetin e Energjisë atëherë e ka
të obligueshme që të implementoj pjesët themelore të Legjislacionit të BE-së. Në anën tjetër
duke ditur që Kosova nuk është shtet anëtar i BE-së atëherë nuk ka të drejtë të bëjë
implementimin direkt të masave legjislative europiane, por, duhet të bëhet transponimi,
përafrimi apo inkorporimi i çdo mase legjislative nga autoritetet kompetente të një shteti
anëtar në ligjin kombëtar.
Sektori energjetik në Republikën e Kosovës është i rregulluar me pesë ligje bazike.

3.2.1 Ligji për energji elektrike

Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë rregulla dhe masa për funksionimin e sektorit të energjisë
elektrike si dhe zhvillimit të mëtutjeshëm. Ky ligj ka për synim të garantoj furnizim të sigurt,
të besushëm, të rregullt dhe cilësor me çmime reale dhe duke pasur parasysh gjithmonë
ndikimin mjedisor.
Në këtë ligj është inkorporuar pjesërisht Direktiva nr. 2009/72/EC e BE-së, lidhur me
rregullat e përbashkëta për tregun e brendshëm të energjisë elektrike.
Ligji për energji elektrike paraqet kornizën ligjore për prodhimin, transmetimin,
shpërndarjen, furnizimin dhe tregtimin e energjisë elektrike si dhe përcakton rregullat në bazë
të të cilave i’u lejohet qasja e palëve në rrjet, obligimet për shërbime publike, të drejtat e
konsumatorëve dhe kushtet e konkurrencës.
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3.2.2 Ligji për energjinë

Ligji për energjinë ka për qëllim të përcaktojë rregullat e përgjithshme përmes të cilave
sektori energjetik i Republikës së Kosovës ushtron veprimtarinë e tij, me qëllim të sigurimit
të furnizimit cilësor, sigurt dhe qëndrueshëm të energjisë. Gjithashtu ka për qëllim të siguroj
një treg transparent dhe konkurrues duke promovuar efiçiencën e energjisë si dhe përdorimin
e burimeve të ripërtëritshme. Pikë tjetër e rëndësishme e këtij i ligji është edhe mjedisi, pra
ky ligj ka për qëllim të promovoj edhe mbrojtjen e mjedisit nga aktivitetet e energjisë duke
promovuar planifikimit e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit të energjisë.
Ky ligj po ashtu është pjesërisht në përputhje me Direktivën nr. 2009/72/EC për rregullat e
përbashkëta në tregun e brendshëm të energjisë, si dhe me Direktivën nr. 2009/28/EC lidhur
me promovimin e energjisë së ripërtëritshme.
Ligji i energjisë përfshin energjinë në tërësi pra energjinë elektrike, energjinë termike, gazin
natyror dhe energjinë nga burimet e ripërtëritshme.

3.2.3 Ligji për rregullatorin e energjisë

Ky ligj përcakton kompetencat dhe funksionet e Zyrës së Rregullatorit për Energji. Në bazë
të këtij ligji ZRrE i ka të parapara kushtet në bazë të të cilave i lëshon licensat për kryerjen e
aktiviteteve në sektorin e energjisë si dhe çertifikimin e aktiviteteve të operatorit të
transmetimit. Gjithashtu sipas këtij ligji ZRrE inicon procedurat për dhënien e autorizimeve
për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese, krijimin dhe funksionimin e tregjeve
konkurruese të energjisë, mbrojtjen e konsumatorit si dhe vendosjen e kritereve për
rregullimin e tarifave.
Ashtu si Ligji për energji elektrike dhe Ligji për energjinë edhe ky ligj është pjesërisht në
përputhje me Direktivën nr. 2009/72/EC për rregullat e përbashkëta në tregun e brendshëm
të energjisë, Direktivën nr. 2009/28/EC lidhur me promovimin e energjisë së ripërtëritshme
si dhe Direktivën nr. 2009/73/EC për rregullat e tregut të përbashkët të gazit natyror.
Sipas këtij ligji ZRrE është organ i pavarur por që e ka për detyrë t’i raportojë institucioneve
të Republikës së Kosovës, në pajtim me legjislacionin i cili është në fuqi.
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3.2.4 Ligji për energjinë termike

Ligji për energjinë termike ka për qëllim përcaktimin e masave për zhvillimin e tregut të
qëndrueshëm dhe konkurrues të energjisë termike për ngrohje dhe ftohje sipas ekonomisë së
lirë të tregut duke plotësuar kërkesat e konsumatorëve për energji termike. Ky ligj gjithashtu
parasheh edhe masat për mbrojtjen e mjedisit si dhe sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm
dhe efiçient të energjisë termike për ngrohjen/ftohjen e hapsirave dhe ngrohjen e ujit sanitar
dhe ujit industrial për konsumatorët të cilët e kanë të drejtën për tu kyçur në sistemet e
energjisë termike sipas standarteve.
Ky ligj transpozon Direktivën nr. 2009/28/EC, për promovimin e energjisë së ripërtëritshme.
Ligji për energjinë termike përcakton edhe kushtet për kryerjen e aktiviteteve energjetike të
prodhimit, transportimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji termike.

3.2.5 Ligji për efiçiencë të energjisë

Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i kushteve të domosdoshme për përmirsimin dhe
promovimin e efiçiencë së energjisë. Po ashtu ky ligj rregullon edhe aktivitetet që kanë për
synim zvogëlimin e intesitetit energjetik në ekonominë e vendit si dhe zvogëlimin e
ndikimeve negative të energjisë në mjedis.
Ligji pë efiçiencë të energjisë është në përputhje me Direktivën nr. 2012/27/BE për
efiçiencën e energjisë. Ky ligj gjithashtu siguron bazën ligjore për etiketimin e përformancës
energjetike për produktet e ndërlidhura me energjinë.
Ky ligj zbatohet nga i gjithë sektori publik dhe ai privat duke përfshirë edhe të gjithë ofruesit
e shërbimeve të energjisë duke filluar nga prodhimi e deri te furnizmi dhe konsumi final i
energjisë.
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3.3

Ndotja e mjedisit nga prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë

Çështja mjedisore është një çështje shumë e ndjeshme dhe mjaft komplekse e cila paraqet një
ndër sfidat më të mëdha të shoqërisë aktualisht qoftë ajo në nivel kombëtar por edhe global.
Të dhënat e përgjithshme tregojnë një rritje të vazhdueshme të konsumit të energjisë elektrike
në Kosovë, e kjo rritje e konsumit i rrit edhe ndikimet mjedisore duke pasur parasysh se si
funksionon sistemi energjetik aktual në Kosovë. Rritja e ndikimeve negative në mjedis nuk
paraqet problem vetëm në nivelin nacional, por edhe në atë rajonal e global edhe pse ndoshta
në rrafshin global ndikimi i një shteti të vogël si Kosova është i vogël e kemi për obligim që
të promovojmë uljen e ndikimeve mjedisore jo vetëm në fushën e prodhimit të energjisë
elektrike po në të gjitha sferat.
Synimi kryesor është reduktimi i emetimit të ndotësve duke mos frenuar zhvillimin ekonomik
të vendit, pra, aktivitetet nga operimi i KEK-ut duhet të jetë në përputhshmëri me normat e
lejuara mjedisore.
Tabela 3. Kontribuesit e ndotjes së ajrit në lokacionet përreth rajonit të Prishtinës (KEK, 2019)

Ndotësi

SO₂

NO₂

PM10

PM2.5

Lokacioni
TCA & TCB (%) Vendbanimet (%) Automjetet (%) Termokosi (%) DTH (%) Mihjet e linjitit (%)
Palaj
90
4
0
6
0
0
Dardhisht
89
6
0
5
0
0
Obiliq
82
10
0
8
0
0
Prishtinë (Rilindja)
29
54
0
17
0
0
Prishtinë (HMK)
64
30
0
6
0
0
Palaj
30
14
55
2
0
0
Dardhisht
23
21
56
1
0
0
Obiliq
4
9
88
0
0
0
Prishtinë (Rilindja)
2
4
94
1
0
0
Prishtinë (HMK)
10
4
84
1
0
0
Palaj
5
49
1
0
9
35
Dardhisht
4
74
1
0
10
12
Obiliq
2
76
3
0
10
8
Prishtinë (Rilindja)
3
84
12
0
0
1
Prishtinë (HMK)
9
75
8
0
1
7
Palaj
3
84
2
0
2
9
Dardhisht
2
93
1
0
2
2
Obiliq
1
92
4
0
2
2
Prishtinë (Rilindja)
1
87
12
0
0
0
Prishtinë (HMK)
4
86
8
0
0
1
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Ndotja e cila shkaktohet nga prodhimi i energjisë elektrike në termocentralet “Kosova A”
dhe “Kosova B” i prek tre fusha të cilat janë, ndotja e ajrit nga emisionet e termocentraleve
dhe transportit, ndotja e ujrave si pasojë e shkarkimit të ujrave teknologjik dhe degradimi i
tokave si pasojë e aktiviteteve që kryhen në zonat e minierave.
Sipas një studimi të hartuar nga “Eptisa” në vitin 2017 me kërkesë të BE-së dhe IPA, ka
rezultuar që ndotja mjedisore nga termocentralet është evidente përreth rajonit të Prishtinës.
Gjithsesi rezultatet e nxjerrura nga ky studim kanë nxjerrur një përfundim se termocentralet
impaktin mjedisor më të madh e kanë përreth zonës ku gjinden këto termocentrale, ku impakti
më i madh i këtyre termocetraleve është ai i dioksidit të sulfurit si kontribuesi kryesor në
ndotjen e mjedisit për zonën përreth tyre, siç është Palaj (Tabela 3.).
Gjithashtu ky studim ka evidentuar edhe kontribuesit e tjerë të ndotjes së ajrit siç janë trafiku
rrugor (automjetet), përdorimi i lëndëve djegëse në vendbanime, mihjet e linjitit dhe deponia
e thëngjillit.
3.3.1 Hiri si kontribues në ndotjen e ajrit
Duke pasur parasysh që gjatë prodhimit të energjisë elektrike në termocentralet “Kosova A”
dhe “Kosova B” kemi të bëjmë me djegien e thëngjillit atëherë nënkuptohet që nga procesi i
djegies do të prodhohet edhe mbetje siç është hiri. Kjo vjen si pasojë e pranisë së materieve
jo djegëse në thëngjill, zakonisht materieve inorganike. Dy termocentralet së bashku gjatë
vitit prodhojnë 1,238,853 ton hi (Tabela 4.), i cili shfaqet në formë të rërës së imtë ku
madhësia e grimcës së pluhurit të hirit sillet në mes 5-30 μm.
Tabela 4. Prodhimi i hirit gjatë një viti kalendarik në TC A dhe TC B (KEK, 2019)

Njësitë punuese Prodhimi i hirit (t/vit) Prodhimi specifik i hirit (t/MWh)
A3
114,617
0.2384
A4
210,926
0.2337
A5
233,863
0.2378
Totali i TC A
559,406
0.2363
B1
409,186
0.1866
B2
270,261
0.1829
Totali i TC B
679,447
0.1851
Totali i TC A & TC B
1,238,853
-
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Hiri i prodhuar në kalldajat e termocentraleve bartet me anë të sistemit hidraulik drejt vendit
ku parashihet të deponohet për arsyje që të ketë impakt sa më të ulët mjedisor. Hiri deponohet
në mihjet e boshatisura tashmë.
Një sasi të konsiderueshme të hirit KEK-u e shet tek kontraktorët siç janë Sharrcem dhe
Trepça të cilët e përdorin si lëndë të parë në veprimtaritë e tyre. Gjithsesi kjo nuk është e
mjaftueshme që të arsyetohet dëmi i cili i shkaktohet mjedisit nga prodhimi i kësaj sasie të
mëdha të hirit dhe gjatë transportimit të tij. Gjithashtu edhe deponia kërkon trajtim të veçantë
sepse hiri i deponuar duhet të mbulohet me shtresa dheu në mënyrë që ajo tokë të përdoret
pastaj për aktivitete të tjera qoftë ajo për mbjellje të pemëve që të rikuperohet sadopak dëmi
që i është shkaktuar mjedisit.
3.3.2 Ndotja e ajrit nga emetimi i gazrave nga termocentralet
Një tjetër kontribues në ndotjen e ajrit është edhe emetimi i gazrave dhe pluhurit nga
termocentralet gjatë operimit përkatësisht djegies së lëndës djegëse, që në rastin e Kosovës
është linjiti. Në Kosovë viteve të fundit kjo gjë është bërë mjaft alarmante pasi që niveli i
pranisë së gazrave të dëmshëm dhe pluhurit në ajër tejkalon limitin e paraparë për një mjedis
të pasur me ajër të shëndetshëm.
Pas instalimit të elektrofiltrave të ri në termocentralin “Kosova A” kemi pasur një përmirsim
të ndjeshëm në aspektin e ndotjës por gjithsesi jo i mjaftueshëm pasi që sipas të dhënave të
fundit që kanë dalur nga matjet e bëra rezulton që kriteret e parapara nga BE për vitin 2018
nuk janë arritur ende (Tabela 5. dhe Tabela 6.).
Tabela 5. Vlerat e emetimit të pluhurit dhe dioksidit të sulfurit nga termocentralet (KEK, 2019)

TC Kosova
A3
A4
A5
A
B1
B2
B
Kriteret e BE-së

Pluhur (mg/Nm3)
2019
2018
(%)
47
52
-9.62
49
55.83
-12.23
39
31.76
22.80
45
47
-4.26
321
212.4
51.13
341
398.88 -14.51
331
305.64
8.30
50

SO₂ (mg/Nm3)
2019
2018
(%)
413
523.09 -21.05
479
402.34
19.05
551
428.21
28.68
481
451
6.60
576
329.08
75.03
504
607.04 -16.97
540
468.06
15.37
400
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Ndërsa sa i përket termocentralit “Kosova B” aty është e domosdoshme të bëhet instalimi i
elektrofiltrave të ri pasi që shifrat e emetimit të gazrave nga ky termocentral janë alarmante
dhe shumë larg kritereve të BE-së (Tabela 5. dhe Tabela 6.). Tashmë është konfirmuar
investimi prej 76.4 milion eurosh nga BE për instalimin e elektrofiltrave, që sipas matjeve
dhe projeksioneve do të ul për 35 herë vlerën e pluhurit të emetuar dhe për 4 herë vlerën e
oksideve të azotit të emetuar nga TC Kosova B. Ky investim pritet të përfundoj brenda dy
viteve pra, në vitin 2022.
Tabela 6. Vlerat e emetimit të oksideve të azotit dhe dioksidit të karbonit nga termocentralet (KEK, 2019)

TC Kosova
A3
A4
A5
A
B1
B2
B
Kriteret e BE-së

3.4

NOx (mg/Nm3)
2019
2018
(%)
708
750.1
-5.61
656
748.6
-12.37
657
755.9
-13.08
674
752
-10.36
846
751
12.65
849
775.19
9.52
847.5
763.10
11.06
500

CO2 (mg/Nm3)
2019
2018
(%)
261.88 280.21
-6.54
273.15
279.7
-2.34
275.34
283.7
-2.95
270
281
-3.94
275.3
295.1
-6.71
276.3
275.3
0.36
275.8
285.2
-3.30
-

Kërkesa për energji elektrike dhe termike në Kosovë

Energjia elektrike dhe ajo termike janë kërkesat kryesore të konsumatorëve në çdo vend, pra,
janë kërkesa bazike me anë të të cilave mundësohet kryerja e çdo aktiviteti tjetër.
Duke pasur parasysh këtë fakt atëherë nënkuptohet që impakti i këtyre dy formave të
energjisë në sektorin energjetik është krucial dhe lidhet me temat e ndjeshme politike në ditët
e sotme. Të gjitha politikat e ndërmarrura për të ardhmen kanë të bëjnë me këto dy forma të
energjisë.
Kosova që nga pas lufta, pra, viti 1999, ka pasur një transformim të madh në sektorin e
energjisë, si në aspektin e investimit dhe zhvillimit ashtu edhe në atë të kërkesës dhe
konsumit duke ditur që këto të dyja janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Zhvillimi ka qenë aq
i madh sa që shpesh kërkesa ka kaluar aftësinë e vendit tonë për të prodhuar dhe kjo ka
paraqitur gjithmonë problem për vendin tonë sepse ka lindur nevoja për import të energjisë,
gjë e cila nuk është e dëshirueshme dhe leverdishme.
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Figura 6. Historiku i konsumit, prodhimit, importit dhe eksportit të energjisë elektrike në Kosovë (MZhE, 2017)

Siç shihet edhe në figurën e mësipërme (Figura 6.) lakorja e konsumit dhe prodhimit të
energjisë elektrike ka pasur një rritje pothuajse konstante që nga viti 2000, ku konsumi i
energjisë elektrike ka qenë 2,835 GWh ndërsa prodhimi 1,913 GWh dhe në vitin 2018
konsumi i energjisë elektrike ka arritur në 5,671 GWh ndërsa prodhimi në 5,311 GWh. Pra,
Kosova përgjatë viteve 2000-2018 ka pasur një rritje të konsumit të energjisë elektrike prej
50% dhe një rritje të prodhimit të energjisë elektrike prej 64%.
Sipas këtyre të dhënave rezulton që Kosova ka pasur një rritje mesatare prej 5.35% të
konsumit të energjisë elektrike për çdo vit përgjatë periudhës 2000-2018. Nga e gjitha kjo
periudhë, viti 2004 konsiderohet të jetë viti me rritjen më të madhe të konsumit me 9.39%.
Ndërsa sa i përket prodhimit të energjisë elektrike, sipas këtyre të dhënave rezulton që
Kosova ka pasur një rritje mesatare prej 7.65% në prodhimin e energjisë elektrike për çdo vit
përgjatë periudhës 2000-2018 ku viti me rritjen më të madhe të prodhimit është viti 2001.
Vlen të cekët që përgjatë kësaj periudhe 18 vjeçare krizën më të madhe në prodhim KEK-u
e ka përjetuar në vitin 2014, kur ka ndodhur një fatkeqësi me një shpërthim në repartin e
elektrolizës në termocentralin “Kosova A”. Atë vit sasia e prodhuar e energjisë elektrike ka
qenë 4894 GWh.
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Një tjetër problem i sektorit të energjisë elektrike në Kosovë është lakorja ditore e kërkesës
(konsumit) për energji elektrike. Kërkesa dhe prodhimi ditor gjithmonë planifikohen një ditë
më përpara në mënyrë që të mundësohet një menaxhim më i mirë dhe i qëndrueshëm i
furnizimit me energjisë elektrike.
Duke u bazuar te të dhënat e publikuara nga ZRrE për vitin 2018, pika me konsumin minimal
të energjisë elektrike gjatë një dite në vitin 2018 është në orën 05:00 me 414 MWh, ndërsa
pika me konsumin maksimal është në orën 20:00 me 755 MWh. Përderisa prodhimi ka
një vlerë mesatare rreth 600 MWh përgjatë gjithë ditës.
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Figura 7. Konsumi dhe prodhimi i energjisë elektrike për orë në vitin 2018 në Kosovë (ZRrE, 2019)

Duke analizuar lakoren e paraqitur mësipër mund të vërejmë një rritje të konsumit të
energjisë elektrike mes orës 8:00-10:00 dhe 16:00-20:00, gjë e cila është e lidhur me
aktivitetin e popullatës gjatë ditës. Kjo rritje e konsumit në këto intervale kohore e kalon
mundësinë për prodhimin e energjisë elektrike për mbulueshmërinë e asaj kërkese, gjë e
cila paraqet problem në menaxhimin e energjisë elektrike në rrjet.
Problemi në relacionin konsum-prodhim në sektorin e energjisë elektrike në Kosovë siç
mund të shihet edhe në figurën e mësipërme (Figura 7.), qëndron te Zona 1 dhe Zona 2.
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Teknologjia e termocentraleve është teknologji jo-fleksibile sa i përket operimit ditor pra,
nuk mund të ndalen së operuari sipas nevojës, sepse për ti startuar përsëri duhet një kosto
shtesë për lëndët djegëse siç është mazuti që përdoret në rastin e TC Kosova A dhe TC
Kosova B. Kjo është arsyeja pse paraqitet problemi në lakoren e kërkesës te Zona 1 dhe Zona
2. Gjatë orëve të mëngjesit të hershëm kemi një sasi të madhe të prodhimit të cilin nuk mund
ta përdorim pasi që kërkesa është e ulët, e gjatë orëve të mesditës dhe mbrëmjes kemi një
mungesë të energjisë për t’i plotësuar kërkesat e konsumatorëve, pra, mungesë të prodhimit.
Ky problem kërkon një planifikim të detajuar dhe të kujdesshëm në mënyrë që të krijohet një
lakore optimale mes konsumit dhe prodhimit. Kjo nuk mund të bëhet me ndërtimin e
kapaciteteve të reja me djegie të thëngjillit, pasi siç u cek edhe më lartë ato nuk janë fleksibile
dhe nuk ofrojnë mundësi të manipulimit të prodhimit të energjisë sipas nevojës. Zgjidhja e
vetme është investimi në kapacitete të reja të burimeve të ripërtëritshme dhe sistemin e
menaxhimit të mençur të rrjetës energjetike (ang. Smart grids). Shembull konkret është
prodhimi i energjisë elektrike me energji solare dhe atë të erës, kur dihet që energjia solare
ka tendencë më të madhe për prodhim të energjisë elektrike gjatë ditës ndërsa energjia e erës
gjatë natës. Vlen të cekët që prodhimi i energjisë elektrike nga termocentrali në Kosovë është
i domosdoshëm të paktën edhe tre deri në katër dekada, pasi që energjitë e ripërtëritshme nuk
mund të sigurojnë furnizim të sigurt dhe qëndrueshëm momentalisht në Kosovë, por, do të
mundësonin optimizimin e kërkesës me prodhimin.

3.4.1 Energjia termike
Klima e cila mbizotron gjatë periudhës së dimrit në Kosovë është mjaftë e ftohtë, gjë që e
bën të domosdoshme nevojën për përdorimin e energjisë termike në çdo sektor e veçantërisht
në amvisëri. Ngrohja e hapësirave në Kosovë bëhet kryesisht me lëndë djegëse pa ngrohje të
përqendruar. Lëndët djegëse që përdoren në masë të madhe janë druri dhe thëngjilli, kjo e
fundit është në rënie sa i përket përdorimit sepse institucionet e larta të vendit kanë vendosur
që ta limitojnë përdorimin e thëngjillit për ngrohje për shkak të ndotjes. Siç mund të shihet
edhe te Tabela 3. (fq. 13), vendbanimet kanë një pjesëmarrje të lartë si shkaktar i ndotjës së
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ajrit, sidomos me grimcat PM2.5 dhe PM10 të cilat në disa rajone arrijnë mbi 80% të prezencës
së tyre.
Sektori i ngrohjes në Kosovë aktualisht i ka vetëm katër sisteme të përqendruara të cilat janë
NQ Termokos, NQ Gjakova, NQ Termomit dhe NQ Zveçan. Të gjitha këto sisteme së bashku
mbulojnë vetëm 3-5% të nevojës për ngrohjen e hapësirave, që nënkupton që pjesa tjetër
mbulohet nga vetë konsumatorët me djegien e drurit, thëngjillit, biomasës apo edhe me
shfrytëzimin e energjisë elektrike. Kjo gjë e bënë alarmante dhe problematike këtë sektor dhe
mënyrën se si funksionon.
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4

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull është paraqitur qasja metodologjike që do të aplikohet së bashku me
përshkrimin e metodave që do të përdoren në këtë punim. Synimi është që lexuesi te ketë një
pamje të planit për studimin dhe analizimin e kësaj teme, të përdorur si një udhëzues në
mbledhjen dhe analizimin e të dhënave. Gjithashtu është paraqitur edhe struktura dhe korniza
e temës, për t'i dhënë lexuesit një përmbledhje të përmbajtjes së temës në fjalë.

4.1

Etapat për kryerjën e punimit

Për studimin dhe krijimin e një punimi të këtillë duhet ndjekur disa procedura të cilat janë
procedura të përgjithshme për kryerjën apo studimin e një teme të caktuar. Procesi fillon që
nga inicimi i idesë e deri te finalizimi pra, shkruarja dhe paraqitja e gjithë hulumtimit,
analizes dhe studimit në letër.
Për t’u krijuar ky punim është dashur të kalohet në katër etapa, të cilat janë:
Etapa I është etapa e hulumtimit rreth idesë së inicuar, pra, njohja e nevojës për hulumtimin
rreth gjendjes aktuale dhe potencialit të BER në Kosovë. Duke pasur parasysh zhvillimet e
fundit në botë, rajon dhe në nivel kombtar, a ja vlen të hulumtohet rreth kësaj teme dhe a do
të paraqes ky punim përfundime të cilat janë të dobishme. Duke i marrur parasysh të gjitha
këto pyetje apo kushte, kam marrur përsipër që të bëj një hulumtim dhe analizë rreth temës
së shtjelluar në këtë punim.
Etapa 2 paraqet etapën e mbledhjes së statistikave dhe informacioneve të nevojshme për t’u
kryer ky hulumtim apo studim rreth temës së paraparë. Duke pasur parasysh që kjo temë
shtyllën kryesore e ka atë të statistikave sepse me krahasimin e tyre mund të vim në
përfundime të cilat na ndihmojmë ndërmarrjen e hapave të mëtutjeshëm për përmirësimin e
gjendjes në sektorin energjetik të Kosovës në të ardhmen atëherë kjo periudhë apo etap është
kruciale dhe vendimtare mbi krijimin e kornizave të hulumtimit.
Etapa 3 është etapa e përpunimit dhe analizimit të statistikave të mbledhura. Në kë etap janë
të nevojshme aftësitë e të hulumtuarit dhe të përpunimit të të dhënave pasi që këtu punimi
merr formën dhe fillon të paraqes rezultatet dhe përfundimet për të cilat edhe kryhet ky
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hulumtim. Përgjatë kësaj etape janë përdorur forma të ndryshme të analizave qoftë ato
analitike apo edhe ato softuerike me anë të kompjuterit.
Programi softuerik i cili është përdorur për përpunim të statistikave është MS Excel, me anë
të të cilit janë krijuar tabela, grafikë dhe projeksione të ndryshme.
Etapa 4 paraqet etapën formale apo të kompletimit të punimit që nënkupton paraqitjen e të
gjitha analizave, statistikave dhe përfundimeve në letër. Për të kryer këtë etap është përdorur
programi softuerik MS Word dhe MS Excel. Gjithashtu është përdorur edhe programi
softuerik Adobe Photoshop për intervenime vizuale në tabela dhe grafikë.

4.2

Korniza e punimit

Ky punim i diplomës është elaboruar në gjashtë kapituj, përmbajtja e të cilëve është paraqitur
shkurtimisht mëposhtë:
Kapitulli 1 prezanton rolin e burimeve energjetike në zhvillimin e jetesës për njerëzimin si
dhe rëndësia e zhvillimit të qëndrueshëm. Gjithashtu është paraqitur një pasqyrë e gjendjes
aktuale të konsumit të energjisë në nivel global dhe europian. Në fund është bërë edhe një
prezantim i vendit i cili është edhe subjekti i temës pra, Kosova.
Kapitulli 2 përshkruan literaturën e cila është shenjëzuar për t’u përdorur për trajtimin e kësaj
teme, si dhe llojin e literaturës të përdorur për përpilimin e kësaj analize apo punimi të
diplomës.
Kapitulli 3 paraqet arsyjet se pse është zgjedhur për t’u trajtuar kjo temë, pra, ky kapitull
paraqet gjendjen aktuale të sektorit energjetik duke përfshirë kapacitetet gjeneruese që i ka
Kosova, ndotjen që e shkakton ky sektor, kornizën legjislative të sektorit të energjisë,
kërkesat që duhet mbuluar në këtë sektor dhe të gjitha problemet që ndërlidhen me këto pika.
Kapitulli 4 fillon me prezantimin e qasjes metodologjike që aplikohet në këtë punim duke
paraqitur kornizën në bazë të të cilës është përpiluar e gjithë tema dhe vazhdon me paraqitjen
me anë të një bllok diagrami të strukturës së punimit.
Kapitulli 5 prezanton fillimisht objektivat që Kosova duhet t’i përmbush në raport me BE-në
për pjesëmarrjen e BRE-ve në konsumin total të energjisë si dhe objektivat për uljen e
ndikimeve negative në mjedis. Gjithashtu, ky kapitull prezanton edhe gjendjen aktuale të
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BRE-ve në Kosovë si dhe potencialin që e ka Kosova për secilin burim të BRE-ve. Krejt në
fund janë paraqitur disa skenarë me parashikimet e mija për prodhimin dhe konsumin e
energjisë elektrike për pesë vitet e ardhshme si dhe analiza SWOT e sektorit të energjisë së
Kosovës.
Kapitulli 6 përfshin konkluzat përfundimtare të nxjerrura nga punimi duke përfshirë të gjitha
analizat e bëra për sektorin e energjisë në Kosovë si dhe rekomandimet që sipas meje duhen
të merren parasysh për zhvillimin e sektorit të energjisë në Kosovë për vitet në vijim.

4.3

Struktuara e punimit

Me anë të bllok diagramit është paraqitur struktura dhe rrjedhja kronologjike e pikave
kryesore që e përbëjnë këtë punim në tërësi.

Figura 8. Paraqitja skematike e strukturës së temës të trajtuar (Vetëkrijim)
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5

ANALIZAT DHE REZULTATET

Në këtë kapitull është paraqitur analiza e disa nga problemeve të cekura në kapitullin e tretë
që do të pasojnë me rezultate. Gjithashtu do të bëhet edhe prezantimi i potencialit të energjisë
së ripërtëritshme në Kosovë, e cila shihet si zgjidhje potenciale e problemeve të cekura në
kapitullin e tretë. Në fund janë paraqitur edhe disa projeksione të vetëkrijuara rreth të
ardhmës së sektorit të energjisë në Kosovë.

5.1

Objektivat dhe gjendja aktuale e burimeve të ripërtëritshme në Kosovë

Si pasojë e zhvillimeve të fundit në sektorin energjetik në të gjithë globin, shumë shtete kanë
marrur masa apo të paktën kanë filluar të krijojnë plane dhe projeksione se si do të duket e
ardhmja e këtij sektori. Si rezultat i kësaj padyshim që BE e kryesuar nga dy shtetet më të
fuqishme ekonomike dhe politike, të cilat janë Gjermania dhe Franca, kanë filluar me marrjen
e masave si në nivel kombëtar edhe në nivel të një trupi të unifikuar të vendeve të Europës
që të krijohen politika të qëndrueshme energjetike në Europë. Këto masa prekin çdo shtet
anëtar aktual të BE-së dhe çdo shtet i cili ka për synim anëtarsimin në këtë familje.
Fokusi kryesor i BE-së në sektorin e energjisë është përdorimi i energjisë së ripërtëritshme
dhe rritja e efiçiencës së energjisë në mënyrë që të krijohet një pavarsi ndaj burimeve
konvencionale të energjisë.
Kjo padyshim që prek edhe politikat afatgjate në sektorin e energjisë në Kosovë, si një shtet
i cili aspiron në të ardhmen europiane dhe anëtarsimin në BE.
Ashtu siç u përshkrua në kapitullin e parë çdo shtet anëtar dhe jo-anëtar i ka caqet e caktuara
nga BE për burime të ripërtëritshme. Kosova cakun për burime të ripërtëritshme e ka 25%
me kusht që të arrihet në vitin 2020. Kosova momentalisht sipas publikimeve të fundit të
Eurostat-it ka arritur në kuotën e 24.8% të pjesëmarrjës së burimeve të ripërtëritshme në
konsumin final të energjisë (Figura 9.).
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Figura 9. Pjesëmarrja e BRE në Kosovë për periudhën 2004-2018 e shprehur në përqindje (Eurostat, 2020)

Siç shihet edhe në figurën e mësipërme (Figura 9.), Kosova ka një pjesëmarrje mjaft të madhe
të burimeve të ripërtëritshme që nga viti 2004. Arsyeja e përqindjes së lartë të pjesëmarrjes
së burimeve të ripërtëritshme është përdorimi i drurit si lëndë djegëse për ngrohje në
amvisëri. Pra, druri konsiderohet si burim i ripërtëritshëm kur përdoret për ngrohje në
amvisëri, pasi që ai në një periudhë kohore të caktuar mund të ripërtërihet. Kjo mund të jetë
një gjë pozitive duke ditur që formalisht Kosova në vitin 2020 do e përmbush kushtin për
burime të ripërtëritshme, por, nga ana mjedisore prapë ka pikëpyetje të tjera sepse djegia e
drurit e cila konsiderohet si e ripërtëritshme shkakton po ashtu ndotje të madhe.
Bashkimi Europian edhe për ndotjen ka vendosur kritere për çdo vend anëtar dhe për çdo
vend që synon anëtarsimin. Pra, edhe Kosova i ka kriteret për emetimin të pluhurit dhe
gazrave të dëmshëm për mjedisin të cilat duhet t’i përmbush brenda afatit kohor të paraparë
nga BE (Tabela 7.).
Tabela 7. Kriteret e BE-së për sa i përket emetimeve të pluhurit dhe gazrave të dëmshëm (KEK, 2019)

Ndotësi
3

Pluhur (mg/Nm )
3

SO₂ (mg/Nm )
NOx (mg/Nm3)

2018

2023

2027

50

50

20

500

200

200

400

400

200
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5.1.1 Kapacitetet aktuale të instaluara të BRE-së

Për t’u arritur caqet e parapara për përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë është
e domosdoshme të investohet edhe në fushën e prodhimit të energjisë elektrike, pasi që
sektori i prodhimit të energjisë elektrike ka një pjesëmarrje të lartë në prodhimin e energjisë
si tërësi në nivelin kombëtar. Kosova ka një prani të lartë të burimeve konvencionale që
përdoren për prodhimin e energjisë elektrike. Për të krijuar mundësi për investime nga sektori
privat duke ditur që teknologjitë e BRE janë shumë të shtrenjta dhe kthimi i investimit është
më i ngadaltë, ZRrE ka miratuar disa caqe të planifikuara mbështetëse me tarifa nxitëse
(Feed-in tarifa) të cilat i sigurojnë investitorëve që prodhojnë energji elektrike nga burimet e
ripërtëritshme të kenë dispeqim prioritar, pra, ta kenë tregun e sigurt dhe që e gjithë energjia
e prodhuar nga ata të blehet domosdoshmërisht.
Këto tarifa nxitëse të miratuara nga ZRrE janë (ZRrE, 2016):
• energjia nga biomasa 71.3 €/MWh,
• energjia fotovoltaike (nga Dielli) 136.4 €/MWh,
• energjia e ujit 67.3 €/MWh dhe
• energjia e erës 85 €/MWh.
Duke i marrur parasysh këto tarifa nxitëse në Kosovë nuk kanë munguar investimet në
teknologjitë e burimeve të ripërtëritshme të energjisë, e sidomos në vitet e fundit. Përveç
tarifave nxitëse investitorët janë inkurajuar dhe mbështetur financiarisht edhe nga Bashkimi
Europian, që të investojnë në këtë fushë duke pasur parasysh nevojat e Kosovës për energji
e gjithashtu edhe nevojat globale për investime që ulin ndikimin negativ në mjedis duke
prodhuar energji elektrike.
Në Kosovë, siç mund të shihet edhe te Tabela 2. (fq. 8), aktualisht prodhohen 95.7 MW
energji elektrike nga energjia e ujit pra, hidrocentralet. Hidrocentrali me kapacitetin instalues
më të madhë është ai i Ujmanit me 35 MW. Ky hidrocentral shtrihet në pjesën veri
perëndimore të vendit dhe është pjesë e kanalit Ibër-Lepenc. HC Ujmani i ka të instaluara dy
turbina me nga 17.5 MW secila. Energjia e prodhuar nga ky hidrocentral i shitet KEK-ut.
Hidrocentrale të tjera që janë në operim në Kosovë janë, ai i Lumbardhit me 8 MW, i Deçanit
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me 9.8 MW si dhe disa hidrocentrale të tjera me kapacitete më të vogla instaluese që në tërësi
prodhojnë 43 MW energji elektrike.
Një investim tjetër sa i përket burimeve të ripërtëritshme është edhe parku i parë i energjisë
me erë në Kosovë i cili gjendet në Kitka të Kamenicës. Ky park ka një kapacitet instalues
prej 32.4 MW i përbërë nga nëntë turbina. Ky park ka filluar gjenerimin e energjisë elektrike
për përdorim komercial më 11 Tetor të vitit 2018. Padyshim që ky investim është tregues i
qartë që në Kosovë ka mjaft potencial për implementimin e teknologjive të burimeve të
ripërtëritshme.

Figura 10. Pamje e parkut të energjisë me erë në Kitka, Kamenicë (TIKA Kosova)

Gjithashtu në Kosovë ka pasur edhe investime në burimet e energjisë solare. Investimi më i
madh deri më tani është ai i parkut solar “Eco Park” në Gjakovë, njëherish llogaritet të jetë
edhe parku më i madh solar në rajon. Kapaciteti instalues i këtij impianti është 6 MW, i
përbërë nga 12,792 panele solare të ndara në 948 vargje (stringje). Impianti është i ndarë në
dy fusha pasi që investimin e kanë kryer dy investitor dhe që të dy investitorët i kanë nga 3
MW të kapacitetit instalues.

Figura 11. Pamje e parkut solar “Eco Park” në Gjakovë (Vetilustrim)
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5.1.2 Analiza e ndotjes nga termocentralet në Kosovë

Duke u referuar te Tabela 5. (fq. 15), vlera e pluhurit të emetuar në TC Kosova A është brenda
kritereve të caktuara nga Bashkimi Europian dhe kemi një ulje prej 4.26% nga viti i kryerjes
së këtyre matjeve që është viti 2019 në krahasim me vitin paraprak pra, vitin 2018. Sa i përket
emetimit të dioksidit të sulfurit, TC Kosova A në vitin 2019 ka liruar 20.25% më shumë
dioksid të sulfurit se vlera e paraparë nga BE. Gjithashtu në vitin 2019 TC Kosova A emetoi
dioksid të sulfurit 6.6% më shumë se viti paraprak. Sa i përket oksideve të azotit, duke u
referuar te Tabela 6. (fq. 16), TC Kosova A në vitin 2019 ka liruar 10.36% më pak okside të
azotit në krahasim me vitin 2018. Ndërsa në krahasim me kriteret e parapara nga Bashkimi
Europian, TC Kosova A për vitin 2019 ka liruar 34.8% më shumë okside të azotit se vlerat e
lejuara. Sa i përket dioksidit të karbonit ky termocentral në vitin 2019 ka liruar 3.94% më
pak dioksid të karbonit në krahasim me vitin paraprak. Pra, në përgjithësi vlerat e emetimit
të gazrave në TC Kosova A janë mbi kriteret e parapara edhe pse jo me shifra shumë të larta.
Në anën tjetër termocentrali “Kosova B” është në gjendje më të keqe në aspektin e ndotjës
së mjedisit nga gazrat që emetohen gjatë operimit. Duke u bazuar në të dhënat te Tabela 5.
(fq. 15), TC Kosova B liroi 8.3% më shumë pluhur në vitin 2019 se sa në vitin 2018, ndërsa
krahasuar me kriteret e BE-së, TC Kosova B në vitin 2019 liroi mesatarisht 562% më shumë
pluhur se kriteret e parapara nga BE. Edhe sa i përket oksidit të sulfurit, TC Kosova B pati
një rritje prej 15.37% të sasisë së emetuar të këtij gazi në vitin 2019 krahasuar me atë paraprak
dhe 35% më shumë se kriteret e BE-së. Lirimi i dioksideve të azotit po ashtu është një
problem i madh në TC Kosova B sepse kapin shifra alarmante. Gjatë vitit 2019 ky
termocentral ka liruar 11.6% më shumë okside të azotit në krahasim me vitin 2018 dhe 69.5%
më shumë se kriteret normale të parapara. Ndërsa sa i përket dioksidit të karbonit gjatë vitit
2019, TC Kosova B ka pasur një ulje prej 3.3% në krahasim me vitin paraprak.
Duke u bazuar në këtë analizë dhe shifrat e nxjerrura mund të konstatojmë që gjendja e të dy
termocentraleve të cilët operojnë momentalisht është mjaft alarmante në aspektin e ndotjës
së mjedisit nga gazrat e liruar gjatë djegies së thëngjillit dhe për më tepër larg standarteve të
parapara nga Bashkimi Europian.
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Tabela 8. Krahasimi i vlerave të emetimit të gazrave nga TC Kosova A dhe B me kriteret e BE-së (KEK, 2019)

TC
Kosova
A
B

Pluhur (mg/Nm3)
2019
45
331

Kriteri
50
50

(%)
-10.00
562.00

SO₂ (mg/Nm3)
2019
481
540

Kriteri
400
400

(%)
20.25
35.00

NOx (mg/Nm3)
2019
Kriteri
(%)
674
500
34.80
847.5
500
69.50

Në termocentralin “Kosova B” me investimin e BE-së në elektrofiltra pritet që vlerat e
emetimit të gazrave të ulen nën kriteret e parapara. Pas këtij investimi bazuar në të dhënat që
BE i ka bërë publike pritet që vlera aktuale e emetimit të pluhurit të ulet për 35 herë që do të
thotë se vlera e emetimit të pluhurit pas investimit do të jetë 10-20 mg/Nm3, ndërsa vlera e
emetimit të oksideve të azotit do të ulet për katër herë që do të thotë vlera e emetimit të
oksideve të azotit do jetë rreth 200 mg/Nm3. Kjo do e bënte operimin e këtij termocentrali në
përputhje me Direktivën nr. 2001/80/EC që është direktiva për impiantet e mëdhaja me djegie
dhe Direktivën nr. 2010/75/EU që është direktiva për emetimet industriale.

5.2

Potenciali i zhvillimit të teknologjive të BRE-ve në Kosovë

Në Kosovë teknologjitë e burimeve të ripërtëritshme janë tashmë prezente dhe kanë një trend
të mirë të rritjes së përdorimit të tyre. Të dy sektorët si ai i gjeneruesve të mëdhenj edhe ai i
gjeneruesve për konsum vetanak kanë pasur një zhvillim të dukshëm viteve të fundit.
Zyra e Rregullatorit për Energji në Kosovë ka përcaktuar nivelin e caqeve për burimet e
ripërtëritshme të energjisë, të cilat janë të pranuara në skemën mbështetëse për vitin 2020
dhe janë si në vijim (ZRrE, 2016):
• energjia nga biomasa 14 MW,
• energjia fotovoltaike (nga Dielli) 20 MW,
• energjia e ujit 240 MW dhe
• energjia e erës 150 MW.
Të gjitha vendet për investim për t’i arritur këto caqe janë të zëna tashmë, sa që po sjellin
edhe probleme pasi që shumë investitor të cilët i kanë marrë licensat e kanë bllokuar procesin
e implementimit, duke mos lejuar që ndonjë investitor tjetër të vij dhe ta kryej investimin.
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Po ashtu edhe në ndërtesa residenciale, burimet e ripërtëritshme të energjisë kanë filluar të
kenë një përdorim më të gjerë në mënyrë që konsumi vetanak të mbulohet nga energjia e
prodhuar nga vet konsumuesi, gjë që ka ndikim pozitiv në mjedis si dhe në efiçiencën e
energjisë.

Figura 12. Harta e Kosovës në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë (Vetëkrijim)
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Sipas Kreut V të rregullit nr. 10/2017 të ZRrE-së për skemën mbështetëse për gjeneratorët e
burimeve të ripërtëritshme të energjisë, konsumatorët të cilët ndërtojnë gjenerator për vetkonsum të BRE-ve mund të aplikojnë që të jenë pjesë e skemës mbështetëse për BRE duke i
plotësuar kushtet teknike të parapara nga furnizuesi.
Furnizuesi ka për obligim marrjen e të gjithë energjisë elektrike të prodhuar nga konsumatori
prodhues. Në periudha mujore bëhet edhe matja e bilancit mes prodhimit dhe konsumit të atij
konsumatori në mënyrë që nëse bilanci i prodhimit të konsumatorit është pozitiv ai të
kreditohet në energji (kWh) në periudhen e ardhshme faturuese, e nëse bilanci i prodhimit
është negativ atëherë konsumatori do të faturohet për vlerën e bilancit vetë prodhues (ZRrE,
2017).
Në hartën e paraqitur mësipër (Figura 12.), janë paraqitur burimet e ripërtëritshme të
energjisë në Kosovë sipas rajoneve apo qyteteve. Në këtë hartë janë paraqitur kryesisht
burimet e ripërtëritshme të energjisë të cilat janë më të spikaturat për atë rajon. Siç mund të
shihet Kosova i ka të gjitha burimet e ripërtëritshme të energjisë prezente edhe pse disa janë
të pakta dhe mundësitë për shfrytëzimin e tyre janë më të vogla edhe sa i përket kostos së
tyre.
Me përdorimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në Kosovë synohet të ulet varësia e
sistemit energjetik nga importi i energjisë, të ulen ndikimet e prodhimit të energjisë në
mjedis, të rritet siguria dhe qëndrueshmëria e furnizimit me energji te konsumatorët, si dhe
krijimi i një tregu kompetitiv të energjisë me çmime të përballueshme.

5.2.1 Energjia nga era

Relievi i Kosovës është kryesisht i përbërë nga vargmalet që shtrihen përgjatë vijës kufitare
përreth vendit dhe në pjesën qëndrore kemi prezente fushëgropat. Duke pasur parasysh një
reliev të këtillë dhe klima që mbizotron në Kosovë, erërat janë më prezente në pjesën e
vargmaleve. Shpejtësia e erës në pjesën qëndrore të Kosovës, pra, në Rrafshin e Dukagjinit
dhe të Kosovës ka një mesatare prej 4.5-6 m/s, që nuk konsiderohet si e mjaftueshme për
prodhimin e energjisë elektrike pasi që nuk janë erëra konstante, gjithashtu në këtë pjesë
përqindja më e madhe e sipërfaqes është e mbuluar me toka pjellore.
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Figura 13. Shpejtësia e erës sipas shtrirjes gjeografike në Kosovë (KFW & Sander + Partner, n.d.)

Në pjesën veriore të Kosovës përkatësisht në Bajgorë dhe në rrethinat e saj shpejtësia e erës
ka një mesatare prej 6.5-7.5 m/s dhe konsiderohet si pozitë me mjaft potencial për përfitimin
e energjisë elektrike me anë të turbinave të erës. Pikërisht në këtë regjion pritet q një kompani
gjermano-izraelite të ndërtoj një park të energjisë së erës prej 27 turbinave me një kapacitet
instalues total prej 103.41 MW energji elektrike.
Pjesa lindore e Kosovës po ashtu ka një shpejtësi të erës relativisht të lartë. Në pjesën afër
vijës kufitare me Serbinë pra, në vargmalet përgjatë Tuxhecit, Gmicës, Dazhnicës e deri në
Kamenicë shpejtësia e erës ka një mesatare prej 6.6 m/s. Në këtë rajon, më saktësisht në Kitka
tashmë i kemi të montuara nëntë turbina me një kapacitet instalues prej 32.4 MW energji
elektrike.
Po ashtu, edhe në pjesën më jugore të Kosovës, në Dragash konsiderohet të ketë potencial
për shfrytzimin e energjisë së erës. Shpejtësia e erës që zhvillohet aty është mesatarisht 6.57.2 m/s. Në këtë pjesë janë bërë disa matje dhe studime për mundësitë për investim po ende
asgjë konkrete nuk është ndërmarrur.
Në pjesën perëndimore gjithashtu janë disa pjesë me shpejtësi të konsiderueshme të erës, afër
majës së Gjeravicës në Roshkodol ku shpejtësia e erës arrin maksimalisht 7.4 m/s, por, duhet
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cekur që kjo zonë është zonë natyrore e mbrojtur me ligj andaj mundësia për shfrytëzimin e
kësaj pjese për prodhim të energjisë elektrike nga era është pothuajse e pamundur. Gjithashtu
edhe në pjesën veri-perëndimore rreth zonës së Istogut janë disa zona me shpejtësi të erës
mesatare prej 6.5-7 m/s.
Siç mund të shihet shpejtësia më e lartë e erës në përgjithësi është në vargmale. Prezenca e
erërave me shpejtësi më të madhe përgjatë vargmaleve paraqet një problem tjetër në Kosovë
që është ai i infrastrukturës. Për montimin e turbinave të erës është e domosdoshme
infrastruktura rrugore dhe energjetike (rrjeta) për qasje më të lehtë në ato vende me lartësi
mbidetare më të madhe dhe kjo paraqet kosto shtesë për investimin.
Tabela 9: Shpejtësia mesatare vjetore e erës në Kosovë në bazë të rajoneve (HMK, 2018)

Rajoni Shpejtësia mesatare e erës (m/s)
Ferizaji
4.60
Gjakova
3.19
Gjilani
3.95
Mitrovica
5.50
Peja
3.12
Prishtina
4.87
Prizreni
3.86

5.2.2 Energjia nga Dielli

Prej të gjitha burimeve të ripërtëritshme të energjisë, energjia solare del të jetë burimi me
potencialin më të lartë të shfrytëzimit në Kosovë. Kjo edhe fal uljes së vazhdueshme të kostos
për investim në këtë fushë pra, rritja e konkurrencës te prodhuesit e paneleve solare.
Kosova gjatë një viti i ka përafërsisht 270 ditë me diell. Potenciali më i madh i energjisë
solare është në pjesën qëndrore të Kosovës, pra, e kundërta me atë të erës e cila ishte e
përqëndruara në vargmale përgjatë vijës kufitare.
Rrezatimi solar në veçanti është më i lartë në pjesën e Rrafshit të Dukagjinit se në atë të
Kosovës. Panelet solare kanë një përdorim të gjerë tashmë në ndërtesa si në sektorin e
amvisërisë për vet-konsum ashtu edhe në sektorin publik dhe privat.
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Pjesa e kryeqytetit, pra, Prishtina ka një fuqi prodhuese fotovoltaike mesatare prej 3.7
kWh/kWp në ditë (Figura 14.). Kjo nënkupton që Prishtina ka një potencial të konsiderushëm
të energjisë solare për prodhimin e energjisë elektrike si dhe atë termike. Shumë ndërtesa
tashmë edhe i kanë të instaluara sistemet fotovoltaike për prodhim të energjisë për vetkonsum pasi që kanë rezultuar si investime që kthehen në një periudhë të shkurtë kohore.

Figura 14. Fuqia fotovoltaike në bazë të rajoneve në Kosovë (The World Bank Group, 2019)
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Rajoni i Prizrenit konsiderohet po ashtu si pjesë me potencial mjaft të lartë të energjisë solare,
ku fuqia prodhuese fotovoltaike arrin deri në 3.8 kWh/kWp në ditë.
Rajoni i Gjakovës konsiderohet si pjesa me potencialin më të lartë të energjisë solare, ku
fuqia prodhuese fotovoltaike arrin deri në 4 kWh/kWp në ditë. Njëherësh, siç është
përmendur edhe më lartë në këtë pjesë është ndërtuar impianti më i madh i sistemeve
fotovoltaike në Kosovë me 6 MW fuqi instaluese.
Ndërsa rajoni i Pejës konsiderohet si pjesa me potencialin më të ultë, ku fuqia prodhuese
fotovoltaike mesatare është 3.2-3.8 kWh/kWp në ditë. Pjesa tjetër e vendit ka një mesatare
prej 3.5 kWh/kWp në ditë.
Tabela 10: Rrezatimi mesatar vjetor diellor në Kosovë në bazë të rajoneve (The World Bank Group, 2019)

Rajoni Rrezatimi diellor mesatar (kWh/m2)
Ferizaji
1320
Gjakova
1461
Gjilani
1380
Mitrovica
1330
Peja
1314
Prishtina
1387
Prizreni
1350
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5.2.3 Energjia nga uji

Energjia e ujit është burimi i ripërtëritshëm i energjisë më i përdorur në Kosovë deri më tani.
Kjo edhe për faktin se teknologjitë e tjera janë më të reja dhe koston e kanë ende shumë të
lartë, por edhe për faktin tjetër që Kosova ka potencial të përdorimit të energjisë potenciale
të ujit për prodhimin e energjisë elektrike. Kosova ka një potencial total teknik për
hidrocentrale prej 423 GWh, ndërsa potenciali teknik i shfrytëzuar deri më tani është 203
GWh (Balkan Green Foundation & INDEP, 2019). Kjo do të thotë që 52% e potencialit nuk
shfrytëzohet.

Figura 15. Hidrocentralet në territorin e Kosovës (RiverWatch, n.d.)

Potenciali i gjenerimit të energjisë elektrike me anë të energjisë nga uji është më i
përqëndruar në perëndim të vendit. Momentalisht në Kosovë janë 13 hidrocentrale në ndërtim
e sipër dhe shumë të tjera në planfikim, që potencialisht mund të ndërtohen (Figura 15.).
Hidrocentralet në Kosovë në përgjithësi janë hidrocentrale të vogla me një kapacitet instalues
1-10 MW, për shkak se nuk parashikohet ndërtimi i digave duke pasur parasysh që ato mund
të dëmtojnë rrjedhën e lumenjve.

36

5.2.4 Energjia gjeotermale

Hapsira ku shtrihet Kosova nuk ofron burime të energjisë gjeotermale që mund të përdoren
për përfitimin e energjisë elektrike, pasi që për të gjeneruar energji elektrike duhet që
temperaturat nën koren e Tokës të arrijnë minimalisht 100°C. Por, Kosova ka potencial për
përfitimin e energjisë termike për ngrohje nga thellësia e Tokës edhe pse as kjo nuk
konsiderohet si pikë e fortë e Kosovës në fushën e burimeve të ripërtëritshme të energjisë.
Disa residenca private kanë filluar përdorimin e energjisë termike nga nëntoka për vetkonsum duke pasur parasysh që Kosova ka një dimër relativisht të ftohtë.

Figura 16. Dendsiteti i rrjedhjes së nxehtësisë gjeotermale në Ballkan (GRID-Arendal, 2015)

Duke u bazuar në figurën e mësipërme (Figura 16.), Rrafshi i Kosovës konsiderohet të ketë
potencial më të madh të energjisë gjeotermale në Kosovë ku dendsiteti i rrjedhjes së
nxehtësisë gjeotermale varion mes 80-150 mW/m2. Ndërsa, në pjesën tjetër të vendit
dendsiteti i rrjedhjes së nxehtësisë gjeotermale është 30-80 mW/m2.
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5.2.5 Energjia nga biomasa

Energjia e fituar nga biomasa në Kosovë është kryesisht energjia e fituar nga djegia direkte
e drurit. Kosova është mjaft e pasur me biomasë drunore, duke pasur parasysh që 41% e
territorit të Kosovës mbulohen nga pyjet. Pjesa më e madhe e pyjeve gjendet në jug-perëndim
të vendit pra, në rrethinat e Pejës, Deçanit dhe Gjakovës, por, që pikërisht aty janë edhe zonat
e mbrojtura që do të thotë se pyjet në këto rrethina nuk mund të përdoren si lëndë djegëse për
prodhim të energjisë.

Figura 17. Shuma e vlerësuar e sasisë së biomasës për energji (Food and Agriculture Organization, 2015)

Siç mund të shihet në figurën e mësiperme (Figura 17.), pjesa veriore ka sasinë më të madhe
të drurit i cili mund të përdoret për prodhim të energjisë nga biomasa.
Përveç përdorimit si lëndë djegëse direkte për ngrohje, druri në Kosovë përdoret edhe për
prodhimin e briketit dhe peletit që pastaj përdoret për ngrohje, ku dihet që efikasiteti i briketit
dhe peletit si lëndë djegëse është më i lartë.
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Një praktikë e cila zhvillohet në masë të madhe është edhe mbledhja e mbetjeve të biomasës,
në mënyrë që ato të përdoren për përfitim të biomasës si lëndë djegëse që në këtë rast është
briketi dhe peleti.

Figura 18. Vlersimi i mbetjeve të biomasës në Kosovë (Food and Agriculture Organization, 2015)

Sipas anketimeve dhe matjeve të bëra nga nga FAO e Kombeve të Bashkuara në vitin 2015,
pyjet përbëjnë 95% të burimeve të biomasës në Kosovë. Pjesa tjetër prej 5% përfshinë
vreshtat, pemishtet dhe prodhuesit e lëndeve djegëse.
Duke i pasur parasysh të gjitha këto fakte, biomasa rezulton të jetë burimi i ripërtëritshëm i
energjisë më i përdoruri në Kosovë që do të thotë se ka pjesëmarrjen më të madhe në
shpërndarjen e BRE-ve në Kosovë.
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5.3

Skenarët e të ardhmës në sektorin e energjisë në Kosovë

Në këtë nënkapitull janë paraqitur disa skenarë të cilët paraqesin parashikimin e prodhimit
dhe konsumit të energjisë elektrike për pesë vitet e ardhshme në Kosovë. Këta skenarë janë
krijuar me anë të analizave dhe kalkulimeve të historisë dhe gjendjes aktuale së sektorit të
energjisë në Kosovë. Parashikimet luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përgatitjen e
vendit për t’u përballur me çdo pengesë që mund të shfaqet për sektorin e energjisë në të
ardhmen. Skenarët janë të bazuar në politikat dhe zhvillimet më të fundit të vendit si dhe në
kapacitetet që i ka aktualisht Kosova.

5.3.1 Skenarët e prodhimit të energjisë elektrike

Skenarët e prodhimit të energjisë elektrike janë të bazuar në dy termocentralet që janë në
operim aktualisht. Kontrata për ndërtimin e termocentralit të ri “Kosova e Re” është bllokuar
momentalisht duke u terhequr edhe investitori, andaj krahas këtij zhvillimi parashikimet e
paraqitura këtu përfshijnë operimin e TC Kosova A të paktën deri në vitin 2025 edhe pse
ishte planifikuar që në vitin 2023 të dekomisionohej ky termocentral.
Për t’u përpiluar ky parashikim është marrur për bazë historiku i prodhimit të energjisë
elektrike nga termocentralet deri më sot si dhe planet e së ardhmës për zhvillimin e burimeve
të ripërtëritshme të energjisë.
Parashikimi i prodhimit të energjisë elektrike për periudhën 2020-2025 është paraqitur në dy
skenarë. Skenari i parë është skenari i ulët, i cili paraqet kufirin e poshtëm të sasisë së
energjisë elektrike që do të prodhohet sipas parashikimit tim. Ndërsa skenari i dytë është
skenari i lartë i cili paraqet kufirin e epërm të sasisë energjisë elektrike që do të prodhohet
për pesë vitet e ardhshme sipas parashikimit tim. Natyrisht që parashikimi rezulton i
suksesshëm nëse sasia e energjisë elektrike që prodhohet në pesë vitet e ardhshme do të jetë
mes këtyre dy ekstremeve.
Këta skenarë të prodhimit të energjisë elektrike për pesë vitet e ardhshme janë përfituar nga
kalkulimet e bëra me anë të ekuacioneve empirike, të cilat janë paraqitur mëposhtë:
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𝐶𝐹 =

𝐸𝑎
𝑃𝑐 ∙ 𝑡

(1)

CF - Faktori i kapacitetit [koeficient, pa njësi]
Ea - Energjia aktuale e prodhuar [MWh]
Pc - Fuqia instaluese e gjeneruesit të energjisë elektrike [MW]
t - Koha për të cilën është prodhuar ajo energji [h]

Me anë të ekuacionit (1) është bërë llogaritja për përfitimin e faktorit të kapacitetit për
impiantet të cilat prodhojnë energji elektrike, në mënyrë që ai koeficient i përfituar të përdoret
në ekuacionin e llogaritjës së energjisë elektrike, e cila do të prodhohet nga ato impiante në
vitet në vazhdim.
𝐸 = 𝑃𝑐 ∙ 𝐶𝐹 ∙ 𝑡

(2)

E - Energjia e cila do të prodhohet [MWh]
Pc - Fuqia instaluese e gjeneruesit të energjisë elektrike [MW]
CF - Faktori i kapacitetit [koeficient, pa njësi]
t - Koha për të cilën do të prodhohet energjia [h]

Përmes ekuacionit (2) është e mundur që të përfitohen skenarët e prodhimit të energjisë
elektrike për vitet në vazhdim. Pra, duke i marrur parasysh të gjitha parametrat aktuale të
sistemit dhe faktorët të cilët ndikojnë në mënyrën e operimit të impianteve që prodhojnë
energji elektrike përgjatë një periudhe të caktuar kohore, është e mundur që të bëhen
parashikime të tilla që kanë për qëllim optimizimin sa më të mirë të sistemit.
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Për të përpiluar parashikimin e skenarit të ulët (Figura 19.) të prodhimit të energjisë elektrike
për pesë vitet e ardhshme është marrur parasysh koeficienti i faktorit të kapacitetit 2 i
termocentraleve “Kosova A” dhe “Kosova B”, i cili është 48% për TC Kosova A dhe 67%
për TC Kosova B. Ky koeficient është përfituar me anë të ekuacionit (1), duke analizuar dhe
kalkuluar prodhimin e këtyre dy termocentraleve për vitet 2011-2018, që në këtë rast, pra, në
skenarin e ulët është marrur faktori i kapacitetit i viteve ku termocentralet kanë prodhuar
sasinë më të vogël të energjisë elektrike. Gjithashtu në kalkulim është integruar edhe faktori
i vjetërsimit të teknologjisë, që në këtë rast është llogaritur që për çdo vit kemi një rënie për
1% të koeficientit të faktorit të kapacitetit.
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Figura 19. Skenari i ulët i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë për vitet 2020-2025 (Vetëkrijim)

Për hidrocentrale faktori i kapacitetit i përdorur është 31.7%, për turbinat me erë 32.3% dhe
për teknologjinë e përfitimit të energjisë elektrike nga panelet fotovoltaike është përdorur
faktori i kapacitetit 10.2%. Faktori i kapacitetit te BRE-të varet nga kushtet klimatike, kështu
që parashikimi i saktë i prodhimit të energjisë elektrike nga teknologjitë e BRE-ve është
pothuajse i pamundur.

2

Faktori i kapacitetit është koeficient i cili paraqet raportin mes prodhimit aktual të energjisë elektrike gjatë një
periudhe të caktuar kohore me prodhimin maksimal të mundshëm të energjisë elektrike po në atë periudhë
kohore.
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Sipas parashikimit tim në skenarin e ulët (Figura 19.), Kosova në vitin 2025 do të ketë
minimalisht 5603 GWh energji elektrike të prodhuar në total, ku 1109 GWh e energjisë
elektrike do vijë nga burimet e ripërtëritshme të energjisë.
Sipas këtij skenari pjesëmarrja e burimeve të ripërtëritshme të energjisë në prodhimin total
të energjisë elektrike do të jetë jetë 19.7%, që është një rritje e konsiderueshme në krahasim
me vitin 2020 ku pjesëmarrja e burimeve të ripërtëritshme në prodhimin total të energjisë
elektrike llogaritet të jetë rreth 5%.
Në skenarin e lartë (Figura 20.) faktori i kapacitetit i termocentralit “Kosova A” dhe “Kosova
B” është përfituar nga përllogaritjet e bëra me vlerat e marrura nga vitet ku këto dy
termocentrale kanë arritur të prodhojnë sasinë më të madhe të energjisë elektrike. Në këtë
rast, koeficienti i faktorit të kapacitetit për TC Kosova A është 53%, ndërsa për TC Kosova
B është 77%. Po ashtu, edhe në skenarin e lartë në përllogaritje ka hyrë edhe faktori i
vjetërsimit i termocentraleve që është i njejtë si te skenari i ulët, pra, për çdo vit kemi një ulje
prej 1% të faktorit të kapacitetit. Koeficientet e BRE-ve janë ata të njejtit me rastin e skenarit
të ulët.
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Figura 20. Skenari i lartë i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë për vitet 2020-2025 (Vetëkrijim)
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Sipas skenarit të lartë, Kosova në vitin 2025 do të prodhoj maksimalisht 6255 GWh energji
elektrike, ku sasia prej 1109 GWh e energjisë elektrike do të prodhohet nga teknologjitë e
burimeve të ripërtëritshme, që do të thotë se në këtë skenar pjesëmarrja e burimeve të
ripërtëritshme të energjisë në prodhimin total do të jetë 17.7%.
Deri në vitin 2025 pritet që të arrihen të gjitha caqet indikative të caktuara nga ZRrE për
burimet e ripërtëritshme të energjisë (Figura 21.). Hidrocentralet do të jenë ato që do të
dominojnë sa i përket teknologjive të BRE-ve, ku pritet që energjia elektrike e përfituar nga
kjo teknologji në vitin 2025 të jetë rreth 666 GWh, normalisht gjithmonë nëse do të kemi
reshje të mjaftueshme atmosferike përgjatë kësaj periudhe pesë vjeçare.
Energjia me erë do të ketë një rritje të konsiderueshme në fund të vitit 2021, kur pritet që të
përfundoj montimi i 27 turbinave me erë në Bajgorë dhe të vihen në operim. Energjia
elektrike e prodhuar nga turbinat me erë në vitin 2025 pritet të jetë 424 GWh. Në fund edhe
teknologjia e sistemeve fotovoltaike parashihet që t’i arrijë caqet indikative të parashikuara,
ku sipas parashikimit tim në vitin 2025 pritet që sasia prej 18 GWh e energjisë të prodhohet
nga sistemet fotovoltaike. Natyrisht, në këtë skenar janë marrur parasysh vetëm impiantet e
mëdhaja të sistemeve fotovoltaike të kyqura në distribucion apo transmision dhe jo ato
sisteme të vogla që montohen në objekte residenciale apo biznesore.
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Figura 21. Skenari i zhvillimit të BRE-ve përgjatë periudhës 2020-2025 në Kosovë (Vetëkrijim)
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5.3.2 Skenarët e konsumit të energjisë elektrike

Parashikimi i konsumit të energjisë elektrike po ashtu luan rol të veçantë në zhvillimin e
sektorit të energjisë, në mënyrë që një vend të krijoj politika energjetike me anë të të cilave
do të ballafaqohet me kërkesën për t’i plotësuar nevojat e konsumatorëve në të ardhmen.
Në Kosovë, lakorja e konsumit të energjisë elektrike për periudhën e viteve 2000-2010 ka
pësuar një rritje konstante. Pas vitit 2010 kjo lakore është stablizuar dhe nuk ka pasur luhatje
të mëdha. Duke e analizuar historikun e kësaj lakoreje prej vitit 2000 deri në vitin 2018, më
poshtë kam paraqitur parashikimin e konsumit të energjisë elektrike për pesë vitet e
ardhshme. Edhe konsumi është paraqitur i ndarë në dy skenarë, të cilët paraqesin vlerat më

GWh

ekstreme të parashikimit me synimin që konsumi real do të jetë mes këtyre dy kufijve.
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Figura 22. Skenarët e konsumit të energjisë elektrike për periudhën 2020-2025 në Kosovë (Vetëkrijim)

Për krijimin e këtyre dy skenarëve janë përllogaritur dy vlera të ndryshme të përqindjes së
rritjes së konsumit. Në rastin e skenarit të ulët rritja e konsumit është 1% si vlerë bazë dhe
0.1% rritje shtesë për çdo vit, ndërsa për skenarin e lartë rritja e konsumit është 2% si vlerë
bazë dhe 0.1% rritje shtesë për çdo vit. Sipas skenarëve të paraqitur mësipër (Figura 22.),
konsumi i energjisë elektrike në vitin 2025 maksimalisht do të jetë 6725 GWh ndërsa në
rastin më ekstrem minimal, konsumi i energjisë elektrike do të jetë 6029 GWh.
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5.4

Analiza SWOT

Më poshtë është paraqitur analiza SWOT e sektorit të energjisë në Kosovë, ku për bazë është
marrur situata momentale sipas analizës sime.
Përparësitë (S)

Dobësitë (W)

• Tradita në industrinë e energjisë dhe
burimet e energjisë kombëtare, veçanërisht
linjiti;
• Rezervat e mjaftueshme të linjitit për të
prodhuar energji elektrike dhe termike;
• Liberalizimi i tregut të energjisë
elektrike;
• Zhvillimi i tregut të përbashkët të
energjisë elektrike me Shqipërinë;
• Legjislacioni në përputhje të plotë me
Direktivat e BE-së;
• Potencial relativisht i lartë i burimeve të
ripërtëritshme të energjisë;
• Potencial i lartë për efiçiencë të energjisë;
• Kapacitetet transmetuese interkonektive
që mundësojnë tregti ndërkufitare të
energjisë elektrike.

• Niveli i lartë i humbjeve teknike në
rrjetën e shpërndarjes;
• Teknologjia e vjetruar e termocentraleve
që janë në operim;
• Furnizimi jo i sigurtë me energji
elektrike;
• Efiçienca e ultë në procesin e prodhimit
dhe konsumit të energjisë elektrike;
• Niveli i lartë i emetimeve të gazrave të
dëmshëm për mjedisin nga termocentralet;
• Pamundësia e qasjes në menaxhimin e
sektorit të energjisë në pjesën veriore të
Kosovës;
• Mungesa e investimeve për kapacitete të
reja prodhuese të energjisë elektrike;
• Pjesëmarrja e ultë e BRE-ve në
prodhimin e energjisë elektrike;
• Përdorimi i lartë i energjisë elektrike gjatë
sezonës së dimrit për ngrohje;
• Varësia nga importi i energjisë elektrike.
Rreziqet (T)

Mundësitë (O)
• Zhvillimi i sektorit të energjisë me kapital
privat;
• Investimet e sektorit privat në teknologjit
e BRE-ve;
• Mundësia e tërheqjes së investitorëve
strategjik për investim në sektorin e
energjisë;
• Investimet e BE-së për uljen e ndikimeve
të termocentraleve ekzistuese në mjedis.

• Rritja e çmimeve të importit të energjisë
elektrike;
• Problemet politike me Serbinë, që
krijojnë pengesa në zhvillimin e sektorit të
energjisë;
• Mos funksionimi i tregut të hapur të
energjisë në rajon;
• Rritja e çmimeve të energjisë elektrike
për shkak të investimeve në kapacitetet e
prodhimit të energjisë elektrike.
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Është absolutisht e nevojshme që për të ardhmen tonë të përbashkët, çështjet e burimeve të
ripërtëritshme të energjisë të përfshihen në procesin e planifikimit afatgjatë të sektorit të
energjisë në Kosovë. Gjithashtu në këtë planifikim duhet të përfshihen edhe burimet fosile të
cilat përdoren aktualisht në mënyrë që të krijohen projeksione dhe ide se si do të duket sektori
i energjisë në pesë vitet e ardhshme, në dekaden e ardhshme apo edhe në 50 vitet e ardhshme.
Ashtu siç u elaborua në kapitujt e mësipërm, Kosova aktualisht nuk qëndron mirë në raport
me zhvillimin e teknologjive të BRE, por, duhet pasur parasysh që potencial për zhvillimin
e këtyre teknologjive Kosova ka mjaftueshëm, thjeshtë duhet të krijohen mekanizma që i
shtyjnë përpara qoftë investimet me anë të buxhetit të shtetit apo edhe investimet që vijnë
nga jashtë.
Aktualisht është e pamundur të mohohet varësia e Kosovës nga burimet fosile në sektorin e
energjisë elektrike, në anën tjetër duhet shikuar me pozitivitet pasurinë që e ka Kosova me
këto burime fosile respektivisht me thëngjill. Ndërtimi i një termocentrali të ri në ditët e
sotme është diçka që nxjerr shumë pikëpyetje dhe shumë barriera, duke pasur parasysh
orientimin që kanë marrur shumica e vendeve në glob e posaçërisht vendet e BE-së në raport
me mjedisin. Ndërtimi i një termocentrali të ri do të ishte një zgjidhje e mirë nëse financohet
nga buxheti i shtetit apo kreditë e marrura nga shteti, kjo aktualisht është vështirë e mundur
duke pasur parasysh edhe gjendjen ekonomike të Kosovës. Ndërtimi i një termocentrali si
pronë e një kompanie private do të thoshte që shteti i Kosovë do të duhej t’i ofronte dispeçim
prioritar asaj kompanie në sektorin energjetik të Kosovës në mënyrë që kjo kompani ta ketë
të sigurt kthimin e investimit dhe përfitimin e saj pasi që ajo është natyra e biznesit si investim
privat. Kjo nënkupton se çmimi i energjisë elektrike për MW do të rritej dhe njëkohësisht
ekzistenca e TC Kosova B do të vihej në pikëpytje, pasi që nuk do të mund të konkurronte
pa pasur investime të mëdha në të me kompaninë private që do të ketë dispeçim prioritar.
Një zgjidhje e mirë do të ishte revitalizimi i TC Kosova A në mënyrë që t’i rritet jetëgjatësia
dhe në anën tjetër të ulen ndikimet nga ky termocentral në mjedis për një periudhë të caktuar
kohore, kur Kosova do të arrij të krijoj stabilitet dhe qëndrueshmëri në sektorin e energjisë
me BRE. Pse jo, mund të krijohen edhe mekanizma hulumtues dhe kërkimor që të shikohet
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mundësia për implementimin e teknologjisë “Carbon Capture and Storage” në një të ardhme
të caktuar kur Kosova do të konsilidohet edhe me zhvillimin ekonomik.
Në fushën e burimeve të ripërtëritshme të energjisë po ashtu Kosova duhet ta ketë planin
afatgjatë gati. Licensimi i kompanive të cilat aplikojnë për investime në BRE duhet të jetë
transparent, si dhe të mos lejohet bllokimi i licensave duke u pajisur me të dhe pastaj
kompanitë t’i shesin ato te kompani të tjera duke përfituar financiarisht, e në fakt për sektorin
energjetik të Kosovës nuk sjell asnjë benefit por, vetëm vonesë të investimit të paraparë.
Pikë tjetër e rëndësishme është krijimi i kuadrove të reja, të cilat mund t’i përgjigjen nevojave
të vendit dhe të ndihmojnë në zhvillimin e sektorit të energjisë në Kosovë. Programet e
universiteteve duhet të përfshijnë rolin e energjisë që vie nga burimet e ripërtëritshme në
sektorin e energjisë si dhe krijimin e metodave për hulumtim dhe zhvillim për projektet që
ndërlidhen me këtë temë.
Tregu i energjisë duhet të jetë i hapur dhe transparent në mënyrë që të rrisë konkurrencën në
vend, vetëm në këtë mënyrë mund të ofrohet një shërbim në sektorin e energjisë me çmime
të arsyeshme. Mbikqyrja e mbarëvajtjes së tregut të energjisë duhet të vazhdoj të bëhet nga
ZRrE, që shtë organ i pavarur dhe vetëm raportues në Kuvend.
Zhvillimi i BRE-ve do të ketë edhe impakt social dhe ekonomik në popullatë duke hapur
vende të reja pune dhe inkuadruar të gjithë kuadrot e reja të kësaj fushe.
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