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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
 
Rreth 97% të gjenerimit të rrymës në Kosovë bazohet në ty termocentralet e KEK-ut me linjit: Kosova 
A (5 blloqe) dhe Kosova B (2 blloqe). Kapaciteti i gjithmbarshëm i të dy centraleve është 1,479 MW, 
dhe të njëjtat do të ishin të mjaftueshme për të mbuluar kërkesën e Kosovës për energji elektrike po 
që se do të ishin në dispozicion të plotë. Por, për shkak të vjetërsisë, mirëmbajtjes dhe operimit jo të 
rregullt të tyre gjatë viteve para dhe pas luftës, si dhe për shkak të dëmeve të shkaktuara gjatë luftës, 
besueshmëria dhe kapaciteti neto i gjenerimit i këtyre dy termocentraleve është seriozisht i 
zvogëluar.  

Situata aktuale në Kosovë sa i përket furnizimit të energjisë elektrike nuk është e kënaqshme. 
Normat e ulëta të inkasimit dhe shfrytëzimi ilegal i energjisë elektrike, të cilat shpijnë drejt 
shfrytëzimit të tepruar të saj për ngrohje, dhe disponueshmëria e kapaciteteve të kufizuara të 
gjenerimit të energjisë nuk lejojnë garantim të furnizimit të qëndrueshëm të energjisë elektrike për 
të gjithë konsumatorët.  

Pamjaftueshmëria e kapaciteteve ekzistuese të gjenerimit dhe nevoja për investime në sektorin e 
energjisë elektrike në Kosovë kërkon ristrukturim të sektorit, përmes liberalizimit të tregut dhe rritjes 
së konkurrencës në tregun e energjisë elektrike. Për të arritur këto objektiva, Zyra e Rregullatorit të 
Energjisë (ZRRE) në mars të vitit 2013 ka miratuar një model (dizajn) të ri të tregut. Ky model 
integron çështje kyçe që do të formësojnë bazën e Rregullave të Tregut dhe do të përcaktojnë masat 
e domosdoshme që duhet jetësuar në aranzhimet komerciale, në mënyrë që të joshen investime të 
huaja dhe të zhvillohet sektori i energjisë elektrike në Kosovë.  

Rreth 97% të gjenerimit të rrymës në Kosovë bazohet në ty termocentralet e KEK-ut me linjit: Kosova 
A (5 blloqe) dhe Kosova B (2 blloqe). Kapaciteti i gjithmbarshëm i të dy centraleve është 1,479 MW, 
dhe të njëjtat do të ishin të mjaftueshme për të mbuluar kërkesën e Kosovës për energji elektrike po 
që se do të ishin në dispozicion të plotë. Por, për shkak të vjetërsisë, mirëmbajtjes dhe operimit jo të 
rregullt të tyre gjatë viteve para dhe pas luftës, si dhe për shkak të dëmeve të shkaktuara gjatë luftës, 
besueshmëria dhe kapaciteti neto i gjenerimit i këtyre dy termocentraleve është seriozisht i zvogluar.  

Gjenerimi i energjisë elektrike gjatë periudhës 2013  - 2022 do të fokusohet në mbulimin më të mirë 
të mundshëm të kërkesës së konsumatorëve në Kosovë me furnizim stabil dhe të pandërprerë të 
energjisë elektrike, si dhe me çmime konkurruese. Gjatë kësaj periudhe do të jetë i domosdoshëm 
importi. Për të mbuluar kërkesën në vend, e cila është çdo herë në rritje, dhe potencialisht për të 
eksportuar energjinë elektrike të tepërt, janë planifikuar investime në projektet në vijim: 

 Ndërtimi i blloqeve të reja në termocentralin e ri “Kosova e Re” me kapacitet të instaluar prej 
2*300 MW. Blloku i parë (300MW) pritet të hyjë në funksion në fillim të vitit 2018, ndërsa 
blloku i dytë gjashtë muaj më pas;  

 Ndërtimi i HC Zhur. Ky HC është planifikuar të hyjë në funksion në fillim të vitit 2017. Ky 
projekt konsiderohet tejet i rëndësishëm për optimizimin e punës së sistemit 
elektroenergjetik;  

 Ndërtimi i HC-ve të vegjël nga investitorët privatë; dhe  

 Prodhimi nga burimet e ripërtëritshme të energjisë që në bazë të caqeve obligative të 
përcaktuara nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik pritet që deri në vitit 2020 të arrijë 
kapacitetin  prej 765.21 MW.  

 

Gjatë viteve 2011 dhe 2012 nuk ka pasur zhvillime në projektin e Kosovës së Re, përveç vendimit të 
Qeverisë për të larguar TC Kosova B nga pakoja tenderuese për ndërtimin e TC Kosova e Re. Draft 
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dokumentet për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nën këtë projekt veç janë finalizuar. 
ZRRE është pjesëmarrëse e komitetit drejtues dhe grupit të punës për përpilimin e dokumenteve të 
tenderit.  

Në vitin 2012 importi i produkteve të naftës në Kosovë ka shënuar rënie të lehtë në krahasim me 
vitin 2011. Të gjitha produktet e naftës që importohen konsumohen brenda vendit. Kosova nuk ka 
furnizim vendor me naftë apo tubacione të naftës. Produktet e naftës kryesisht importohen me 
kamionë (80%) dhe përmes hekurudhës (20%).  

Legjislacioni aktual që rregullon fushën e naftës i obligon të gjitha pikat e depozitimit dhe shitjes së 
naftës të mbajnë së paku 5% të kapacitetit të tyre depozitues për nevoja shtetërore në rast 
emergjence. Ligji i ri për sektorin e naftës, i cili është në proces të miratimit në Kuvendin e Kosovës, 
do të ofrojë mundësi për krijimin e depozitave emergjente të naftës, në mënyrë që deri në fund të 
vitit 2020 të plotësohet obligimi për depozitimin e gjithmbarshëm të sasisë së barabartë me 90 ditë 
importi neto.  
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1.  ROLI I AKTERËVE KRYESORË NË SEKTORIN E ENERGJISË  
 

Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) është agjenci e pavarur, e themeluar nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës sipas neneve 119.5 dhe 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

Kompetencat, detyrat dhe funksionet e ZRRE janë të përcaktuara në Ligjin për Rregullatorin e 
Energjisë Nr. 03/L-185, ku përfshihen: krijimi dhe funksionimi efikas, transparent dhe jo-diskriminues 
i tregut të energjisë; përcaktimi i kritereve dhe kushteve për dhënien e licencave për kryerjen e 
aktiviteteve në fushën e energjisë; përcaktimi i kritereve dhe kushteve për dhënien e autorizimeve 
për ndërtimin e kapaciteteve të reja; monitorimi dhe përkujdesja për përmirësimin e sigurisë së 
furnizimit me energji; caktimi i kritereve dhe kushteve të arsyeshme për veprimtaritë energjetike në 
bazë të metodologjisë tarifore; monitorimi dhe parandalimi i krijimit të pozitës dominuese dhe 
praktikave jo-konkurruese nga ndërmarrjet e energjisë, si dhe zgjidhja e ankesave dhe kontesteve në 
sektorin e energjisë.  

Gjatë kryerjes së veprimtarisë së vet, ZRRE bashkëpunon me ndërmarrjet energjetike, përkatësisht 
me ministri (veçanërisht MZHE), asociacione dhe institucione të ndryshme në Kosovë:  

Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) mes tjerash është përgjegjëse për strategjinë dhe politikat e 
sektorit të energjisë (përgatitja dhe implementimi), zhvillimin e legjislacionit sekondar (përfshirë 
standardet dhe normat teknike), inspektoratin e energjisë, burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe 
shfrytëzimin racional të energjisë, koordinimin e donatorëve dhe joshjen e investimeve – 
përfaqësimin e “Autoritetit Shtetëror të Energjisë” sipas MM për TRE;  

Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) është agjenci e pavarur e themeluar në bazë 
të neneve 119, paragrafi 5, dhe 142 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. KPMM rregullon 
aktivitetin minerar në Kosovë në pajtim me Ligjin për Miniera dhe Minerale, aktet nënligjore të 
nxjerra në bazë të tij dhe me Strategjinë Minerare.  

Komisioni Kosovar i Konkurrencës (KKK) është themeluar nga Kuvendi i Kosovës në bazë të Ligjit për 
Konkurrencën, Nr. 2004/36, të datës 7 nëntor 2008. Komisioni Kosovar i Konkurrencës është organ i 
pavarur dhe ka përgjegjësi për zbatimin e ligjit dhe promovimin e konkurrencës mes ndërmarrësve, si 
dhe mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë.  

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK) është ndërmarrje elektroenergjetike e Kosovës që 
punon në mihje të thëngjillit, gjenerim të energjisë elektrike. Shpërndarje dhe furnizim të energjisë 
elektrike, shthurja ligjore dhe kontabilare ka përfunduar në fund të vitit 2012. Në vitin 2013 
funksionet e shpërndarjes dhe furnizimit (KEDS) janë privatizuar ndërsa funksionet e gjenerimit dhe 
mihjes kanë mbetur brenda KEK-ut.  

KOSTT është themeluar më 1 korrik 2006 si rezultat i ristrukturimit të sektorit të energjisë dhe është 
përgjegjës për planifikimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe operimin e sistemit të transmisionit 
elektroenergjetik në Kosovë; sigurimin e qasjes së hapur dhe jodiskriminuese; funksionimin e tregut 
të ri të energjisë; sigurimin e kushteve që inkurajojnë konkurrencë në Kosovë; dhe bashkëpunimin 
me Operatorët e Sistemit të Transmisionit (OST) në vendet fqinje për të mirën e Kosovës dhe tërë 
rajonit. KOSTT gjithashtu ka përgjegjësi për sigurinë e furnizimit të energjisë elektrike nga njësitë e 
gjenerimit tek sistemi i shpërndarjes.  
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2. PRAPAVIJA LIGJORE  
 

Ky SoSSoK i azhurnuar e ndjek strukturën e propozuar nga SKE në komunikatën e datës 9 tetor 2006 
dhe të azhurnuar më 17 tetor 2012, me të cilat përkufizohet fushëveprimi i sektorëve të energjisë 
elektrike dhe gazit, në pajtim me direktivat përkatëse 2003/54/EC dhe 2003/55/EC.  

Neni 29 i Traktatit të Komunitetit të Energjisë kërkon që të përgatiten deklarata për monitorimin e 
sigurisë së furnizimit një vit pas hyrjes së tij në fuqi. Këto deklarata duhet të mbulojnë specifikisht: a) 
diversitetin e furnizimit, b) sigurinë teknologjike, dhe c) origjinën gjeografike të karburanteve të 
importuar.  

Për më tepër, neni 4 i Direktivës 2003/54/EC dhe neni 5 i Direktivës 2003/55/EC kërkojnë që 
deklaratat për monitorimin e sigurisë së furnizimit në tregjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror të 
trajtojnë në mënyrë të veçantë:  

a) Balancën mes furnizimit/kërkesës në tregun kombëtar, 

b) Nivelin e kërkesës së pritur në të ardhmen dhe furnizimin përkatës në dispozicion; 

c) Kapacitetet e planifikuara për ndërtim në të ardhmen,  

d) Nivelin dhe cilësinë e mirëmbajtjes së rrjeteve, 

e) Masat për të mbuluar kërkesën e pikut, dhe  

f) Masat për trajtimin e dështimit të një apo më shumë furnizuesve.  
 

Në bazë të neneve të lartpërmendura, “Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë monitorimin e çështjeve të 
sigurisë së furnizimit. Në rastet kur Shtetet Anëtare e konsiderojnë si të rrugës, ato këtë detyrë mund 
t’ua delegojnë autoriteteve rregullative”.  

Sipas nenit 37 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, ZRRE është përgjegjëse për monitorimin dhe 
ndërmarrjen e veprimeve të specifikuara në këtë ligj për promovimin dhe ngritjes së sigurisë 
afatshkurtër dhe afatgjatë të furnizimit. ZRRE përgatitë dhe publikon çdo dy vite, jo më larg se deri 
më 31 korrik, një raport që përshkruan gjetjet nga monitorimi i çështjeve të sigurisë së furnizimit, si 
dhe detajet e masave të ndërmarra apo që pritet të ndërmerren për t’i adresuar të njëjtat.  

Komisioni Evropian ka dhënë indikacione se obligimet sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë nuk 
do duhej të jenë më të gjera se sa ato që përcaktohen me acquis të BE-së. Prandaj, mjafton që të 
sigurohet pajtueshmëri me kushtet e sigurisë së furnizimit që përcaktohen me acquis për energjinë.  
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3. BALANCA MES FURNIZIMIT DHE KËRKESËS NË SEKTORIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NË 
KOSOVË  

 
Konsumi i energjisë në përgjithësi, e i energjisë elektrike në veçanti, është një nga faktorët përcaktues 
të zhvillimit ekonomik të një vendi. Shtetet që mbulojnë nevojat e konsumatorëve përmes prodhimit 
vendor kanë bazë të mirë për zhvillim ekonomik. Kosova posedon parakushtet për prodhimin e 
energjisë elektrike, jo vetëm sa për të mbuluar nevojat e veta por edhe për ta eksportuar atë. Sistemi 
elektroenergjetik i Kosovës është i dizajnuar për të prodhuar energji elektrike bazike nga linjiti. Për të 
balancuar sistemin është e nevojshme që të monitorohen ndryshimet e konsumit në baza ditore dhe 
sezonale, dhe të bëhen përpjekje për ta mbuluar kërkesën përmes gjenerimit vendor dhe importit. 
Në rast kur gjenerimi vendor dhe sasitë e importuara nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar 
kërkesën, aplikohen ndërprerje të furnizimit me energji elektrike.  

Sektori i energjisë elektrike në Kosovë karakterizohet me prodhim të pamjaftueshëm të energjisë 
elektrike, furnizim të paqëndrueshëm dhe humbje të larta teknike dhe komerciale.  

Përkundër rritjes së prodhimit gjatë disa viteve të fundit, prodhimi vendor nuk është i mjaftueshëm 
për të mbuluar konsumin në rritje të vazhdueshme. Andaj, një pjesë e konsumit të energjisë elektrike 
në Kosovë mbulohet nga importi. Megjithatë, në periudha të caktuara, posaçërisht gjatë periudhave 
të tarifave të ulëta (kryesisht natën), gjenerohet suficit i energjisë elektrike që më pas eksportohet. 
Suficiti i energjisë elektrike kryesisht shfaqet gjatë verës, kur konsumi është dukshëm më i ulët.  

3.1 Sistemi i  transmisionit  

Interkoneksioni i rrjetit të transmisionit të Kosovës me rajonin dhe Evropën kryesisht realizohet 
përmes linjave të tensionit 400kV. Kosova poashtu ka linja interkoneksioni me shtetet fqinje në nivel 
prej 220kV dhe 110kV. Kosova ka një rrjet të fuqishëm interkoneksioni që do të përforcohet edhe më 
tej përmes ndërtimit të linjës 400 kV Kosova B – Kashar (Tiranë).  

Mes viteve 2000 dhe 2012 janë realizuar investime të shumta me qëllim të avancimit të kapaciteteve 
të rrjetit të transmisionit. Këto investime kanë shtuar sigurinë e furnizimit dhe kanë rezultuar me 
zbritje të dukshme të humbjeve në transmision – në vitin 2012 humbjet në transmision përbënin 
1.99% të konsumit bruto.  

Tabelat në vijim paraqesin linjat dhe kapacitetet transformuese të rrjetit të transmisionit të ndara 
sipas nivelit të tensionit.  

Tabela 3.1 Të dhënat bazike mbi linjat e transmisionit  

Tensioni (kV) Pronari Gjatësia (km)

400 KOSTT 188.49

220 KOSTT 231.83

110 KOSTT 791.30  
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Tabela 3.2 Të dhënat bazike mbi nënstacionet e transmisionit 

Transformimi

(kV/kV)
Pronari NS. Nr. Tr. Nr.

Fuqia

 (MVA)

400/220 KOSTT 1 3 1,200

400/110 KOSTT 2 2 600

220/110 KOSTT 3 8 1,200

220/35 Alferon 1 2 320

220/35/10(20) KOSTT 1 1 40

220/10(20) KOSTT - 1 40

110/35/10(20) KOSTT 3 4 158

110/35/6.3 Trepça 1 2 126

110/35 Trepça - 2 63

110/35 Ujmani 1 1 20

110/6.3 Sharri 1 2 40

110/10(20) KOSTT 15 19 678

110/35 KOSTT 10 19 638

110/10 KOSTT 8 11 347  

 

3.1.1 Rrjedhat e energj isë elektrike dhe  konsumi i  gj ithmbarshëm  

Sikur në vitet paraprake, situata në rajon në përgjithësi karakterizohet me mungesë të energjisë 
elektrike, në veçanti në pjesën jugore; rrjedhimisht, energjia elektrike kryesisht rrjedh nga veriu në 
drejtim të jugut. Kosova ka pozitë të favorshme si nyje rajonale, andaj përmes rrjetit të saj të 
transmisionit rrjedhin sasi të konsiderueshme të energjisë elektrike. Këto rrjedha në dy drejtimet për 
secilën linjë interkoneksioni në Kosovë janë paraqitur në figurën në vijim.  

Edhe pse Kosova ka nivel të lartë të transitit të energjisë elektrike në krahasim me konsumin, 
humbjet e shkaktuara nga transiti mbulohen nga konsumatorët e rregulluar.  

Figura në vijim paraqet vëllimet e rrjedhës së energjisë në të dy drejtimet për çdo linjë të 
interkoneksionit në Kosovë.  
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Figura 3.1 Rrjedha e energjisë elektrike nëpër linjat e interkoneksionit 

Kosova është vend me nivel të lartë të transitit të energjisë elektrike, me raport mes konsumit dhe 
transitit deri në 50% (raporti i transitit). Kjo fuqizon pozitën e sistemit të transmisionit, por edhe i 
shton humbjet në transmision dhe shpie tek kongjestioni në rrjet. Për të menaxhuar transitin rajonal, 
është krijuar një mekanizëm për kompensimin e transitit mes OST-ve (mekanizmi ITC). Kosova nuk 
është përfshirë në këtë mekanizëm për shkak të mosmarrëveshjeve me Serbinë. Si pasojë e kësaj 
humbjet e shkaktuara në Kosovë nga transiti mbulohen përmes ngarkesave nga konsumatorët e 
rregulluar. KOSTT-i gjithashtu ka qenë i penguar nga Serbia në alokimin e kapaciteteve të 
interkonkesionit dhe nga përfitimi i të hyrave nga transiti nëpër territorin e Kosovës.  

Tejngarkimi i rrjetit shkakton rritje të humbjeve, i dëmton pajisjet dhe pengon furnizimin. Për të 
vlerësuar ngarkesën e rrjetit të transmisionit, duhet të kryhet një analizë e rrjedhave në rrjet dhe 
vlerave maksimale të konsumit. Për të kryer këto teste janë shfrytëzuar pesë (5) vlera të pikut 
(ngarkesës maksimale) të cilat janë paraqitur në javë të ndryshme gjatë vitit 2012. Ngarkesa më e 
lartë, 1168 MWh/h, është regjistruar më 31 dhjetor 2012.  

Tabela në vijim paraqet pesë vlerat më të larta të ngarkesës për vitin 2012.  
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Tabela 3.3 Pesë vlerat e pikut në vitin 2012 

Piku
Ngarkimi 

(MWh/h)
Data Muaji Java Dita Ora Ferronikeli

 I 1,168 31.01.2012 1 5 E martë 20 80

II 1,109 31.12.2012 12 54 E hënë 19 7

III 1,107 09.01.2012 1 2 E hënë 19 79

 IV 1,103 17.02.2012 2 7 E premtë 19 73

V 1,097 04.01.2012 1 1 E mërkurë 19 79  

Diagrami ditor i nxjerrë si mesatare e tërë vitit 2012 tregon se prodhimi ditor ka qenë pothuajse 
konstant, ndërsa konsumi ka ndryshuar në intervale ditë-natë. Në formësimin e diagramit ditor ka 
ndikuar edhe ndërprerja e furnizimit me rrymë.  
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Figura 3.2 Diagrami ditor i paraqitur në vlera mesatare për 24 orë për vitin 2012  

Dallimi mes konsumit gjatë ditës dhe atij gjatë natës është mjaft i lartë. Diagrami në vijim paraqet 
dallimin mes vlerave mesatare maksimale dhe minimale të konsumit ditor sipas muajit, për vitin 
2012.  
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Figura 3.3 Mesatarja mujore e ngarkesës maksimale dhe minimale  
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3.1.2 Humbjet e energj isë elektrike në transmision  

Trendi i zvogëlimit të humbjeve të energjisë elektrike në transmision ka vazhduar edhe në 
vitet 2011 dhe 2012. Gjatë vitit 2012, humbjet ishin 109 GWh, ose 1.99% nga konsumi i 
gjithmbarshëm, ndërsa në vitin 2011 këto humbje ishin 115 GWh, ose 2.06 e konsumit bruto 
në Kosovë. Humbjet në transmision gjithashtu përfshijnë humbjet e shkaktuara nga transiti.  

Figura në vijim paraqet rënien e vazhdueshme të humbjeve në transmision gjatë viteve të fundit. 
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Figura 3.4 Humbjet në transmision 2008-2012 

3.2 Rrjeti  i  shpërndarjes  

Gjatë viteve të fundit në rrjetin e shpërndarjes ka pasur investime, megjithatë ato kanë qenë të 
pamjaftueshme për të siguruar furnizim cilësor dhe të qëndrueshëm për konsumatorët.  

Rrjeti i shpërndarjes përbëhet nga linjat e tensionit 35 kV, 20 kV, 10 kV, 6 kV dhe 0.4 kV, si dhe 
nënstacionet përkatëse.  

Investimet e vazhdueshme kanë pasur për qëllim përforcimin dhe zgjerimin e kapaciteteve 
transformuese dhe linjave përkatëse të sistemeve të shpërndarjes, si rezultat i shtimit të konsumit vit 
pas viti. Të dhënat bazike të nënstacioneve dhe linjave të tensioneve të ndryshme, si dhe gjatësia e 
sistemit përkatës të shpërndarjes janë paraqitur në tabelën në vijim.  

Tabela 3.4 Të dhënat themelore për linjat e OSSH  

Tensioni (kV) Pronari Rrjeti ajror (km) Rrjeti kabllor (km) Gjithsej (km)

35 KEK 595.76 29.00 624.76

10(20) KEK 665.46 293.35 958.81

10 KEK 5,141.32 774.00 5,915.32

6 KEK 44.23 5.42 49.65

0.4 KEK 11,294.43 610.45 11,904.88  
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Tabela 3.5 Numri i nënstacioneve të OSSH sipas nivelit të tensionit 

Transformimi

(kV/kV)
Pronari NS. Nr. Tr. Nr.

Fuqia

 (MVA)

35/10 KEK/KEDS 50 103 682.80

35/10/6 KEK/KEDS 9 21 69.00

35/0.4 KEK/KEDS 12 15 38.28

10(20)/0.4 KEK/KEDS 2,074 2,119 732.06

10/0.4 KEK/KEDS 5,286 5,401 1,649.81

6/0.4 KEK/KEDS 49 49 14.27  

3.2.1 Humbjet në shpërndarje 

Humbjet e përgjithshme në shpërndarje janë shumë të larta. Këto humbje ndahen në humbje teknike 
të cilat shfaqen në komponentë të rrjetit dhe humbje komerciale të cilat shfaqen si rezultat i 
keqpërdorimit të energjisë elektrike. 

Përkundër zvogëlimit të humbjeve në shpërndarje vit pas viti, ato ende mbesin tepër të larta, nën 
çfarëdo standardi teknik.  

Tabela 3.8 Humbjet në shpërndarje 2008-2012 
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Figura 3.5 Humbjet në shpërndarje 2008-2012 

3.3 Gjenerimi i  energjisë elektrike  

Kapacitetet e gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë kryesisht dominohen nga termocentralet 
me linjit Kosova A dhe Kosova B. Këto dy termocentrale bashkërisht kanë kapacitet nominal të 
përgjithshëm prej 1,478 MW. Për shkak të vjetërsisë dhe mirëmbajtjes së tyre, në veçanti të 
Termocentralit Kosova A, kapaciteti në dispozicion i këtyre blloqeve është mjaft më i ulët se sa vlerat 
nominale. Së bashku, kapaciteti i gjithmbarshëm në dispozicion i blloqeve të këtyre termocentraleve 
arrin rreth 900MW.  
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Aktualisht, gjenerimi i energjisë elektrike nga termocentralet mbulon rreth 97% të gjenerimit të 
përgjithshëm në Kosovë. Përveç gjenerimit nga termocentralet, gjenerimi përkrahet edhe nga 
hidrocentrali Ujmani dhe disa hidrocentrale të vogla, me kapacitet të instaluar prej 35 MW.  

Tabela 3.6 Kapacitetet e gjenerimit të energjisë elektrike 

Instaluar Neto Min/max

A1 65 Nuk operon 1962

A2 125 Nuk operon 1964

A3 200 182 100-130 1970

A4 200 182 100-130 1971

A5 210 187 100-135 1975

TC Kososva A 800 551

B1 339 310 180-260 1983

B2 339 310 180-260 1984

TC Kososva B 678 620

HC Ujmani 35.00 32.00 1983

HC Lumbardhi 8.80 8.00 1957 (2006)

HC Dikanci 1.00 0.94 1957 (2010)

HC Radavci 0.90 0.84 1934 (2010)

HC Burimi 0.86 0.80 1948 (2011)

Total HC 46.56 42.58

Wind Power 1.35 1.35 2010

Total 1,525.91 1,214.93

Njësitë 

prodhuese

Kapaciteti i  njësive  (MW)
Futja në operim

 

 

Termocentrali Kosova A ndodhet në Obiliq, rreth 15 km nga Prishtina. TC Kosova A ka pesë blloqe të 
cilat janë ndërtuar gjatë viteve të 60-ta dhe 70-ta të shekullit të kaluar. Aktualisht funksionojnë 
vetëm blloqet A3, A4 dhe A5. Blloqet A1 dhe A2 nuk kanë funksionuar për disa vite. Disponueshmëria 
e blloqeve të Kosovës A është mjaft e ulët dhe arrin rreth 60-70%.  

Termocentrali Kosova B gjendet në afërsi të Termocentralit Kosova A në Obiliq, rreth 15 km nga 
Prishtina, dhe përbëhet nga dy blloqe me djegie linjiti me kapacitet nominal të gjenerimit prej 339 
MW secili. Mes viteve 2000 dhe 2002 janë realizuar projekte të ndryshme për rehabilitimin e pjesëve 
të këtyre blloqeve. Qëllimi i projekteve të caktuara rehabilituese ka qenë ngritja e nivelit të 
performansës së Kosovës B për të shtuar disponueshmërinë dhe karakteristikat kontrolluese. 
Termocentrali Kosova B sot vepron me normë paksa më të ulët (me kapacitet prej rreth 270 MW për 
njësi, kundrejt kapacitetit të dizajnuar prej 339 MW) me efiçiencë dukshëm më të ulët se sa dizajni i 
paraparë. Blloqet e termocentralit Kosova B së shpejti do të arrijnë fundin e jetëgjatësisë së paraparë 
të tyre, andaj investime dhe masa të theksuara rehabilitimi janë planifikuar të realizohen gjatë viteve 
2017/2018 për t’i sjellë këto dy blloqe në nivel të standardeve mjedisore të kërkuara dhe për t’ua 
zgjatur jetëgjatësinë e tyre përtej vitit 2030.  

Për shkak të mirëmbajtjes më të mirë të kapaciteteve gjeneruese, investimeve të mëdha në riparimin 
e blloqeve gjeneruese, dhe prodhimit të sasive të mjaftueshme të thëngjillit, prodhimi i energjisë 
elektrike ka shënuar rritje çdo vit.  

Diagrami në vijim paraqet gjenerimin e gjithmbarshëm në Kosovë gjatë viteve 2004-2012, ku vërehet 
një rritje e vazhdueshme.  
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Figura 3.6 Gjenerimi i gjithmbarshëm 2004-2012 

3.4  Konsumi dhe kërkesa maksimale  

Periudha mes viteve 2000 dhe 2010 është karakterizuar me rritje substanciale të kërkesës për energji 
elektrike në Kosovë, duke shënuar rritje mesatare vjetore prej 7.1%. Rritja gjatë vitit 2011 nuk ka 
qenë e tillë, vetëm 1.4% në krahasim me vitin 2010, ndërsa në vitin 2012 ka shënuar rënie prej 2.1% 
në krahasim me vitin 2011.  
 
Megjithatë, kërkesa absolute totale është rritur gjatë periudhës 2000-2012, siç mund të shihet në 
diagramin në vijim.  
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Figura 3.7 Kërkesa e gjithmbarshme 2000-2012 
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Kërkesa e gjithmbarshme neto e energjisë për vitin 2011 ishte 5,584 GWh, ndërsa kërkesa e pikut 
gjatë dimrit 1,126 MW. Në vitin 2012 kërkesa e gjithmbarshme ishte 5,467 GWh, ndërsa kërkesa e 
pikut gjatë dimrit shënoi 1,167 MW. Kërkesat e energjisë dhe të pikut janë regjistruar me regjim të 
ndërprerjes së furnizimit.  
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Figura 3.8 Kërkesa e pikut 2000-2012 

Konsumi i energjisë elektrike sipas kategorive të konsumatorëve për vitet 2011 dhe 2012 është 
paraqitur në tabelën 3.7. Duhet theksuar se konsumatorët vijues: Ferronikeli, Trepça dhe Sharrcemi 
janë të kyçur në rrjetin e transmisionit.  

Tabela 3.7 Konsumi sipas kategorisë dhe humbjet  

2011 2012

GWh GWh

Humbjet ne Transmision 115 2.06% 109 1.99%

Ferronikeli 596 10.68% 407 7.44%

Trepça + Sharrcemi 83 1.49% 66 1.21%

Konsumi i mberndshëm i KEK-ut 107 1.92% 118 2.15%

Distribucioni Neto 2,896 51.86% 3,019 55.21%

Humbjet Teknike në Distribucion 786 14.07% 778 14.23%

Humbjet Komerciale ne Distribucion 1,000 17.92% 971 17.75%

Konsumi Bruto 5,584 100.0% 5,467 100.0%

Konsumi sipas kategorisë dhe humbjet
Pjesëmarrja ne 

konsumin total    

(2011)

Pjesëmarrja ne 

konsumin total 

(2012)

 

3.5 Konsumi në sistemin e shpërndarjes  

Për periudhën 2000-2012 konsumi në sistemin e shpërndarjes është karakterizuar me rritje 
substanciale. Rritja mesatare vjetore është rreth 6.5%. Në diagramin në vijim është paraqitur kërkesa 
e gjithmbarshme në shpërndarje gjatë periudhës 2000-2012.  
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Figura 3.9 Konsumi i gjithmbarshëm në sistemin e shpërndarjes 2000-2012 

Përkundër përpjekjeve për të parandaluar ndërprerjet e energjisë elektrike, gjatë viteve 2011 dhe 
2012 ka vazhduar të aplikohet skema ABC.  

Figura 3.10 paraqet proporcionin që grupet e ndryshme të konsumatorëve kanë në konsumin e 
gjithmbarshëm në nivel të shpërndarjes.  
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Figura 3.10 Konsumi sipas kategorive në nivel të shpërndarjes  

3.6 Balanca e prodhimit dhe kërkesës së energjisë elektrike gjatë viteve 
paraprake (2000-2012) 

Në figurën 3.11 është paraqitur balanca mes prodhimit të energjisë elektrike dhe kërkesës për të 
gjatë viteve paraprake (2000-2012): 
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Figura 3.11 Balanca e prodhimit dhe kërkesës për energji elektrike gjatë viteve paraprake (2000-2012) 

Gjatë periudhës 2000-2012 konsumi i gjithmbarshëm është rritur për mesatarisht 7.1%. Që nga 
përfundimi i luftës njësitë e gjenerimit nuk kanë qenë në gjendje ta mbulojnë kërkesën për energji 
elektrike. Për këtë arsye, importet kanë qenë të domosdoshme për ta mbuluar kërkesën për energji 
elektrike.  

Figura më lartë tregon qartë nivelin e importeve neto, të cilat janë shfrytëzuar për furnizimin e 
konsumatorëve me energji elektrike. Importet neto për periudhën 2000 deri 2012 përbëjnë 9% të 
konsumit të gjithmbarshëm në Republikën e Kosovës.  

Për periudhën 2011 – 2012, situata sa i përket energjisë elektrike mund të përmblidhet si në vijim:  

 Prodhimi i energjisë elektrike në vend ka qenë më i ulët se sa niveli i kërkesës; 

 Gjatë sezonit të dimrit ka pasur raste kur furnizimi i thëngjillit ka qenë i pamjaftueshëm për 
të operuar me të gjitha blloqet e dy termocentraleve;  

 Humbjet teknike dhe komerciale vazhdojnë të jenë në nivel tejet të lartë; posaçërisht 
brengosës është fakti se humbjet komerciale mbesin shumë të larta.  

 Masat për menaxhimin e kërkesës nuk janë zbatuar plotësisht;  

 Me gjithë përmirësimet në dy viteve e fundit, norma e arkëtimit mbetet e ulët.  

 Furnizimi me energji elektrike është balancuar përmes ndërprerjes së furnizimit, sipas 
skemës ABC; dhe  

 Importet e vazhdueshme të energjisë elektrike gjatë viteve të fundit mbulojnë rreth 9% të 
konsumit.  
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4. AKTIVITETET LIDHUR ME NDËRTIMIN E KAPACITETEVE TË REJA TË GJENERIMIT  
 
Gjatë viteve 2011 dhe 2012 nuk ka pasur ndonjë aktivitet të rëndësishëm në lidhje me ndërtimin e 
kapaciteteve të reja të gjenerimit. Në prill të vitit 2013 Komiteti Drejtues për termocentralin Kosova e 
Re i ka miratuar dokumentet e tenderit, në bazë të së cilave termocentrali i ri do të ndërtohet në 
bazë të partneritetit publiko-privat. Ky komitet ka planifikuar që ofertat e investitorëve të hapen në 
nëntor të vitit 2013; investitorët e parakualifikuar do t’i prezantohen publikut në janar të vitit 2014, 
ndërsa përmbyllja financiare pritet të ndodh në shtator 2014.  

Përmbyllja financiare dhe data e transferit pritet të realizohen në dhjetor të vitit 2014, kur pritet që 
të fillojë ndërtimi i termocentralit të ri. Blloku i parë planifikohet të jetë në funksion jo më vonë se 
deri në dhjetor 2018, ndërsa blloku i dytë pritet të operacionalizohet gjashtë muaj më vonë. Këto 
blloqe pritet të kenë kapacitet të instaluar prej 300 MW.  

4.1 Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë  

Në bazë të caqeve afatgjata të Strategjisë së Kosovës, politikave qeveritare, d.m.th. Vendimit 
06/2007 mbi “Konsumin e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme,” që rishtas është 
ndryshuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2013 mbi “Caqet e Ripërtëritshme të Energjisë”, 
“Studimit të parafizibilitetit për identifikimin e burimeve të ujit për hidrocentrale të vogla në 
Kosovë”, si dhe obligimeve që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë në Evropën Juglindore 
në fushën e kapaciteteve të reja të gjenerimit nga burimet e ripërtëritshme, ZRRE ka kompletuar 
legjislacionin sekondar për burimet e ripërtëritshme të energjisë.  

Një veprimtari e rëndësishme e ZRRE-së konsiderohet të jetë jepja e autorizimeve për ndërtimin e 
kapaciteteve të gjenerimit që shfrytëzojnë burime të ripërtëritshme të energjisë, në pajtim me nenin 
38.1 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë dhe Rregullës për Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e 
Kapaciteteve të reja, që është miratuar nga ZRRE.  

ZRRE ka shqyrtuar aplikacionet/kërkesat e pranuara për autorizimin e ndërtimit të kapaciteteve të 
reja të gjenerimit, në pajtim me ligjet e sektorit të energjisë dhe rregulloret relevante, duke siguruar 
që aplikacionet në fjalë të shqyrtohen në mënyrë objektive, transparente dhe jodiskriminuese. Gjatë 
shqyrtimit të këtyre kërkesave, ZRRE ka marrë në konsideratë kriteret relevante që është dashur të 
plotësohen nga kërkuesit, në pajtim me kërkesat e përcaktuara në Rregullën për Procedurën e 
Autorizimit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja.  

Gjatë viteve 2011 dhe 2012 ZRRE ka lëshuar vetëm një autorizim për ndërtimin e kapaciteteve të reja 
gjeneruese, kompanisë “KelKos Energji” për ndërtimin e një hidrocentrali me kapacitet prej 23.1 
MW, ndërsa mbi 20 kërkesa tjera janë në proces të vlerësimit në ZRRE.  

4.2   Masat stimuluese për ndërtimin e kapaciteteve  

Sa i përket promovimit të gjenerimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, 
neni 11 i Ligjit Nr. 03/L-184 për Energjinë kërkon nga të gjithë pjesëmarrësit në sektorin e energjisë 
kryerjen e detyrave në vijim:  
 

a) Gjatë dispeçimit të energjisë së prodhuar, Operatori i Sistemit të Transmisionit, ose operatori 
i sistemit të shpërndarjes, sipas nevojës, duhet t’i japin përparësi energjisë së prodhuar nga 
burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe bashkëprodhimi, sipas limiteve të specifikuara për 
qëllime të sigurimit të sistemit në Kodin e rrjetit dhe në rregullat e kodet tjera; 

b) Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes përcaktojnë dhe publikojnë rregullat 
standarde mbi bartësin e shpenzimeve të adoptimeve teknike, siç janë kyçjet në rrjet dhe 
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përforcimet e rrjeteve të tyre, të domosdoshme për integrimin e prodhuesve të rinj të 
energjisë elektrike që furnizojnë me energji elektrike të prodhuar nga burimet e 
ripërtëritshme të energjisë në sistemin e ndërlidhur. Këto rregulla dorëzohen për miratim në 
Zyrën e Rregullatorit të Energjisë, dhe duhet të jenë në përputhje me Strategjinë e Energjisë 
të Kosovës dhe të bazohen në kritere objektive, transparente e jodiskriminuese, veçanërisht 
duke marrë parasysh të gjitha shpenzimet dhe përfitimet që dalin nga kyçja e këtyre 
prodhuesve në sistem; 

c) Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes duhet t’i sigurojnë çdo prodhuesi të 
ri të energjisë elektrike që përdorë burime të ripërtëritshme të energjisë apo bashkëprodhim 
e që dëshiron të lidhet në sistem, vlerësimin e plotë e të hollësishëm lidhur me shpenzimet 
që krijohen nga kyçja, për të cilin vlerësim operatori i sistemit mund të ngarkojë një pagesë e 
cila pasqyron kostot e arsyeshme të tij; 

d) Operatorët e sistemit të transmisionit dhe shpërndarjes përcaktojnë dhe publikojnë rregullat 
standarde lidhur me ndarjen e shpenzimeve për instalimin e sistemeve siç janë kyçje në rrjet 
dhe përforcimet ndërmjet të gjithë prodhuesve të energjisë elektrike, që përfitojnë prej tyre. 
Këto rregulla, parashtrohen për miratim në Zyrën e Rregullatorit të Energjisë, si dhe duhet të 
jenë në përputhje me Strategjinë e energjisë, si dhe me aktet e tjera nënligjore, rregullave 
apo kodeve; 

e) Zyra e Rregullatorit për Energji siguron që tarifat e transmisionit dhe të shpërndarjes për 
kyçje dhe shfrytëzim të sistemeve të transmisionit dhe shpërndarjes të mos diskriminojnë 
energjinë elektrike me prejardhje nga burimet e ripërtëritshme të energjisë, e posaçërisht 
energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme të energjisë në rajonet 
periferike dhe me dendësi të vogël të popullatës; 

Furnizuesi publik do t’i jep prioritet blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e 
ripërtëritshme të energjisë për të cilat Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka lëshuar certifikatë të 
origjinës; dhe është i obliguar që tërë sasinë e prodhuar nga burimet e ripërtëritshme ta blejë në 
bazë të tarifës së rregulluar. 

Sipas kërkesave të nenit 12 të Ligjit për Energjinë, KOSTT e ka përpiluar dhe ZRRE e ka miratuar 
Metodologjinë për Vënien e Çmimeve për Kyçje në Transmision. Ky dokument është sajuar në bazë 
të kritereve transparente dhe jodiskriminuese të cilat i përcaktojnë obligimet e të gjitha palëve.  

Sa i përket promovimit të burimeve të ripërtëritshme, MZHE ka miratuar caqet vjetore dhe afatgjata, 
në bazë të së cilave ZRRE ka miratuar tarifat stimuluese (feed-in) për erë, hidrocentrale të vogla dhe 
biomasë. BRE do të gëzojnë MBE 10-vjeçare.  

 

 
 
 



        Deklaratë mbi Sigurinë e Furnizimit në Kosovë (energji elektrike, gaz natyror dhe naftë) – korrik 2013 

Adresa: Rr. Dervish Rozhaja, Nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
Tel: 038 247 615 ext 101, Fax 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, web: www.ero-ks.org                           
  

  Faqe 18 

5. PARASHIKIMI I KËRKESËS DHE GJENERIMIT  
 
Problemet kryesore të identifikuara dhe trendët potenciale për furnizim me energji në Kosovë në të 
ardhmen  janë:  

 Rritja e vazhdueshme e konsumit të energjisë elektrike që nuk mund të mbulohet nga 
gjenerimi i energjisë elektrike në vend;  

 Rritja e konsumit të energjisë elektrike shpie tek rritja e humbjeve të përgjithshme në sistemin 
elektroenergjetik të Kosovës;  

 Humbjet jo teknike (shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektrike) mbeten ende në nivel të 
lartë dhe kjo ka ndikim negativ në sigurinë e furnizimit;  

 Mungesa e burimeve alternative të energjisë (p.sh. gazi natyror) dhe çmimet e ulëta të 
energjisë;  

 Çmimet relativisht të larta për burime tjera të energjisë (p.sh. naftës si karburant), të cilat 
duhet të paguhen në moment të liferimit, janë duke i shtyrë konsumatorët që të fokusohen në 
masë të gjerë në përdorimin e energjisë elektrike 

 Shtimi i konsumit të benzinës dhe naftës në transport i ka kontribuar rritjes së importeve të 
përgjithshme të energjisë në Kosovë.  

5.1 Parashikimi i  kërkesës për  skenarë të ndryshëm të rritjes  

Bazuar në balancën afatgjatë të energjisë për vitet 2013 – 2022 që është miratuar nga Ministria e 
Zhvillimit Ekonomik, në vijim janë paraqitur projeksionet e rritjes së BPV-së gjatë 10 viteve në vijim, 
të cilat janë shfrytëzuar për të parashikuar kërkesën për energji elektrike.  

Tabela 5.1 Tre skenarët e rritjes së normës së BPV-së [%] për periudhën 2013-2022 

Rritja Vjetore (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BPV  Skenari i  Lartë i  Rritjes 5.66 7.00 7.80 7.46 8.49 7.73 7.10 6.64 6.25 7.10

BPV  Skenari Bazë i Rritjes 4.90 5.64 5.50 4.47 6.46 5.91 5.53 5.15 5.30 5.50

BPV  Skenari i  Ulët i  Rritjes 3.94 3.80 3.83 2.02 3.40 2.47 2.01 1.44 3.91 2.70  

(Skenarët e përgatitur nuk pretendojnë të jenë të saktë në parashikimet e veta, për shkak se për një gjë të tillë 
kërkohen shumë të dhëna dhe një strategji shumë e qartë zhvillimore për sektorët e ndryshëm ekonomikë dhe 

socialë. Skenari bazik konsiderohet më i pranueshëm sa i përket parashikimit të kërkesës) 

Për të parashikuar kërkesën e energjisë janë integruar katër faktorë korrigjues, të cilët konsiderohet 
se kanë ndikim të theksuar në tre skenarët e ndryshëm të rritjes: 

1. Zbatimi i programit qeveritar për shfrytëzimin efiçient të energjisë elektrike;  

2. Zvogëlimi i humbjeve komerciale (konsumi i zvogëluar për shkak të ngritjes së efikasitetit dhe 
efektivitetit të procedurave të inkasimit, të cilat bazohen në njehsim dhe kontroll);  

3. Ndikimi i BPV-së në konsum;  

4. Parashikimi i humbjeve teknike në rrjetin e transmisionit dhe shpërndarjes.  

Tabela 5.2 Faktorët korrigjues që janë shfrytëzuar për të parashikuar kërkesën e energjisë elektrike: 
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Faktoret korrigjues të cilat janë 

përdorur për parashikim të kërkesës
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Humbjet komerciale 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 11.0% 10.5% 10.0% 9.5% 9.0% 8.5%

Humbjet teknike 16.0% 15.5% 15.5% 15.0% 15.0% 14.5% 14.5% 14.0% 14.0% 13.5%

Humbjet në Transmision 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%

Efikasiteti 0.5% 0.5% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0%

GDP 4.90% 5.64% 5.50% 4.47% 6.46% 5.91% 5.53% 5.15% 5.30% 5.50%  

Skenari i kërkesës bazike për energji elektrike (BDS) parasheh një rritje të lehtë të kërkesës në 
sektorin e amvisërive, ndërsa një rritje të lartë në sektorin e shërbimeve dhe sektorin industrial. 
Kërkesa e energjisë (skenari bazik) në vitin 2013 parashihet të jetë 5,821 GWh; për vitin 2017 arrin 
6.552 GWh, ndërsa në vitin 2022 kërkesa do të arrijë 7,496 GWh; ngarkesat përkatëse të pikut për 
vitet e njëjta do të jenë rreth 1,244 MW, 1,394 MW dhe 1,584 MW.  

Kërkesat e energjisë elektrike dhe ngarkesat e pikut për të tre skenarët, përfshirë (a) MDS – skenarin 
e kërkesës mesatare dhe (b) HDS – skenarin e kërkesës së lartë, janë paraqitur në Tabelën 5.3.  

Tabela 5.3 Kërkesa e energjisë elektrike dhe ngarkesat e pikut për periudhën 2013 – 2022 

Kërkesa Bruto në Kosovë (GWh) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Average 

growth

 Skenari i  Lartë i Kërkesës 6,053 6,205 6,546 6,815 7,077 7,253 7,489 7,668 7,892 8,096 3.20%

 Skenari Bazë i Kërkesës (mesatar) 5,821 5,966 6,176 6,311 6,552 6,716 6,934 7,100 7,307 7,496 2.48%

 Skenari i  Ulët i  Kërkesës 5,730 5,757 5,805 5,932 6,028 6,179 6,379 6,532 6,722 6,897 1.71%

Ngarkesa Maksimale në Kosovë (MW) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Average 

growth

 Skenari i  Lartë i Kërkesës 1,220 1,250 1,283 1,310 1,340 1,365 1,390 1,410 1,452 1,494 2.41%

 Skenari Bazë i Kërkesës (mesatar) 1,244 1,275 1,321 1,349 1,394 1,420 1,446 1,466 1,539 1,584 2.96%

 Skenari i  Ulët i  Kërkesës 1,190 1,218 1,257 1,284 1,300 1,324 1,334 1,354 1,365 1,404 1.84%  
 

Parashikimi i rritjes së kërkesës sipas skenarit të kërkesës së lartë (HDS) nënkupton investime të 
paarsyeshme dhe të parakohshme për ndërtimin e kapaciteteve të reja të gjenerimit, si dhe 
investime për zgjerimin e kapaciteteve të rrjeteve të transmisionit dhe shpërndarjes.  
Në Figurën 5.1 janë paraqitur skenari bazike i rritjes të kërkesës për energji elektrike, për të gjitha 
kategoritë tjera të konsumatorëve, përfshirë humbjet teknike në rrjetet e transmisionit dhe 
shpërndarjes dhe humbjet komerciale në OSSH (Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes), për 
periudhën 2013-2022.  
Humbjet teknike dhe komerciale parashikohet të zvogëlohen në mënyrë lineare, përkundër rritjes së 
vazhdueshme të kërkesës.  
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Figura 5.1 Skenari bazik i kërkesës për energji elektrike për periudhën 2013-2022, i ndarë sipas kategorive të 
konsumatorëve  

Duhet theksuar se të dhënat mbi parashikimin e konsumit industrial janë ofruar nga Trepça dhe 
SharrCem (përmes pyetësorëve të KOSTT-it) si dhe nga parashikimi i kërkesës nga Ferronikelit. 
Zhvillimi i pjesës së mbetur të konsumit industrial, siç janë industria e ushqimit, industria e lehtë, 
parqet industriale (bizneset prodhuese), etj. kryesisht bazohen në parashikimet e BPV-së si faktori 
kryesor për zhvillimin e këtij sektori, përkatësisht për rritjen e konsumit të energjisë elektrike për 
nevoja industriale.  

5.2 Parashikimi i  gjenerimit të energjisë elektrike për periudhën 2013-
2022 

Parashikimi i gjenerimit të energjisë elektrike për periudhën 2013-2022 bazohet në prodhimin e 
energjisë elektrike nga TC Kosova B, TC Kosova A, HC Ujmani, hidrocentralet e vogla ekzistuese, 
burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe Termocentralit Kosova e Re (Tabelat 5.4 dhe 5.5).  

Tabela 5.4 Skenari bazik i zhvillimeve në kapacitetet ekzistuese të gjenerimit  

Njësitë Startimi Akcioni Jetëgjatësia

Kosova  A

A3 1970 Remonte peridiodike 2017

A4 1971 Remonte peridiodike 2017

A5 1975 Remonte peridiodike 2017

Kosova  B

B1 1983 Rivitalizim  Kapital (2016) 2030

B2 1984 Rivitalizim  Kapital (2017) 2030

Ujmani

U1+U2 1983 Remonte peridiodike >2030

Lumbardhi

G1+G2 1983 Planifik. rritje e kapacitetit >2030

KAPACITETET EKZISTUESE GJENERATORIKE

Termocentralet ekzistues

Hidrocentralet ekzistues
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Ndërkohë, skenari bazik i zhvillimit të kapaciteteve të reja të gjenerimit (TC, HC dhe burime të 
ripërtëritshme) është paraqitur në Tabelën 5.5. 

Tabela 5.5 Skenari bazik për kapacitetet e reja gjeneruese në të ardhmen  

Njësitë Kapacitetet instaluese Në operim Jetëgjatësia

TC Kosova e Re 

G1 P=300 MW Q1 2018 >2050

Termocentrale të reja G2 P=300 MW Q1 2019 >2050

TC i ri

G3 P=400 MW Q1 2023 >2050

HC Zhuri

G1+G2+G3 P=305 MW Q1 2017 >2060

HC të vogla

>20 HPPs P2020=240 MW Q1 2013 - Q4 2020 >2050

Burimet e ripërtritshme Turbinat e Erës

> 4 Parqe të Erës P2020=150 MW Q1 2014 - Q4 2020 2020-2040

Q1 2014- Q4 2020

P2020=10 MW Q1 2018 - Q4 2020
Solare

P2020=14 MW

KAPACITETET E REJA GJENERUESE

Biomasa

 
 

Bazuar në tabelat 5.4 dhe 5.5: 

(i) Gjenerimi i energjisë elektrike nga TC Kosova A, duke operuar me blloqet A3, A4 dhe A5 (në 
pajtim me Direktivën Evropiane për Impiantet e Mëdha me Djegie të brendshme). Njësitë e 
këtij Termocentrali do të vazhdojnë të operojnë deri në fund të vitit 2017.  

(ii) Gjenerimi i energjisë elektrike nga TC Kosova B, duke operuar me blloqet B1 dhe B2 (pritet 
që këto dy blloqe të rehabilitohen gjatë periudhës 2016 – 2017, përfshirë investimet e 
domosdoshme për të qenë në pajtueshmëri me standardet e emetimit të përcaktuara nga 
Direktiva e BE-së për Impiante të Mëdha me Djegie, të vazhdojnë të mbesin në funksion 
komercial deri në 15 vite pas rivitalizimit të tyre, respektivisht deri në vitin 2030.  

(iii) Gjenerimi nga Hidrocentrali Ujmani do të mund të vazhdojë operimin komercial për një 
periudhë afatgjatë me kusht mirëmbajtja dhe rehabilitimi i tij të kryhet në mënyrë 
adekuate.  

(iv) Gjenerimi i energjisë elektrike nga Hidrocentrali Zhur pritet të fillojë në vitin 2016.  
(v) Gjenerimi i energjisë elektrike nga blloqet e reja TC Kosova e Re pritet të hyjë në operim 

komercial në vitin 2018.  

(vi) Gjatë periudhës 2013-2020 do të ndërtohen rreth 20 HC të rinj, të cilët fillojnë të operojnë 
me kapacitet të gjithmbarshëm të instaluar prej mbi 240 MW.  

(vii) Pjesëmarrje substanciale e burimeve të ripërtëritshme në gjenerimin e energjisë elektrike 
pritet të realizohet përmes prodhuesve me erë; deri në fund të vitit 2020 pritet që 
kapacitetet e tilla të arrijnë 150 MW.  

(viii) Deri në fillim të prodhimit në TC Kosova e Re, kërkesa e pambuluar nga gjenerimi në vend 
do vazhdojë të mbulohet me importe.  

Bazuar në këto supozime, tabela 5.6 paraqet gjenerimin e energjisë elektrike nga impiantet vendore 
për periudhën 2013 – 2022.  
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Tabela 5.6 Parashikimi i gjenerimit të energjisë elektrike [GWh] 

2,007     2,140     2,171     2,171     2,148     0 0 0 0 0

4,068     4,062     4,062     4,075     3,556     3,556     4,062     4,024     4,003     3,983     

0 0 0 0 0 2,100     4,200     4,200     4,200     4,200     

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,075     6,202     6,233     6,246     5,704     5,656     8,262     8,224     8,203     8,183     

82          82          82          82          82          78          78          78          78          78          

27          26          27          26          27          27          27          27          27          27          

22          23          22          23          22          26          26          26          26          26          

0 0 0 0 398        398        398        398        398        398        

0 270        630        675        720        810        900        1,080     1,200     1,333     

131        401        761        806        1,249     1,339     1,429     1,609     1,729     1,862     

0 15          30          45          60          75          90          105        127        153        

3             63          141        181        222        262        282        302        335        372        

0 6             8             12          14          16          19          21          23          26          

3             84          179        238        296        353        391        428        485        551        

Total nga ripërtritshmet (11+15) 134        485        940        1,044     1,545     1,692     1,820     2,037     2,214     2,413     

Total gjenerimi bruto (5+11+15) 6,209     6,687     7,173     7,290     7,249     7,348     10,082  10,261  10,417  10,596  

Konsumi vetanak i centraleve 478        641        649        651        602        583        845        844        843        843        

5,731     6,046     6,524     6,639     6,647     6,765     9,237     9,417     9,574     9,753     

2022

TC Kosova A

Skenari Bazë i gjenerimit për të gjitha 

njësitë gjeneruese (GWh)
2013 2014 2015 2016 2017

HC Lumbardhi

2018 2019 2020 2021

TC Kosova B

TC Kosova e Re

TC i ri

Total nga TC-et (1+2+3+4)

HC Ujmani

HC Dikance+Burimi+radavci

HC Zhuri

HC e vogla

Total HC-et (6+7+8+9+10)

Biomasa  (mbeturina natyrale)

Parqet e Erës

Solare

Total Biomasa, Era, Solare (12+13+14)

Total gjenerimi neto (17-18)  
 

Parashikimi i gjenerimit të energjisë elektrike është paraqitur edhe në mënyrë grafike në Figurën 5.2.   
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Figura 5.2 Parashikimi i gjenerimit të energjisë elektrike [GWh] 
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5.3 Balanca e prodhimit  dhe konsumit për periudhën 2013 - 2022 

Balanca e energjisë elektrike gjatë dhjetë viteve të ardhshme merr në konsideratë kërkesën e 
parashikuar dhe zhvillimin e parashikuar të kapaciteteve gjeneruese dhe nevojave për import dhe 
eksport të energjisë elektrike. Realizimi praktik i importeve dhe eksporteve të energjisë elektrike 
varet nga zhvillimi i tregjeve lokale dhe rajonale të energjisë elektrike. Figura 5.3 paraqet balancën e 
energjisë elektrike për periudhën 2013 – 2022, të definuar si dallimi mes prodhimit (skenari bazik) 
dhe kërkesës (skenari bazik).  
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Figura 5.3 Balanca e prodhimit dhe kërkesës për energji elektrike në të ardhmen (2013-2022) 

Vlerat negative paraqesin deficit të energjisë elektrike (nevojës për importe), ndërsa vlerat pozitive 
paraqesin suficit të energjisë elektrike (mundësisë për eksport).  
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6. SEKTORI I GAZIT NATYROR  

6.1 Përshkrimi i  përgjithshëm  

Kosova nuk është e lidhur me asnjë rrjet funksional të furnizimit të gazit natyror. Lidhja në linja 
furnizimi të gazit natyror do të përbënte një opsion kyç për diversifikimin e furnizimit në vend dhe 
për të shtuar sigurinë e furnizimit, por për momentin nuk janë duke u ndërtuar dhe nuk janë duke u 
planifikuar projekte të tilla.  

Furnizimi dhe konsumi i gazit në Kosovë është i kufizuar në GLN (Gaz të Lëngëzuar të Naftës) të 
ambalazhuar në bombola.  

6.2 Kapacitetet aktuale të prodhimit dhe importit  

Në Kosovë nuk ka kapacitete për prodhimin e gazit, apo për importimin e tij përmes gazsjellësve.  

6.3 Investimet e pritura në prodhim dhe import  gjatë tri  viteve në vij im  

Të autorizuara – Aktualisht nuk ka projekte të autorizuara investive. 

Aktualisht në proces të ndërtimit – Nuk ka asnjë projekt të ndërtim.  

6.4 Përshkrim i  rolit  të autoritetit rregullativ dhe autoriteteve tjera  

Ligji Nr. 03/L-185 për Rregullatorin e Energjisë themeloi një Rregullator të fuqishëm dhe tërësisht të 
pavarur (Zyrën e Rregullatorit të Energjisë - ZRRE), i cili është tërësisht autonom nga çdo dikaster i 
Qeverisë në ushtrimin e rregullimit ekonomik të sektorit të energjisë (energjisë elektrike, ngrohjes 
qendrore dhe gazit natyror), si dhe i përcaktoi detyrat, funksionet dhe autorizimet e veta ekzekutive, 
mes së cilave kryesoret janë: 

 Lëshimi, modifikimi, pezullimi, bartja apo tërheqja e licencave për të kryer veprimtari 
energjetike;  

 Mbikëqyrja, monitorimi dhe sigurimi i pajtueshmërisë me licencat; 

 Monitorimi i funksionimit të tregjeve të energjisë në Kosovë, përfshirë kushtet e qasjes së 
palëve;  

 Nxjerrja e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja të gjenerimit dhe sistemeve të 
tubacioneve të gazit, përfshirë linjat direkte të energjisë elektrike dhe tubacionet direkte;  

 Zhvillimi dhe miratimi i metodologjive tarifore, dhe përcaktimi dhe miratimi i tarifave për 
shërbimet e rregulluara; 

 Përshkrimi i kushteve të përgjithshme të furnizimit të energjisë;  

 Monitorimi dhe marrja e veprimeve të përcaktuara me ligj për promovimin dhe ngritjen e 
sigurisë së furnizimit të energjisë;  

 Monitorimi i shthurjes efektive dhe zhvillimit të konkurrencës në sektorin e energjisë; dhe  

 Shqyrtimi i masave për mbrojtje të konsumatorëve dhe zgjidhja e kontesteve në sektorin e 
energjisë. 

Themelimi i ZRRE bie nën kornizën më të gjerë të harmonizimit të politikave energjetike në Evropën 
Juglindore. UNMIK-u ka nënshkruar në emër të Kosovës traktatin për themelimin e Komunitetit të 
Energjisë në Evropën Juglindore (KEEJL).  
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Kërkesat lidhur me furnizuesin e burimit të fundit – Nuk ka kërkesa të veçanta. 
 
Masat stimuluese për shtimin e kapacitetit të prodhimit/importit apo të tjera – Nuk ka masa 
specifike stimuluese në fuqi.  

Kërkesat lidhur me disponueshmërinë e depozitimit për qëllime të shërbimit publike – Neni 6 
“Stabilimentet e depozitimit të gazit” i Udhëzimit Administrativ për Sigurinë e Furnizimit në Sektorin 
e Gazit Natyror përcakton masat e mundshme për sigurimin e furnizimit të gazit përmes shfrytëzimit 
të kapaciteteve të deponimit të gazit në vend.  

6.5  Progresi në projektet e mëdha infrastrukturore  

Projektet e rëndësishme të interkonkesionit mes Shteteve Anëtare apo me to – Aktualisht në 
Kosovë nuk ka në përgatitje asnjë projekt për interkoneksion me rrjetet e gazit natyror.  

Korniza rregullative nën të cilën ato do të operojnë – Ligji për Gazin Natyror, i cili është miratuar në 
nëntor të vitit 2009, përbën kornizën ligjore për organizimin dhe funksionimin e sektorit të gazit 
natyror dhe për qasjen në treg. Ky ligj është në pajtueshmëri me Direktivën 2003/55/EC dhe 
Rregulloren 1775/2005.  
 
MZHE ka zhvilluar legjislacionin sekondar që kërkohet nga ky ligj, duke e nxjerrë Udhëzimin 
Administrativ 01/2010 mbi Sigurinë e Furnizimit në Sektorin e Gazit Natyror, që përcakton politikat 
dhe masat për sigurimin e furnizimit me gaz.  
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7. SEKTORI I NAFTËS 
 
7.1 Korniza ligjore dhe institucionale  

Ligji kryesor që rregullon sektorin e naftës në Kosovë është Ligji Nr. 2004/5 për Tregtinë me Naftë 
dhe Produkte të Naftës, i vitit 2004, i ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-138 të hyrë në fuqi në vitin 2009. 
Ligji është i zbatueshëm për furnizimin me shumicë dhe pakicë, transportin dhe depozitimin e naftës 
dhe produkteve të saj. Struktura e tregut të naftës kontrollohet nga Ministria e Tregtisë dhe 
Industrisë, përmes Divizionit për Rregullim të Tregut të Naftës që është pjesë e Departamentit për 
Rregullimin e Tregut të Naftës dhe Mallra Strategjike. Divizioni për Rregullimin e Tregut të Naftës 
është themeluar në dhjetor të vitit 2012 si pasardhëse e Zyrës për Licencimin, Rregullimin dhe 
Monitorimin e Sektorit të Naftës.  

Ndërkohë është përgatitur edhe projektligji për tregun e naftës, i cili transpozon Direktivën për Stoqe 
të Naftës 2009/119/EC dhe promovon shfrytëzimin e biokarburantëve në pajtim me Direktivën 
2009/28/EC. Aktualisht, ky projektligj është proces të miratimit në Kuvendin e Kosovës.  

Transpozimi i plotë i Direktivës 1999/32/EC mbi limitimin e përmbajtjes së sulfurit në disa karburante 
të caktuara (në mazut dhe gaz nafte) është bërë përmes Udhëzimit Administrativ 07/2012 i cili ka 
hyrë në fuqi në prill të vitit 2012. Ky Udhëzim Administrativ është duke u zbatuar.  

7.2 Furnizimi vendor i naftës së parafinuar dhe produkteve të naftës  

Kosova nuk ka kapacitete për prodhimin e naftës së parafinuar dhe nuk importon naftë të tillë. 
Ekzistojnë dy impiante të licencuara për prodhim, të cilat për momentin prodhojnë vaj nafte që 
shfrytëzohet kryesisht për ngrohje. Një nga impiantet e lartpërmendura në të kaluarën ka prodhuar 
edhe dizel, por e ka ndërprerë prodhimin e dizelit në vitin 2012. Në vitin 2012 këto dy impiante kanë 
furnizuar tregun vendor me 11.1 ton vaj nafte. Lënda e parë e shfrytëzuar për prodhimin e këtij 
derivati është gazi i naftës, kerozina dhe mazuti me përmbajtje të sulfurit mbi 2%.  

7.3 Importi dhe konsumi i naftës së parafinuar dhe produkteve të naftës  

Kosova është neto importues i produkteve të naftës. Pasi që prodhimi vendor dhe eksportet janë në 
nivel të ulët, pothuajse tërë konsumi i vendit mbulohet me importe. Viteve të fundit importi i 
përgjithshëm i produkteve të naftës nuk ka shënuar trend të rritjes, por nga viti në vit ka shënuar 
lëvizje të ulëta, siç paraqitet në diagramin 1 më poshtë. Sasia e gjithmbarshme e naftës dhe 
kerozinës që janë importuar në vitin 2012 është pak a shumë e ngjashme me atë të vitit 2009. 
Megjithatë, vetëm importi i naftës dhe kerozinës në vitin 2012 ka qenë më i lartë se në vitin 2011, 
ndërsa importi i produkteve tjera ka shënuar rënie, në veçanti importi i mazutit që është importuar 
për 50% më pak se vitin e kaluar.  
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Figura 7.1 Importet e produkteve të naftës në Kosovë gjatë viteve 2009 - 2012  

7.4 Varësia nga importi dhe origjina e karburanteve të importuara  

Kosova është pothuajse 100% e varur nga importet e produkteve të naftës. Para vitit 2010 Kosova ka 
qenë tejet e varur nga importet që vinin nga rafineritë e OKTA në Maqedoni dhe nga Greqia. Kjo ka 
ndryshuar me përfundimin e punimeve në autostradën me Shqipërinë, gjë që lehtësoi importet 
përmes porteve të Shqipërisë. Në vitin 2012 origjina e importeve ka qenë si në vijim: 34% nga 
Maqedonia, 20% nga Greqia, 23% nga Italia, dhe 23% nga shtetet tjera, si Kroacia, Serbia, Bosnjë e 
Hercegovina dhe Shqipëria.  

7.5 Raporti i naftës në furnizimin e gjithmbarshëm të energjisë primare (TPES)  

Sipas të dhënave preliminare për vitin 2012, nafta përbën 23.8% të furnizimit të gjithmbarshëm të 
energjisë primare në Kosovë.  

7.6 Mbajtja e stoqeve të naftës së parafinuar dhe produkteve të naftës  

Ligji për tregtinë me naftë dhe produkte të naftës i obligon të gjitha pikat e depozitimit dhe shitjes 
së naftës dhe produkteve të naftës të mbajnë një rezervë prej së paku 5% të kapacitetit të tyre 
depozitues në dispozicion për qëllime emergjente. Importi neto i produkteve të naftës në vitin 
2012 ishte 573 mijë ton. Stabilimentet aktuale të licencuara kanë rreth 80,000 m3 dhe rreth 
40,000 m3 për shitje të derivateve me pakicë, që do të thotë se 5% e këtij kapaciteti është i 
barabartë me 3-4 ditë të importit neto ditor gjatë vitit 2012. Përveç tyre ekzistojnë edhe 50,000 
m3 kapacitete depozituese që nuk shfrytëzohen dhe nuk janë të licencuara për depozitim të 
derivateve. Aktualisht ekzistojnë 12 stabilimente depozitimi që janë të licencuara për shitje të 
karburanteve me shumicë (naftë, benzinë, GLN).  

Net importi i prodhimeve të naftës për vitet 2009, 2010, 2011 dhe 2012, si dhe diferenca 2011-2012  
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Tabela 7.2 paraqet udhërrëfyesin e Komunitetit të Energjisë për Kosovën, në të cilin përcaktohen 
obligimet që Kosova duhet t’i përmbushë sipas Direktivës 2009/119/EC deri në fund te vitit 2020. 

Tabela 7.2 Udhërrëfyesi i Kosovës për arritjen deri tek stoku i naftës për nevoja emergjenca  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 Infrastruktura e naftës  

Kosova nuk posedon tubacione për naftë të parafinuar apo për produkte të naftës. Produktet e 
naftës importohen përmes transportit rrugor (75%) dhe hekurudhë (25%).  

7.8 Obligimet doganore për import/eksport  

Kosova* ka treg të hapur për të gjitha produktet e naftës, ndërsa çmimet caktohen lirshëm nga 
tregu. Megjithatë, obligimi doganor prej 10% vazhdon të paguhet për importimin e produkteve të 
naftës (përjashtuar naftën dhe benzinën për të cilat nuk paguhet dogana) si vaji i naftës, kerozina, 
GLN, vajrat lyrëse, bitumoni dhe koksi i naftës, nga të gjitha shtetet përveç vendeve të CEFTA-s. Për 
sa u përket Palëve Anëtare të Komunitetit të Energjisë, këto obligime doganore janë në shkelje të 
nenit 41 të Traktatit dhe do duhej të hiqen. MTI i ka dërguar kërkesa departamentit ligjor të 
Ministrisë së Financave dhe Zëvendësministrit të Financave duke kërkuar që këto obligime doganore 
të hiqen.  

7.9 Rregullimi i çmimit, roli i autoritetit rregullativ  

Sipas Ligjit 03/L-138 mbi Tregtinë me Naftë dhe Produkte të Naftës, autoriteti përgjegjës për 
rregullimin e çmimeve është Divizioni për Rregullimin e Tregut të Naftës. Megjithatë, rregullimi i 
çmimit nuk zbatohet pasi që tregu është mjaft konkurrues me mbi 40 importues të karburanteve për 
transport dhe shumë importues të tjerë të produkteve të naftës. Çmimet e shitjes me shumicë dhe 
pakicë përcaktohen lirshëm nga forcat e tregut.  

 
 

 
  

 


