
 

 

 
 
 

 
 

NJ O F T I M  
 
 
Shoqëria „EUROKOS JH“ Sh.p.k., me nr. të biznesit 70477013, me adresë: Rruga „Migjeni“ 
Nr. 23 – 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës, në përputhje me dispozitat e Nenit 19 
paragrafi 1 dhe Nenin 20 të Rregullës Nr. 11/2017 për Procedurën e Autorizimit për 
Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja bazuar në Burimet e Ripërtritshme të Energjisë, ka 
dorëzuar në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRRE) kërkesën për MODIFIKIMIN e 
Autorizimit Final V_881_2017 të datës 09 shkurt 2017 për ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese për prodhim të energjisë elektrike nga Hidrocentrali, në Lumin Brod, për 
ndryshimin e kapacitetit instalues nga 1.062 MW në kapacitetin instalues total prej 2.48 
MW, që është duke u ndërtuar në ngastrën kadastrave nr. 1339 ZK Brod Komuna e 
Dragashit, i pajisur me Lejen e Ndërtimit Nr. 06 nr. 351-199966/16 të datës 21.10.2016 të 
lëshuar nga Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit, Komuna e 
Dragashit. 
 
Arsyet e fillimit të Modifikimit të autorizimit final kanë të bëjnë vetëm me fuqinë instaluese 
të turbinave, ndërsa pjesa tjetër e projektit mbetet e pa ndryshuar, dhe do të ndërtohet në 
pajtim me Lejen Ndërtimore të lëshuar nga Komuna e Dragashit dhe ndryshimin e vendimit 
për Leje Ujore  Nr. 783/18 –ZSP- 1088/2018 të datës 12.09.2018 të lëshuar nga Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 
 
Sa u përket efekteve të mundshme të projektit prodhuesi i turbinave Feroinvest DOO, ka 
sugjeruar të vendosen dy turbina francis që në total janë 2.48 MW, për shfrytëzimin e 
prodhimit të energjisë në mënyrë efiqiente si dhe mos ngarkimin e pajisjeve me kapacitet 
maximal, por të shfrytëzohet kapaciteti nominal për ruajtjen e turbinave dhe të jetëgjatësisë 
së tyre. 
 
Njoftohen të gjitha palët e interesuara që vërejtjet e tyre eventuale lidhur me këtë 
aplikacion, mund ti paraqesin në ZRRE brenda 7 (shtatë) ditësh nga data e publikimit të këtij 
njoftimi.  
 
 
 

 
 
 
 


