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Komunikatë për media 

 

Rekomandimet nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare për Strategjinë për Energjinë 2022-2031  

 

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare me datë 31 Maj ka përcjellur te Ministrja e Ekonomisë Artane 

Rizvanolli rekomandimet për Strategjinë për Energjinë 2022-2031.  

OEGJK është shumë aktive në avokimin e çështjeve që kanë të bëjnë me energjinë, ku në vitin 2019 me 

mbështetjen e GIZ-it ka themeluar Rrjetin e Biznesit të Energjisë së Pastër dhe në vitin 2021 ka themeluar 

Klasterin për Energji të Ripërtëritshme. 

Sot, sektori i energjisë është një nga sektorët më të goditur nga pandemia Covid-19 dhe lufta në Ukrainë, 

të cilat kanë ngadalësuar transportin, tregtinë dhe aktivitetin ekonomik në të gjithë globin. Edhe bizneset 

e këtij sektori në Kosovë janë përballur me kushte jo të favorshme operimi dhe kërkesat e tyre nuk janë 

shqyrtuar plotësisht as para situatës së pandemisë. Ata konsiderojnë se është momenti i fundit kur shteti 

duhet të ndërmarrë veprime të menjëhershme për të ndihmuar këtë sektor dhe në këtë mënyrë të 

shmangen problemet serioze që mund të çojnë në mbylljen e një numri të madh biznesesh. 

 

Rekomandimet nga këto dy mekanizma janë paraqitur si më poshtë: 

 

 

1) Ndërtimi dhe fuqizimi i kapaciteteve njerëzore në fushën e Burimeve të Ripërtëritshme të 

Energjisë (BRE) 

Përmirësimi i kushteve në shkolla profesionale dhe fakultet teknike me laborator dhe mësimdhënës 

të certifikuar është nevojë emergjente për të përgaditë kuadrot e reja qoftë për ndërtim të 

kapaciteteve të reja nga burime të ripërtëritshme, mirëmbajtjen e tyre apo eventualisht prodhimin e 

ndonjë produkti për ketë fushë. 

 

2) Energjia solare. Sipas hulumtimeve të kompanive anëtare dhe bazuar në prezantimet gjatë Forumit 

të Solareve në Kosovë, një akter kyç për tranzicion në vend, janë konsumatorët fundorë të cilët mund 
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të prodhojnë, ruajnë dhe konsumojnë energjinë nga gjeneratorët/teknologjitë që mund t’i vendosin 

në pronat e tyre. 

Në këtë aspekt, duhet ndërmarrë masa adekuate që të realizohet sa më shpejtë kjo mundësi. Kështu, 

çdo konsumator fundor duhet të vendosë në çatitë e tyre panele solare fotovoltaike për gjenerim të 

energjisë elektrike dhe panele termike për ngrohje të ujit dhe/apo ngrohje të shtëpive/objekteve.  

 

Për  të  arritur   këtë  qëllim (mbulimin   e   të   gjitha   çative  të  zbrazëta  me  teknologjitë   

solare) duhet sa më shpejtë të ndërmirren hapat në vijim: 

 

- Eliminimi i kërkesës nga komunat që objektet ku do të vendosen teknologjitë solare të jenë 

të legalizuara. Në këtë rast, komunat mund të lejojnë vendosjen e teknologjive përmes 

raportit mbi statikën dhe në rast se objekti në fjalë nuk legalizohet atëherë mund të 

rrënohet. Vendosja e solareve nuk ndikon në asnjë mënyrë në statusin ligjor të objektit dhe 

në veprimet që komunat mund t’i ndërmarrin në të ardhmen; 

- Përpilimi i një udhëzuesi të qartë i cili do të jetë publik, transparent dhe jo-diskriminues, 

përmes të cilit çdo person që është i interesuar për të instaluar panele solare fotovoltaike 

mund të njoftohet se cilat dokumente duhet dorëzuar te secili akter (ZRrE, KEDS, KESCO 

dhe furnizuesit tjerë kurdo që futen në operim) dhe cilat janë kërkesat teknike që duhet 

zbatuar dhe kostot relevante. Për informin tuaj, të bashkëngjitur në email mund të gjeni 

një dokument ku ceken të gjitha dokumentet që kërkohen dhe kohëzgjatja e çdo 

procedure/fazë, të cilat në fakt janë mjaft dekurajuese; 

- Largimi i TVSH-së për teknologjitë solare dhe krijimi i një fondi prej 4-5 milion EUR në vit, 

për mbështetje të amvisërisë dhe bizneseve në instalim të teknologjisë solare fotovoltaike. 

Me çmimet e tanishme të energjisë elektrike dhe gjendjen ekonomike të qytetarëve në 

Kosovë, nuk ka ndonjë incentivë që amvisëritë, në baza vullnetare, të orientohen nga 

energjia e ripërtëritshme. Kështu që, duhet larguar TVSH-ja dhe duhet të krijohet një fond 

mbështetës. Nëse krijohet ky fond rreth 4-5 milion EUR në vit, brenda 5 viteve në Kosovë 

mund të instalohen deri më 100-200 MW kapacitet; 

- Procedurat aktuale të autorizimit për energjitë e ripërtëritshme, të miratuara nga Zyra e 

Rregullatorit për Energji (ZRRE) në Prill 2017, paraqesin dy barriera që i pengojnë 

kompanitë të instalojnë dhe përdorin sistemet e tyre diellore nëse janë të lidhura në rrjetin 

elektrik. Së pari, nëse një klient është i lidhur me një linjë të vogël të tensionit 0.4 kV, 

atëherë sistemi i tij diellor nuk lejohet të kalojë 100 kW. Së dyti, nëse klienti është i lidhur 

në një linjë më të madhe të tensionit 10 ose 35 kV, nuk i lejohet fare të ketë një sistem 

diellor me vetë-konsum. Këto kufizime dekurajojnë dhe/ose pengojnë shumë kompani, 

kryesisht kompani prodhuese me konsum më të lartë energjie, të instalojnë sistemet e tyre 

diellore.  

- Nëpërmjet instalimit të paneleve solare, çdo biznes do të mund të kishte mundësinë të 

reduktonte faturën e energjisë elektrike me një minimum prej 30 deri në 40%, gjë që do t'i 

mbronte këto biznese nga çdo rritje e ardhshme e çmimit të energjisë elektrike dhe në këtë 

mënyrë do të kontribuonte në ruajtjen e konkurrencës së tyre ndërkombëtare. Instalime 
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të tilla në të njëjtën kohë do të reduktonin kërkesën e kompanive për energji nga KOSTT 

dhe do ta bënin Kosovën më pak të varur nga importet e energjisë.  

- Për të nisur instalimin e paneleve solare në kompanitë kosovare dhe për të lehtësuar 

presionin e tyre në kërkesën vendore për energji elektrike, OEGJK propozon që: (1) Të hiqet 

kufiri i nivelit të tensionit për linjat 10 dhe 35 kV, duke lejuar kështu të gjithë konsumatorët 

të prodhojnë energji solare për nevojat e tyre; (2) Të hiqet kufiri i kapacitetit të instaluar 

prej 100 kW, duke lënë të paprekur vetëm kufirin aktual të kapacitetit që kanë këta 

konsumatorë në raport me KEDS-in; (3) Të hiqet nevoja e votimit të bordit të ZRRE-së për 

instalimet më të vogla, pra ato nën 100 kW; (4) Të modifikohen kërkesat teknikisht të 

vjetruara të KEDS-it për instalimet solare që aktualisht rrisin ndjeshëm koston e investimit. 

 

3) One-Stop-Shop për BRE-të. One-Stop-Shop duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe jo vetëm rol 

koordinues siç është statusi tani. Ne besojmë se kjo çështje mund të rregullohet përmes Ligjit për BRE-të i 

cili gjithashtu duhet të transpozojë Direktivën e re të BE-së për BRE-të për periudhën deri më 2030. 

 

4) Siguria e furnizimit. Një ndër pikat më të rëndësishme të politikës energjetike të çdo shteti është 

siguria e furnizimit. 

 

Ne nuk  do  të  futemi  në  miksin energjetik që duhet të ketë Kosova pasi që kjo është më shumë 

çështje politike dhe kërkon aftësi dhe forcë negociimi karshi Komunitetit të Energjisë dhe 

partnerëve ndërkombëtarë. Mirëpo, shkurtimisht duhet cekur se pavarësisht se çfarë do të vendoset 

rreth burimeve fosile dhe bazës (baseload), ju/ne duhet filluar sa më shpejtë me investime të mëdha nga 

energjia diellore dhe erës. Pra, Kosova duhet të përdorë të tërë potencialin që ka nga dielli dhe ajo e 

erës. Në këtë aspekt nuk duhet harruar edhe investimet që duhet bërë në sektorin e ngrohjes dhe 

ftohjes. Mos të harrojmë se ngrohja qendrore në Prishtinë siç është momentalisht, nuk do të 

ekzistojë kurdo që do të dekomisionohet Kosova B. Pra investime tjera duhet filluar sa më parë, 

përfshirë nxitjen e investimeve vetanake në teknologjitë moderne si pompat termike dhe produktet 

tjera për rritje të eficiencës. 

 

Gjeneratorët me kapacitete të vogla – Përmes nxitjes së investimeve vendore mund të  

               ndërtohen mbi 200MW burime të reja nga energjia solare përmes projekteve të vogla nga  

               1-10MW ku edhe në aspektin teknik janë më lehtë të realizueshme dhe më tëpërballueshme  

               për rrjetin energjetik.  

 

5) Promovimi dhe përgatitja e infrastrukturës elektrike për veturat elektrike nëpërmjet instalimit 
të stacioneve (publike& private, mbushësve të shpejtë) 
 

6) Promovimi dhe nxitja për përdorimin e veturave elektrike të reja nëpërmjet: lirimit nga TVSH 
dhe dogana, ose edhe subvencionime të ndryshme.  
 


