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1 HYRJE 

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE), në pajtim me kompetencat dhe obligimet e përkufizuara në 

Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, Ligjin për Energji dhe Ligjin për Energji Elektrike, ka filluar 

konsultimet publike për nivelin (çmimin) e tarifave nxitëse për energjinë solare (fotovoltaike). Në 

këtë dokument ZRRE ka paraqitur metodologjinë e përcaktimit të tarifave nxitëse dhe vlerësimet e 

ZRRE-së për tarifën nxitëse për energjinë solare.  Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti IFC ka 

mbështetur ZRRE-në në zhvillim të modelit për kalkulimin e tarifave nxitëse, si dhe ka ndihmuar 

ZRRE-në gjatë mbledhjes së të dhënave relevante të cilat kanë qenë të nevojshme për kalkulimet e 

tarifës nxitëse.  

Tarifat nxitëse janë një ndër stimujt kryesorë të investimit në prodhimin e energjisë elektrike nga 

burime te ripërtëritshme, dhe aplikohen në shumë shtete të BE-së,SHBA-të dhe më gjerë. Tarifat 

nxitëse të përcaktuara nga ZRRE-ja, i garantojnë investitorëve potencialë se sasia e energjisë e  

prodhuar nga burime të energjisë solare FV, do të ju blihet nga Furnizuesi Publik me çmim i cili 

mundëson kthimin e kostove të investimit dhe operimit. Për më tepër ZRRE në këtë dokument ka 

propozuar se blerja e energjisë së prodhuar nga burime të ripërtëritshme (BRE) e cila rregullohet 

nëpërmes Marrëveshjes së Blerjes së Energjisë për periudhe 10 vjeçare të zgjatet në 12 vjet. Zyra e 

Rregullatorit për Energji ka rishqyrtuar dhe vlerësuar kornizën ekzistuese rregullative për promovimin 

e projekteve të energjisë nga burimet solare (fotovoltaike - FV) në Kosovë. Për të mundësuar një 

zhvillim të mëtytjetshëm të burimeve të ripërtritshme ZRRE, përveç përcaktimit të nivelit të tarifave 

nxitëse ka shqyrtuar edhe kornizën rregullative që ka të bëjë me energjinë e ripërtritshme, më 

saktësisht janë bërë përgatitje për të hapur procesin e rishqyrtim të: 

 Marrëveshjeve standarde për blerjen e energjisë, të cilat do të jenë të përshtatshme për të 
gjitha teknologjitë e energjisë së ripërtëritshme; 

 Kodeve aktuale të rrjetit dhe marrëveshjeve për kyçje në rrjet, për të sugjeruar përmirësim të 
sistemit aktual, si dhe sipas nevojës, hartimi i një marrëveshjeje të avancuar të kyçjes;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Dy rregullave kyçe për promovim të BRE-ve: (1) Rregulla për mbështetjen e energjisë 
elektrike për të cilën është lëshuar Çertifikata e Origjinës dhe procedurat për pranim në 
skemën mbështetëse, dhe (2) Rregulla për Krijimin e  Sistemit të Çertifikatave të origjinës për 
energji elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme.  

Bazuar në Ligjin e Energjisë Neni 13/1, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) është përgjegjëse për 

përcaktimin e caqeve indikative për energjinë e prodhuar nga Burimet e Ripërtritshme. Duke u 

bazuar në këto përgjegjësi MZHE ka lëshuar Udhëzimin Administrativ 01/2013, ku janë përcaktuar 

caqet indikative. Për më tepër MZHE ka hartuar edhe Planin Kombëtar të Veprimit për Energji të 

Ripërtëritshme, ku janë caktuar caqet e kapaciteteve gjeneruese të energjisë nga Burimet e 

Ripërtritshme, të cilat do të mbështetën përmes tarifës nxitëse deri në vitin 2020. Këto caqe janë 

përcaktuar në bazë të burimeve të ndryshme të ripërtritshme dhe janë të paraqitura në Tabelën 1. 
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Tabela 1. - Caqet për BRE në Kosovë -2020 

BRE MW

Era 150

Diellore 10

SSHP 240

Biomasa/gazi 14

Caku prej 25% BRE (pajtuar me Komunitetin e Energjisë)

 

Ligji I Energjisë Elektrike, Neni 9/6 përcakton se ZRRE duhet të hartoj dhe implementoj metodologjinë 

për përcaktimin e tarifave nxitëse për energjinë nga Burimet e Ripërtritshme. ZRRE ka përcaktuar 

tarifat nxitëse në Vendimin V_359_2011, të cilat janë të klasifikuar sipas burimeve të ndryshme të 

ripërtritshme dhe janë si në vijim:  1. Hidro - UJË (<10MË)- 63.3 €/MËh, 2. Era – 85 €/MWh, dhe 3. 

Biogas and biomass – 71.3 €/MWh.  

ZRRE përmes këtij dokumenti hap konsultimet publike për përcaktimin e tarifave nxitëse për 

gjenerimin e energjisë nga panelet solare FV, duke u bazuar në përgjegjësitë e ZRRE-së sipas: Nenit 

14.2 dhe Nenit 25 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë; Neneve 10, 11, 13.4 dhe 17 të Ligjit për 

Energjinë Nr.03/L-184; Nenit 9 të Ligjit për Energjinë elektrike Nr.03/L-201; Nenit 3 të Rregullës për 

Parimet e llogaritjes së tarifave në sektorin e energjisë elektrike (Rregulla e çmimeve);  Udhëzimin 

Administrativ Nr. 06/2007 për Caqet Indikative për konsumin e energjisë elektrike dhe termike nga 

Burimet e Ripërtëritshme të energjisë dhe bashkëprodhimi; Rregullën për krijimin e Sistemit të 

Certifikatave të Origjinës për Energjinë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Ripërtëritshme, 

Mbeturinat si dhe nga Bashkëprodhimi i kombinuar me Nxehtësinë, në një njësi të vetme 

Gjeneruese;  Rregullën për Mbështetjen e Energjisë Elektrike për të cilën është lëshuar Certifikata e 

Origjinës dhe Procedurat për pranim në Skemën Mbështetëse . 

Raporti do të jetë publik në faqen elektronike zyrtare të ZRRE‐së dhe ftohen të gjitha palët që të japin 

komentet e tyre në lidhje me vlerësimet e ZRRE‐së. Komentet e palëve të interesit duhet të dërgohen 

me titull “Komente për Përcaktimin e tarifave nxitëse për panelet solare FV” deri më datë 31 Tetor 

2014 ora 16:00, në adresën elektronike ero.pricing-tariffs@ero-ks.org ose në adresën postare Rr. 

Dervish Rozhaja nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë 
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2 Parimi i përcaktimit dhe llogaritjes së tarifës nxitëse  

Pas një analize të detajuar të ZRRE-së të metodave të përdorura ndërkombtarisht për përcaktimin e 

tarifës nxitëse, ZRRE ka vendosur që të përvetësojë metodën e përcaktimit të tarifave nxitëse në bazë 

të kostos së gjenerimit. Në bazë të kësaj metode ZRRE ka analizuar faktorët të cilët ndikojnë në 

koston e prodhimit të energjisë nga burimet solare FV, në të cilat përfshihen: 

 Investimet për gjeneratorë 

 Kostot tjera që kanë të bëjnë me projektin, 

 Shpenzimet e operimit dhe mirëmbajtjes (O&M)  

 Norma e kthimit të kapitalit 

 Të ardhurat tjera të mundshme 

 Kufizimet financiare që zakonisht aplikohen nga institucionet financiare  

 Niveli i rimbursimit që mund të fiksohet në bazë të sasisë së pritur të energjisë së prodhuar si 
dhe jetëgjatësisë së vlerësuar të gjeneratorit. 

 

Përcaktimi i tarifës nxitëse nënkupton vlerësimin e nivelit të parasë që kompania duhet të qarkullojë 

brenda një periudhe të caktuar për të mbuluar koston e arsyeshme të prodhimit të energjisë, duke 

përfshirë koston e shërbimeve të tjera si dhe kostot e kyçjes në rrjetin shpërndarës apo transmisionit, 

kalkuluar për një periudhë kohore të definuar me metodologji, që mundëson kthim  të arsyeshëm të  

kapitalit të investuar.  

Formula vijuese përdoret për definimin e tarifës së nevojshme nxitëse: 

-
kostoinvestimin

(1+ i)n

n=0

m

å +
FIT·Energjidaljen +ORn -OPEXn -OCn -Tatimn

(1+ i)n

n=m+1

10

å = 0

 
 

Ku: 
 
FIT:  -Tarifa e nevojshme nxitëse për projektin referent të energjisë së       

ripërtëritshme (në €/MWh). 

nCAPEX     - Shpenzimet kapitale apo  kostoja e investimit për “n” vite 

nOPEX           - Kostoja Operative për “n” vite 
Energji dalje n  - Energji Dalje për “n” vite 

nOR
    - Të ardhurat e vlerësuara shtesë për “n” vite  

nOC
   - Kostot tjera për “n” vite 

i  (WACC real post tax)  -mesatarja e ponderuar e kostos kapitale (WACC) reale pas tatimit 
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2.1 Shpenzimet kapitale (Capex) 

Për shkak të mbështetjes së madhe që i ofrohet sektorit të energjisë solare FV nga qeveritë e 

vendeve përkatëse, zhvillimi i këtij sektori ka marrë hapa të vrullshëm të zhvillimit kohëve të fundit. 

Kjo rritje ka çuar në evolucionin e teknologjisë, si dhe zvogëlimin përkatës të kostos. Nëse shohim 

trendët e çmimeve të teknologjisë solare FV, mund të konstatojmë që çmimet do të pësojnë rënje të 

vazhdueshme në vitet e ardhshme. Nga figura në vijim shihet evoluimi i sektorit duke paraqitur 

rënien e kostos së investimit për njësi : 

 

                      Grafiku 

3.1.1
1
 – trendi i çmimeve të moduleve për sistemin e energjisë solare FV 

 

ZRRE ka mbledhur të dhëna dhe ka analizuar me shumë kujdes për të ardhur deri te një përmbledhje 

e kostove kapitale për investimin në energjisë solare FV. Më saktësisht në ZRRE janë analizuar dhe 

shqyrtuar kostot në vijim:   

 Kostoja e pajisjeve:  pajisjet elektromekanike shpesh merren (blihen) nga një furnizues, si dhe 

mund të jetë një prej shpenzimeve më të mëdha për një projekt të tillë. 

o Panelet FV 

o Përgatitja e vendit dhe instalimi - qasja rrugore dhe kyçja në sistemin e transmisionit 

apo nën-stacione. 

o Elementet që kërkohen për montim dhe ndërtim të sistemit; 

o Kutia ndarëse dhe elementet e ndryshme elektrike; 

o Invertori, që konverton rrymën njëkahore (DC) FV në rrymë alternative (AC); 

 Kostot e shfrytëzimit të tokës (nëse ka): kjo kosto përfshin blerjen e tokës së nevojshme për 

instalim të sistemit energjetik. 

                                                                    

1
 Burimi: “What cost for photovoltaic modules 2020? – Working paper 13-ME-03” 
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 Kostoja e transportimit: reflekton koston e bartjes së pajisjeve nga qendra e furnizimit deri 

tek punishtja. 

 Kostoja e punës për instalim dhe kyçje në rrjet: kjo kosto reflekton koston e fuqisë punëtore, 

duke përfshirë: 

o Koston inxhinierike projektuese: këto kosto dallojnë varësisht nëse projekti 

dizajnohet drejtpërdrejt nga ndërtuesi, ose angazhohen  inxhinierët e jashtëm. 

 Dizajnimi i sistemit  

 Projektimi strukturor 

 Projektimi elektrik 

 Projektimi ndërtimor 

 Tenderimi dhe kontraktimi 

 Mbikëqyrja ndërtimore 

o Kostoja e zhvillimit të projektit: përfshin lejet, pëlqimet dhe menaxhimin e projektit. 

 Kostoja e kyçjes në rrjet: linja energjetike dhe kyçja. 

 Taksat dhe doganat: pajisjet BRE kanë më shumë gjasë të importohen nga vende të tjera; 

pra, duhen definuar doganat dhe akcizat, nëse ka të tilla. 

 Të paparashikueshme: ky pozicion duhet përfshirë gjithmonë për të mbuluar shpenzimet e 

paparashikuara. 

 

Shpenzimet kapitale janë faktori kryesor i përcaktimit të tarifave nxitëse për energjinë e prodhuar 

nga sisteme solare FV. Vlera e tyre për instalimin e kapaciteteve sipas vlerësimeve të ZRRE-së arrin në 

€ 1,219,447, vlerat e të cilave janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

   Tabela 3.1.1 – Shpenzimet kapitale(CAPEX)  

Shpenzimet kapitale - CAPEX Vlera e kostove në Euro

Studimi i fizibilitetit 28,688 €

Zhvillimi 50,938 €

Projektimi 85,086 €

Pajisjet BRE (panelet diellore FV) 585,496 €

Baraspeshimi i sistemit[1] 469,239 €

Gjithsej (€) 1,219,447 €

Gjithsej (€/kw) 1,273 €
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Në grafikun e mëposhtëm janë të paraqitur zërat e  shpenzimeve kapitale në bazë të pjesëmarrjes në 

përqindje në gjithsej shpenzimet kapitale, ku pjesën më të madhe e zënë Panelet diellore FV me një 

kosto prej € 585,496 apo 48 % të vlerës totale të shpenzimeve kapitale, pastaj janë shpenzimet e 

baraspeshimit të sistemit me 39%, projektimi 7%, zhvillimi 4% dhe studimi i fizibilitetit me 2% të 

kostos totale. 

                                                          
Grafiku 3.1.2 – Shpenzimet kapitale sipas pjesëmarrjes 

2.2 Shpenzimet operative (OPEX) dhe shpenzime tjera 

Ndryshe nga shpenzimet kapitale të cilat pësojnë vazhdimisht rënje në investimet e energjisë solare 

FV, shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera periodike varen nga parametra tjerë dhe nuk mund 

të themi që kanë trend rënës të shpenzimeve.  Disa prej elementeve më të rëndësishme të operimit 

dhe mirëmbajtjes, përshkruhen si më poshtë: 

 Mirëmbajtja parandaluese: pastrimi, inspektimi i sistemit të gjenerimit të energjisë, etj. 

 Mirëmbajtja korrigjuese/reaguese: monitorimi/veprimet në terren, riparimet, etj.    

 Mirëmbajtja në bazë të gjendjes: zëvendësimi i pajisjeve. 

 Tjera: 

o Qiraja e tokës: nëse ka 

o Të paparashikueshme 

Të ardhurat e vlerësuara shtesë ORn (Other Revenues), nëse ka, (në €) për projektin referent të 

energjisë së ripërtëritshme j në vitin n, që mund të përfshijë të ardhurat tjera sipas vlerësimit të 

ZRRE-së. 

Kostot tjera OCn (Other Cost), nëse ka (në €) për projektin referent të energjisë së ripërtëritshme j në 

vitin n. Kostot e vlerësuara shtesë mund të përfshijnë kostot e debalancit ose shpenzimet tjera sipas 

vlerësimit të ZRRE-së. 
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Energji Daljen: gjenerimi i vlerësuar i energjisë elektrike, neto humbjet dhe konsumi vetanak (në 

MWh) për projektin referent të energjisë së ripërtëritshme në vitin n. Kjo paraqitet për shkak të 

gjenerimit të energjisë si dhe injektimit të energjisë elektrike ne rrjet. Ky element përbëhet nga: 

 Kapaciteti 

 Faktori i ngarkesës i parashikuar sipas kushteve specifike të lokacionit (orët me diell) 

 Efiçienca e pajisjeve të instaluara për prodhim të energjisë.  

Tatimin: tatimet dhe taksat e aplikueshme, (në €) për projektin referent të energjisë së ripërtëritshme 

j në vitin n.  

n: numri i viteve në të cilët projekti referent i energjisë së ripërtëritshme do të marrë tarifën nxitëse 

sipas përkufizimit në metodologji. 

m: numri i viteve të ndërtimit. 

i: është WACC reale pas tatimeve. 

ZRRE e përcakton WACC-un në përputhje me legjislacionin në fuqi. të shprehur në terma realë pas 
tatimit.  Formula për WACC është si më poshtë: 

    tCaCaWACC DE  11  

ku, 

CE - është kostoja e kapitalit. 

CD - është kostoja e borxhit. 

a - është raporti i kapitalit mbi totalin e aseteve. 

t - është tatimi i fitimit të korporatave. 

Kostot e zhvlerësimit: do të llogariten në mënyrë lineare si funksion i jetëgjatësisë ekonomike të 

aseteve dhe bazës së aseteve të rregulluara. 

ZRRE pasi ka analizuar të gjitha të dhënat dhe parametrat ekonomike të Kosovës, si dhe duke 

shfrytëzuar ndihmën e konsulencës ka arritur të përcaktoj shpenzimet operative dhe shpenzimet 

tjera periodike të operimit të sistemit solar FV.  
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Kështu shpenzimet operative dhe periodike për periudhën një vjeçare arrijnë në  € 193,711.58, ku 

përfshihen shpenzimet e kyçjes në rrjet, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes, FIT ngarkesa dhe 

shpenzimet e debalancit, të cilat janë të paraqitura në tabelën më poshtë: 

Tabela 3.2.1 – Shpenzimet operative (OPEX) dhe shpenzime tjera  

OPEX dhe shpenzimet tjera Vlera e kostove në Euro

Shpenzimet Operative dhe të mirëmbajtjes 23,950.00 €

Shpenzimet e kyqjes në rrjet 30,000.00 €

Ngarkesa shtesë për FIT 14,370.00 €

Shpenzimet e debalancit 20,116.58 €

Shpenzimet e zhvlerësimit 105,275.00 €

Gjithsej (€) 193,711.58 €
 

Në grafikun e mëposhtëm janë të paraqitura shpenzimet operative dhe shpenzimet tjera periodike 

bazë të pjesëmarrjes me përqindje në shpenzimet totale, ku pjesën më të madhe e përbëjnë 

Shpenzimet e Zhvlerësimit me 54%, Shpenzimet e kyçjes në rrjet me 16 %, shpenzimet operative dhe 

të mirëmbajtjes me 12%, shpenzimet e debalancit me 10% të shpenzimeve dhe ngarkesa shtesë për 

FIT me 8%. 

                     Grafiku 

3.2. 1 – Shpenzimet kapitale sipas pjesëmarrjes 

Inflacioni do të lejohet vetëm për qëllimet e indeksimit të tarifave nxitëse. Sipas legjislacionit në fuqi, 

ZRRE përcakton normën e inflacionit në bazë të indeksit të çmimeve të prodhimit të brendshëm 

industrial (Mallrat kapitale NACE Rev2), apo indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumatorëve 

(HICP)-të gjitha njësitë për Eurozonën” publikuar nga Eurostat-i. 
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3 Propozimet e ZRRE-së  

Tarifa e propozuar nga ZRRE për Energji Solare FV është 136.4 €/MWh.  

Niveli i tarifave nxitëse për Energji solare FV është paraqitur në grafikun 4.2.1 në mënyrë krahasuese 

me disa shtete tjera. Nga grafiku mund të shihet që ZRRE për Kosovën, propozon një tarifë mesatare 

e cila është një stimulues kyç për investitorë potencial në këtë sektor. 

                                                             
Grafiku 4.2.1 – niveli i tarifave nxitëse për energji Solare FV 

Në tabelën e mëposhtme janë të paraqitura disa nga vendet e rajonit si dhe dy prej vendeve me 

zhvillimin me të madh të sektorit të energjisë solare FV në Evropë. 

Koment: Si qendron Shqiperia? Nese çmimi eshte me i nalt se i Kosoves përshini edhe Shqiperine. Ne 

Bosnie e Hercegovine çmimi eshet mjaft i madh andaj ne vend te Greqise mund te përfshini Bosnie 

dhe Hercegovine 

Vendi
<1000 kW 

(€/MWh)

Gjermania 170

Italia 140

Serbia 163

Greqia 120

Mali I Zi 150

Kosova 136
 

 Tabela 4.2.1 – niveli i tarifave nxitëse për energji Solare FV    

 

Ndryshe nga Vendimi në fuqi për tarifat nxitëse, ZRRE konsideron që Marrëveshje për Blerjen e 

Energjisë (MBE) afatgjate (12 vite) të garantuara me tarifa nxitëse për energji solare FV ( € 

136.4/MWh) do të jenë faktorë më të përshtatshëm për zhvillimin e tregut të energjisë solare FV në 



  

12 

 

Kosovë. ZRRE do të publikoj edhe legjislacionin sekondar të modifikuar për të reflektuar zgjatjen e 

MBE nga 10 në 12 vjet për tarifat nxitëse nga burimet solare FV.  

 


