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Sektori i Hidroenergjisë është një ndër sektorët më të rëndësishëm në të  cilën 
mund të mbështetet ekonomia e vendit. Zhvillimi i një sektori të tillë të 
qëndrueshëm kërkon zhvillimin e kapaciteteve gjeneruese, shfrytëzimin e duhur të 
resurseve ujore, si dhe krijimin dhe ndërmarrjen e politikave të planifikuara qysh 
herët.

Lëvizja FOL, si anëtare e Koalicionit Pro OPEN dhe me mbështetjen e Publish What 
You Pay (PWYP), ka krijuar këtë përmbledhje, qëllimi i të cilës është të jap një 
pasqyrë të qartë në lidhje me numrin e  licencave që janë lëshuar për kryerjen e 
aktiviteteve energjetike gjatë pesë viteve të fundit në Kosovë, ndikimin e këtyre 
hidrocentraleve në mjedis, reagimet e aktivistëve, shoqërisë civile dhe qytetarëve 
në lidhje me ndërtimin e hidrocentraleve të reja, çështjen e krijimit të komisionit 
hetimor, si dhe për problemet dhe shqetësimet kryesore që i tangojnë komunitetet 
lokale në lidhje me ndërtimin e tyre. 

Ky raport bazohet kryesisht në të dhënat e publikuara në raportet vjetore të Zyrës 
së Rregullatorit për Energji (ZRrE), në të dhënat e publikuara në ueb-faqen zyrtare 
të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit (MEA), në të dhënat e marrura nga 
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit përmes Kërkesës për Qasje në Dokumente 
Publike, si dhe në analizat dhe raportet tjera të publikuara nga organizatat e 
shoqërisë civile.

Duhet të theksohet se territori i Republikës së Kosovës, për shkak të relievit dhe për 
shkak të klimës që posedon, nuk karakterizohet si vend me potencial të lartë 
energjetik. Klima e Kosovës është e mesme-kontinentale me të reshura mesatare 
vjetore prej 596 mm, ndërsa relievi i saj është përkufizuar me male të mesme e të 
larta. Ndërkaq sa i përket kapaciteteve ujore, Kosova është vend i varfër e madje 
edhe shfrytëzimi i këtyre ujërave është tejet i kufizuar. Rezervat e ujërave gjenden 
kryesisht në zonën perëndimore të Kosovës, ndërkaq në zonën jug-lindore të 
Kosovës nevojat për ujë janë shumë të mëdha. Prandaj, mbrojtja dhe shfrytëzimi 
duhur i këtyre resurseve vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore të Kosovës.

Akterët kryesorë që lidhen me punën e hidrocentraleve në Kosovë janë Ministria e 
Ekonomisë dhe Ambientit (MEA), që është institucioni kompetent për të siguruar 
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zhvillim të qëndrueshëm e perspektiv të burimeve energjetike e minerare të vendit, 
si dhe Zyra e Rregullatorit për Energji, që është institucioni kompetent për lëshimin 
e të gjitha lejeve dhe licencave për kryerjen e veprimtarive energjetike. 

Kosova është një ndër nëntë palët nënshkruese të Traktatit për Themelimin e 
Komuniteti të Energjisë, që është nënshkruar në tetor të vitit 2005 dhe ka filluar të 
implementohet në korrik të vitit 2007. 

Nënshkrimi i këtij traktati ka krijuar obligime për vendet nënshkruese në krijimin e 
një tregu të vetëm të energjisë përmes krijimit të kornizës së përshtatshme ligjore. 
Ndër të tjera, nënshkrimi i këtij traktati ka krijuar edhe obligimin e detyrueshëm që 
25% të burimeve të energjisë, Kosova ti ketë nga Burimet e Ripërtritshme të 
Energjisë (BRE) deri në vitin 2020. 

Ndërkaq një synim më i lartë (29.47%) është vënë me Udhëzimin Administrativ për 
Caqet e Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë. Caqet e BRE-ve është 
planifikuar të plotësohen nga energjia fotovoltaike, biomasa solide, era, HCV-të 
ekzistuese, HCV-të e reja dhe nga hidrocentrale të mëdha hidrike. 1 

Për arritjen e këtyre caqeve, institucionet e Kosovës kanë planifikuar ndërtimin e 
hidrocentraleve të vogla në çdo cep të territorit të Kosovës. Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik (MZHE) i ka identifikuar 77 lokacione ku mund të ndërtohen 
hidrocentrale të vogla për prodhimin e energjisë së pastër.  Trendi i tillë i shterrjes së 
lumenjve dhe futjes së tyre nëpër gypa të hidrocentralve nënkupton situatën ku 
furnizimi me ujë për tërë territorin e Republikës së Kosovës vështirë do të sigurohej.
Realizimi i këtyre punimeve, natyrisht, është përcjellur me protesta dhe pakënaqësi 
të shumta nga qytetarët e zonave ku do të ndërtohen këto hidrocentrale. Kjo për 
shkak të mungesës së ujit të pijshëm dhe për ujititjen e tokave bujqësore, si një prej 
shqetësimeve kryesore me të cilën përballen qytetarët e Kosovës. Këtu duhet të 
përmenden protestat e banorëve të Komunës së Shtërpcës, të cilët që nga viti 2015 
kanë protestuar vazhdimisht kundër veprimeve të dëmshme të bëra në lumin 
Lepenc, që përshkon komunën e tyre. ³
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Ndërtimi i hidrocentraleve, duke mos respektuar legjislacionin në fuqi, dokumentet 
dhe planifikimet strategjike të vendit, si dhe ndërhyrja në shfrytëzimin e resurseve 
ujore në mënyrë jo të duhur nga operatorë jolegjitimë, ka degraduar resurset ujore 
që posedon Kosova.4

Mirëpo arritja e cakut prej 25 % të prodhimit të energjisë nga BRE rezulton të jetë e 
paarritshme. Sipas raportit të KOSID⁵ dhe Bilancit Vjetor të Energjisë Elektrike dhe 
Termike për vitin 2020 të ZRRE-së⁶ prodhimi vjetor i energjisë elektrike nga HC, të 
kyçura në sistemin e shpërndarjes në total është 202 MW (HC Ujmani 97 MW dhe 
HC-Kaskada e Lumbardhit 105 MW) apo 84% është përmbushur caku i përcaktuar 
dhe 16% nuk është arritur caku i përcaktuar për prodhimin e energjisë elektrike nga 
energjia hidrike. 

Kjo nënkupton se kapacitetet aktuale të prodhimit të energjisë elektrike nga HC 
ofrojnë 38 MW më pak se caku i përcaktuar.⁷

Bazuar në përgjigjen në Kërkesën për Qasje në Dokumente Publike të drejtuar 
Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, aktualisht në territorin e Kosovës veprojnë 
13 hidrocentrale, me kapacitet total prej 108.034 MW. 

Ndërkaq duhet të theksohet se deri në momentin e publikimit të këtij raporti nga 
Zyra e Rregullatorit për Energji nuk kemi pranuar asnjë përgjigjje në Kërkesën për 
Qasje në Dokumente Publike në lidhje me hidrocentralet që veprojnë aktualisht dhe 
atyre që planifikohen të ndërtohen, të dërguar dy herë nga Lëvizja FOL (herën e 
parë me 10 nëntor ndërsa herën e dytë me 9 dhjetor 2020). 

Pra kanë kaluar dy muaj (që e kalon dukshëm kohën e paraparë në Ligjin për Qasje në 
Dokumente Publike për kthimin e përgjigjjeve) prej momentit kur i është dërguar 
kërkesa fillimisht dhe deri në memonetin e publikimit të raportit kur ky institucion 
nuk iu është përgjigjur pyetjeve dhe thirrjeve tona.

1 Për më tepër: Strategjia e Energjisë së Republikë së Kosovës 2017 – 2026, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, 2017.
2 Për më tepër:    
https://eciks.com/identifikohen-77-lokacione-per-hidrocentrale-te-vogla/?�clid=IwAR3PxV43LqqukE88WL7DnJWtVo2RsroLPh0_uLSgp
ahBnw6hzQTcUT9MCk8
3 Për më tepër: https://kdi-kosova.org/aktivitetet/protestohet-ne-mbrojtje-te-lumit-lepenc/ .
4 KOSID, Shkeljet ligjore që po shterin lumenjë, nëntor 2020.
5 Për më tepër, shih: https://www.kosid.eu.com/wp-content/uploads/2020/12/Shkeljet-ligjore-qe%CC%88-po-shterin-lumenj-KOSID.pdf.
6 Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike dhe Termike për vitin 2020, Zyra e Rregullatorit të Energjisë.
7 KOSID, Shkeljet ligjore që po shterin lumenjë, nëntor 2020.
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Sa i përket rregullimit të aktiviteteve energjetike, Republika e Kosovës ka krijuar 
infrastrukturë ligjore kompatibile me atë të Bashkimit Europian. Kjo është arritur me 
nxerrjen e një varg ligjesh dhe aktesh nënligjore, me të cilat hollësisht rregullohen 
këto aktivitete. 

Parimet dhe rregullat e përgjithshme përmes të cilave drejtohen veprimtaritë në 
sektorin e energjisë rregullohen me Ligjin (Nr. 05/L -081) për Energjinë, i cili ka hyrë 
në fuqi në korrik të vitit 2016.

Qëllimi i këtij ligji është garantimi i furnizimit të sigurt, të qëndrueshëm dhe të 
cilësisë së lartë me energji, krijimi i kushteve për një treg të hapur funksional, 
transparent dhe konkurrues, duke promovuar shfrytëzimin më efiçient të energjisë, 
rritjen e energjisë nga burimet e ripërtërishme dhe bashkëprodhimit, mbrojtjen e 
mjedisit nga aktivitetet e energjisë dhe veprimet me të cilat krijohen dhe në bazë të 
të cilave zbatohet politika e energjisë dhe planifikimi i zhvillimit të sektorit të 
energjisë.⁸

Sipas nenit 15 të këtij ligji, me arritjen e cakut të mbulimit të 25% të konsumit të 
gjithmbarshëm bruto të energjisë në vitin 2020 nga burimet e ripërtërishme, 
Kosova do të mund t’i qaset mekanizmave bashkëpunues me Palët tjera 
Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë apo me Shtetet Anëtare të Bashkimit 
Evropian.

Kompetencat e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRrE), si institucion përgjegjës 
për dhënien e licencave për kryerjen e aktiviteteve energjetike, i rregullon Ligji (Nr. 
05/L-084) për Rregullatorin e Energjisë.

Sipas këtij ligji, ndër detyrat dhe kompetencat kryesore të Zyrës së Rregullatorit për 
Energji janë: dhënia e autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë, 
përkujdesja për funksionimin transparent dhe jodiskriminues të tregjeve të 
energjisë, monitorimi dhe përmirësimi i sigurisë së furnizimit me energji elektrike, 
me energji termike dhe me gaz natyror, sigurimi që aktivitetet e energjisë të kryhen 
në mënyrë transparente dhe jodiskriminuese, sigurimi që tarifat e rregulluara për 
aktivitete të energjisë të jenë të arsyeshme, sigurimi që konsumatorët të kenë të 
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drejtë t’i lidhin objektet e veta në sistemet energjetike dhe të pranojnë furnizim të 
energjisë, zhvillimi i tregjeve konkurruese dhe funksionale brenda territorit të 
Kosovës etj. ⁹

Në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë në mënyrë të hollësishme janë përcaktuar 
kushtet dhe kriteret për pajisjen e ndërmarrjeje me licenca. Sipas këtij ligji, licenca 
lëshohet vetëm për ndërmarrjet e energjisë të regjistruara sipas ligjeve të 
aplikueshme në Kosovë që posedojnë mundësitë teknike e financiare, burimet 
materiale e njerëzore dhe strukturën organizative, kanë të drejta pronësie ose të 
drejta ligjore për shfrytëzimin e stabilimenteve të energjisë me të cilat kryhen 
aktivitetet, nuk janë në paaftësi të pagimit apo në proces të likuidimit apo 
falimentimit, nuk i është hequr licenca për të njëjtin aktivitet brenda pesë (5) viteve 
para datës së parashtrimit të aplikacionit, si dhe kriteret tjera të përcaktuar në nenin 
30 të këtij ligji.

Sipas nenit 29 të këtij ligji, licenca nuk kërkohet për prodhimin e energjisë elektrike 
në lokacion energjetik me kapacitet total që nuk tejkalon pesë (5) MW, prodhimin e 
energjisë termike të prodhuar nga ngrohtoret për konsum vetanak apo me kapacitet 
që nuk tejkalon një 1 MW, prodhimin e energjisë elektrike për konsum vetanak, ku 
stabilimenti i prodhimit apo konsumatorët e energjisë elektrike nuk lidhen në 
sistemin e transmetimit apo sistemin e shpërndarjes. 

Sipas nenit 42 të këtij ligji, licenca për kryerjen e aktiviteteve energjetike mund të 
jepet për periudhën kohore deri në dyzet (40) vjet. 

Rregullat dhe masat për funksionimin e sektorit të energjisë elektrike, për të 
garantuar furnizim të sigurt, të besueshëm, të rregullt dhe cilësor me energji 
elektrike i përcakton Ligji Nr. 05/L – 085 për Energjinë Elektrike të Kosovës. 

Ky ligj përfshin rregullat e përbashkëta për prodhimin, transmetimin, shpërndarjen, 
furnizimin, tregtimin dhe tregun e organizuar të energjisë elektrike, si pjesë e tregut 
rajonal dhe evropian të energjisë elektrike, si dhe përcakton rregullat që kanë të 
bëjnë me qasjen e palëve në rrjet, obligimet për shërbime publike, të drejtat e 
konsumatorëve dhe kushtet e konkurrencës.10
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9 Neni 15, Ligji Nr. 05/L-084 për Rregullatorin e Energjisë, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.
10 Neni 2, Ligji Nr. 05/L – 085 për Energjinë Elektrike të Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.



Në vitin 2013 ka hyrë në fuqi Ligji 04/L-147 për Ujërat e Kosovës, qëllimi i të cilit 
është sigurimi i shfrytëzimit të  qëndrueshëm të resurseve ujore, themelimi i 
procedurave dhe parimeve udhëzuese për shpërndarjen optimale të resurseve 
ujore, si dhe sigurimi i  mbrojtjes së resurseve ujore nga ndotja, tej shfrytëzimi dhe 
keqpërdorimi.11

Sipas dispozitave të këtij ligji, e drejta për ujë të pijshëm është e drejtë elementare 
dhe e pa cenuar dhe se ndarja dhe realizimi i së drejtës për ujë, nuk guxon të shpie 
në pasoja negative për resurset ujore. Sipas nenit 70 të këtij ligji, fitimi i të drejtës 
ujore sigurohet me leje ujore dhe me koncension. Ndërkaq në këtë ligj, në mënyrë 
të hollësishme përcaktohen aktivitetet pë të cilat lëshohet leja ujore.  

Për të përmbushur obligimin që rrjedh nga Traktati për Themelimin e Komuniteti të 
Energjisë, Ministria e Zhvillimit Ekonomik me datë 30.06.201 kishte nxjerrë 
Udhëzimin Administrativ nr. 05/2017 me të cilin ka përcaktuar caqet vjetore dhe 
afatgjate të konsumit të energjisë nga BRE-të. Sipas nenit 4 të këtij udhëzimi, caku 
obligativ i energjisë nga burimet e ripërtëritshme deri në vitin 2020, është 25% i 
konsumit përfundimtar bruto te energjisë. Sjellja e këtij udhëzim shfuqizoi 
Udhëzimin Administrativ nr. 01/2013 për Caqet e Burimeve të Ripërtritshme të 
Energjisë.

Në mars të vitit 2017, Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE) kishtë sjellë 
Strategjinë e Energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026 si dokument 
dhjetëvjeçarë, ku janë paraparë objektivat dhe masat për arritjen e qëllimeve në 
drejtim të zhvillimit të sektorit të energjisë. 

Pesë objektivat kryesore strategjike të parapara në këtë strategji janë: sigurimi i 
furnizimit të qëndrueshëm dhe cilësor me energji elektrike dhe me kapacitete të 
nevojshme për një sistem stabil të energjisë elektrike, integrimi në Tregun Rajonal të 
Energjisë, rritja e kapaciteteve ekzistuese të sistemeve termike dhe ndërtimi i 
kapaciteteve të reja, zhvillimi i infrastrukturës së gazit natyror, si dhe plotësimi i 
caqeve dhe obligimeve në efiçiencë të energjisë, burime të ripërtëritshme të 
energjisë dhe mbrojtje të mjedisit.12

11 Ligji 04/L-147 për Ujërat e Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.
12 Strategjia e Energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026, Ministria e Zhvillimit Ekonomik. 
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Për kryerjen e aktivitetit të prodhimit të energjisë elektrike me kapacitet më të 
madh se 5 MW nevojitet licencë e lëshuar nga Zyra e Rregullatorit për Energji, në 
pajtim me nenin 29 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë. 

Sipas raporteve vjetore të ZRrE-së, nga themelimi e deri më tani, Zyra e 
Rregullatorit për Energji ka licencuar rreth shtatëdhjetë (70) ndërmarrje për 
aktivitetet të ndryshme të energjisë, ku rreth katërdhjetë (40) kanë ende licenca 
aktive.13

Numri i licencave të lëshuara gjatë pesë viteve të fundit për kryerjen e aktiviteteve 
energjetike nga Zyra e Rregullatorit për Energji dhe detaje të tjera të dhënjes së 
tyre, janë paraqitur në tekstin në vijim.  

Në vitin 2015 ZRrE kishte lëshuar 3 licenca për import, eksport dhe tranzit të 
energjisë elektrike dhe 3 ndërmarrje ishin në proces të licencimit për kryerjen e  
këtyre aktiviteteve. Për prodhimin e energjisë elektrike gjatë këtij viti nuk ishte 
lëshuar asnjë licencë, ndërsa vazhdimi i licencës për prodhim të energjisë i është 
bërë 1 ndërmarrjeje. Përveç këtyre, për aktivitete të furnizimit me energji elektrike 
gjatë këtij viti në proces të licencimit ishin 2 ndërmarrje. 
Në tabelën në vijim janë paraqitur emrat e kompanive që janë në proces apo kanë 
fituar licenca gjatë këtij viti, lloji i aktiviteteteve dhe vlefshmëria e licencave.  

LICENCAT E LËSHUARA PËR KRYERJEN E AKTIVITETEVE 
ENERGJETIKE GJATË PESË VITEVE TË FUNDIT

7

13 Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2019, Prishtinë.



Tabela 1. Të dhënat në lidhje me emrat e ndërmarrjeve, llojin e aktivitetiteve dhe vlefshmërinë e licencave për 

kryerjen e veprimtarive energjetike të lëshuara gjatë vitit 2015, të marrura nga Raporti vjetor i ZRrE për vitin 

përkatës.

Ndër përgjegjësitë e Zyrës së Rregullatorit për Energji është edhe dhënia e 
autorizimeve për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë. Procedura e dhënies 
së këtyre autorizimeve dhe procedura e tenderimit rregullohen me nenin 43 dhe 44 
të Ligjit për Rregullatorin Energjetik. 

Gjatë vitit 2015 për ndërtimin e kapaciteteve të reja gjeneruese nga Burimet e 
Ripërtëritshme të Energjisë (BRE), ZRrE kishte lëshuar 1  autorizim final 
(përfundimtar), me kapacitet prej 0.6 MW.  

Më tutje, gjatë vitit 2015 energjia elektrike e importuar ka qenë 684,308 MWh me 
vlerë prej 35,416,742 €, me çmim mesatar prej 51.76 €/MWh (çmimi mesatar ishte 
për 1.06 % më i ulët krahasuar me vitin 2014). Ndërsa, energjia elektrike e 
eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 2015 ka qenë 552,520 MWh me vlerë 
prej 18,406,441 €, me çmim mesatar prej 33.31 €/MWh. 

Në vitin 2016  ZRrE kishte lëshuar 8 licenca për import, eksport dhe tranzit të 
energjisë elektrike, dhe 1 për furnizim me shumicë (tregti) e energjisë elektrike. 
Përveç këtyre, ZRrE gjatë këtij viti i ka vazhduar licencën për prodhim të energjisë 
elektrike 1 ndërmarrjeje, ndërsa edhe 2 ndërmarrje kanë qenë në proces të 
licencimit për këto aktivitete. 
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Emri i kompanisë:
“EVN TRADING"

L.L.C.
Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Furnizim me energji elektrike

Furnizim me energji elektrike

në proces

në proces

në proces

15.06.2015- 15.06.2020
lëshim licence

28.01.2016- 27.01.2021
lëshim licence

28.01.2016- 27.01.2021
lëshim licence

në proces

në proces

“ENERGY FINANCING TEAM”
L.L.C.

“AXPO KOSOVO"
L.L.C

ENERGY FINANCING GROUP AD
- Branch o�ce in Kosovo

“PAN INTERTRADE"
 SH.P.K.

”EDS International KS”
 L.L.C

“HEP – KS”
SH.P.K

"GSA ENERGJI" 
SH.P.K.

Lloji i aktivitetit: Vlefshmëria e licencës:
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Në tabelën në vijim janë paraqitur emrat e kompanive që kanë fituar licenca gjatë 
këtij viti, lloji i aktiviteteteve dhe vlefshmëria e licencave. 

Tabela 2. Të dhënat në lidhje me emrat e ndërmarrjeve, llojin e aktivitetiteve dhe vlefshmërinë e licencave për 

kryerjen e veprimtarive energjetike të lëshuara gjatë vitit 2016, të marrura nga Raporti vjetor i ZRrE për vitin 

përkatës.

Më tutje, sipas raportit vjetor 2016 të ZRrE-së, gjatë vitit 2016 ka pasur një shtim të 
aplikimeve për marrjen e autorizimit për ndërtim të kapaciteteve të reja gjeneruese 
të paraqitura në ZRrE nga subjektet e ndryshme juridike. Gjatë këtij viti, ZRrE kishte 
lëshuar 12 autorizime përfundimtare për ndërtimin e gjeneratorëve të rinj, me 
kapacitete prej 82 MW. 

Pra krahasuar me vitin 2015 ku ZRrE kishte lëshuar vetëm 1 autorizim final për 
ndërtim të gjeneratorit të ri me kapacitet të instaluar prej 0.6 MW, gjatë këtij viti 
numri i autorizimeve të lëshuara nga ZRrE është shtuar dukshëm. 16

Emri i kompanisë:
“ENERGY FINANCING TEAM”

L.L.C.
Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe trasit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe transit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe transit të 
energjisë elektrike

Import, eksport dhe transit të 
energjisë elektrike

23.06.2016 - 22.06.2021
lëshim licence

23.06.2016 - 22.06.2021
lëshim licence

23.06.2016 - 22.06.2021
lëshim licence

14.10.2016 - 13.10.2021
lëshim licence

28.01.2016 - 27.01.2021
lëshim licence

28.01.2016 - 27.01.2021
lëshim licence

31.03.2016 - 30.03.2021
lëshim licence

19.05.2016 - 18.05.2021 
lëshim licence

19.05.2016 - 18.05.2021
lëshim licence

"AXPO KOSOVO"
 L.L.C.

”EDS International KS”
 L.L.C

"GSA ENERGJI" 
SH.P.K.

“PAN INTERTRADE" 
SH.P.K.

“PETROL TRADE SLOVENIJA” 
L.L.C.

"FUTURE ENERGY TRADING" 
SH.P.K

"EnergoSupplier" 
SH.P.K.

ENERGY FINANCING GROUP AD 
- Branch o�ce in Kosovo

Lloji i aktivitetit: Vlefshmëria e licencës:

14 Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2015, Prishtinë.
15 Po aty.
16 Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2016, Prishtinë.
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Ndryshe, gjatë vitit 2016 energjia elektrike e importuar me kontrata komerciale ka 
qenë 458,841 MWh me vlerë prej 21,851,620 € dhe me çmim mesatar prej 47.62 
€/MWh, ndërsa energjia elektrike e eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 
2016 ka qenë 1,064,184 MWh me vlerë prej 31,633,212€, me çmim mesatar prej 
29.73 €/MWh.17

Në vitin 2017 ZRrE kishte licencuar 2 ndërmarrje për aktivitetin e furnizimit me 
shumicë të energjisë elektrike, 1 ndërmarrje ishte në proces të licencimit, ndërsa 
edhe 2 subjekte të tjera ishin në proces për vazhdim licence për këtë aktivitet. 
Ndërsa për licencimin e prodhimit të energjië elektrike, gjatë këtij viti nuk ishte 
përfunduar asnjë proces.

Në tabelën në vijim janë paraqitur emrat e kompanive që janë në proces, ju është 
vazhduar apo kanë fituar licenca gjatë këtij viti, lloji i aktiviteteve dhe vlefshmëria e 
licencave.

Tabela 3. Të dhënat në lidhje me emrat e ndërmarrjeve, llojin e aktivitetiteve dhe vlefshmërinë e licencave për 

kryerjen e veprimtarive energjetike të lëshuara gjatë vitit 2017, të marrura nga Raporti vjetor i ZRrE për vitin 

përkatës.

17  Po aty.

Emri i kompanisë:
"Interenergo d.o.o-Kosova" 

SH.P.K.
Furnizim me shumicë (tregti) e 
energjisë elektrike

Furnizim me shumicë (tregti) e 
energjisë elektrike

Furnizim me shumicë (tregti) e 
energjisë elektrike

Furnizim me shumicë (tregti) e 
energjisë elektrike

Furnizim me shumicë (tregti) e 
energjisë elektrike

27.02.2017- 26.02.2022
lëshim licence

13.04.2017- 12.04.2022
lëshim licence

në proces të licencimit

në proces për vazhdim licence

në proces për vazhdim licence

"MTSP KOSOVO" 
L.L.C

"Energy & Energy"
 SH.P.K.

"Danske Commodities Kosovo" 
SH.P.K.

MCM COMMODITIES 
SH.P.K

Lloji i aktivitetit: Vlefshmëria e licencës:



Vlenë të theksohet se gjatë vitit 2017 ZRRE kishte lëshuar 6 autorizime finale për 
ndërtimin e hidrocentraleve dhe 1  autorizim final për ndërtimin e paneleve 
solare/fotovoltaike, me kapacitet total të instaluar prej 11.3 MW.18

Sa i përket importit të energjisë elektrike, sasia totale e enegjisë elektrike të 
importuar me kontrata në vitin 2017 ka qenë 1,162,426 MWh, me çmim mesatar prej 
59.06 €/MWh. Pra krahasuar me vitin 2016 kjo sasi ishte për 109% më e lartë. 
Ndërkaq energjia elektrike e eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 2017 ka 
qenë 876,229 MWh, me vlerë prej 32,757,947 € dhe me çmim mesatar prej 37.39 
€/MWh.19

Në vitin 2018 ZRrE kishte licencuar vetëm 1 ndërmarrje për kryerjen e aktiviteteve 
të prodhimit të energjisë elektrike, 1 ndërmarrje i ishte vazhduar licenca për kryerjen 
e lëtyre aktiviteteve, ndërsa edhe 4 ndërmarrje të tjera ishin në proces të licencimit 
dhe të vazhdimit të licencës për këto aktivitete. Ndërkaq për aktivitetet e furnizimit 
të energjisë elektrike, gjatë këtij vitit ZRRE kishte licencuar 4 ndërmarrje. 
Në tabelën në vijim janë paraqitur emrat e kompanive që kanë fituar licenca gjatë 
këtij viti, lloji i aktiviteteteve dhe vlefshmëria e licencave.
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Në tabelën në vijim janë paraqitur emrat e kompanive që kanë fituar licenca gjatë 
këtij viti, lloji i aktiviteteteve dhe vlefshmëria e licencave. 

Emri i ndërmarrjes:
“Air Energy”
 Sh.P.K

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Prodhim i Energjisë Elektrike

Furnizim me energji elektrike

Furnizim me energji elektrike

në proces të licencimit
 (nga 2016)

13.04.2018-12.04.2023
 lëshim licence

13.04.2018-12.04.2023 
lëshim licence

13.04.2018-12.02.2023
 lëshim licence

20.12.2018-19.12.2043 
lëshim licence

11.10.2018 - 10.10.2019
lëshim licence

04.10.2018-04.10.2019- 
Vazhdim Licence

në proces të licencimit
 (2018)

në proces të licencimit 
(2018)

në proces të licencimit 
(nga 2016)

Korporata Energjetike e 
Kosovës SH.A. (TC Kosova A)
3 "Hidroenergji" 
SH.P.K. (Lepenci 3)

4 "KelKos Energy”
 SH.P.K (HC Lumbardhi II)

"KelKos Energy” 
SH.P.K. (HC Deçani)

6 "KelKos Energy” 
SH.P.K. (HC Belaje)

JAHA COMPANY”
 SH.P.K

"SharrCem"
 SH.P.K

"Korporata Energjetike e Kosovës" 
SH.A

"Future energy trading and 
exchange dynamics"

 SH.P.K

Lloji i aktivitetit: Vlefshmëria e licencës:



Tabela 4. Të dhënat në lidhje me emrat e ndërmarrjeve, llojin e aktivitetiteve dhe vlefshmërinë e licencave për 

kryerjen e veprimtarive energjetike të lëshuara gjatë vitit 2018, të marrura nga Raporti vjetor i ZRrE për vitin 

përkatës.

Gjatë vitit 2018 ZRrE kishte lëshuar 3 autorizime finale për ndërtimin e kapaciteteve 
të reja gjeneruese nga hidrocentralet dhe 3 për ndërtimin e turbinave të erës, me 
kapacitet total të instaluar prej 114.8 MW. 20

Tutje, energjia elektrike e importuar me kontrata komerciale gjatë vitit 2018 ka qenë 
813,134 MWh në vlerë prej 53,940,752 € dhe me çmim mesatar prej 66.34€/MWh. 
Ndërsa energjia elektrike e eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 2018 ka 
qenë 648,841 MWh, me çmim mesatar prej 35.88 €/MWh. 21

Në vitin 2019 ZRrE kishte lëshuar 4 licenca (të përkohshme) për prodhim të 
energjisë elektrike nga hidrocentralet, 1 ndërmarrje i ishte vazhduar licenca dhe një 
ndërmarrje tjetër ishte në proces të licencimit për këtë aktivitete. Përveç këtyre, 
gjatë këtij viti ishte lëshuar edhe 1 licencë për aktivitetet e furnizimit me energji 
elektrike.
Në tabelën në vijim janë paraqitur emrat e kompanive që janë në process të 
licencimit apo kanë fituar licenca gjatë këtij viti, lloji i aktiviteteteve dhe vlefshmëria 
e licencave.
t

18  Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2017, Prishtinë.
19  Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2017, Prishtinë.
20  Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2018, Prishtinë.
21  Zyra e Rregullatorit për Energji, Raporti Vjetor 2018, Prishtinë.
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Emri i ndërmarrjes:
"Hidroenergji" 

SH.P.K. (HC Lepenci 3)
Prodhim i energjisë elektrike 
(nga uji)

Prodhim i energjisë elektrike 
(nga uji)

Prodhim i energjisë elektrike 
(nga uji)

Prodhim i energjisë elektrike 
(nga uji)

Prodhim i energjisë elektrike 
(nga linjiti)

05.06.2019 - 04.06.2020 
Licencë e përkohshme

14.10.2019 - 13.10.2020 
Licencë e përkohshme

14.10.2019 - 13.10.2020
 Licencë e përkohshme

14.10.2019 - 13.10.2020 
Licencë e përkohshme

04.10.2019- 04.10.2020
Vazhdim Licence

"KelKos Energy” 
SH.P.K (HC Deçani)

"KelKos Energy” 
SH.P.K (HC Belaje)

"KelKos Energy” 
SH.P.K (HC Lumbardhi II)

Korporata Energjetike e Kosovës 
SH.A. (TC Kosova A)

Prodhim i energjisë elektrike 
(nga linjiti)

në proces të licencimit"ContourGlobal Kosovo" 
L.L.C

Furnizim me energji elektrike 16.04.2019- 15.04.2024
 lëshim licence

“Enerco”
 LLC. SH.P.K.

Lloji i aktivitetit: Vlefshmëria e licencës:



23 Po aty

Tabela 5. Të dhënat në lidhje me emrat e ndërmarrjeve, llojin e aktivitetiteve dhe vlefshmërinë e licencave për 

kryerjen e veprimtarive energjetike të lëshuara gjatë vitit 2019, të marrura nga Raporti vjetor i ZRrE për vitin 

përkatës.

Ndërkaq sa i përket ndërtimit të kapaciteteve të reja gjeneruese, gjatë vitit 2019 
ZRrE ka lëshuar vetëm 2 autorizime finale (1 autorizim për ndërtimin e kapaciteteve 
nga tubinat e erës dhe 1 nga biomasa), me kapacitet total prej 12.2 MW.22

Më tutje, gjatë vitit 2019 energjia elektrike e importuar me kontrata komerciale ka 
qenë 894,062 MWh në vlerë prej 50,132,368 €, me çmim mesatar prej 56.07 
€/MWh. Ndërsa duhet të theksohet se eksporti i energjisë elektrike gjatë vitit 2019 
ka shënuar rritje. Energjia elektrike e eksportuar me kontrata komerciale gjatë vitit 
2019 ka qenë 804,903 MWh, me çmim mesatar prej 39.69 €/MWh.23

Raporti vjetor i vitit 2020 i Zyrës së Rregullatorit për Energji nuk është publikuar 
ende, si dhe nuk kemi pranuar përgjigje nga ZRrE në lidhje me numrin e 
hidrocentraleve që veprojnë aktualisht, prandaj të dhënat për licencat e lëshuara 
gjatë këtij viti nuk janë paraqitur në këtë raport. 

Duhet të theksohet se në tetor të vitit 2020 Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit 
dhe Zyra e Rregullatorit për Energji i kishin dhënë leje mjedisore për operim 
afatgjatë (40 vjeçarë) kompanisë ‘’KelKoss Energy’’ për prodhim të energjisë në dy 
hidrocentrale (në Bjeshkët e Deçanit dhe Belaje). 

Ky veprim ka qenë në fokus të raportimit dhe të kritikave nga ana e aktivistëve dhe 
organizatave që merren me mbrojtjen e mjedisit. Sipas tyre, dhënia e kësaj licence 
është bërë duke i shkelur dispozitat ligjore dhe pa i përmbushur të gjitha kriteret.

‘’Lëshimi i Lejeve të ndara per secilin hidrocentral është shkelje e rendë ligjore pasi 
këto hidrocentrale që nga faza aplikuese janë paraqitur si NJË kaskadë dhe ndikimi i 
tyre në mjedis është vlerësuar si NJË. Prandaj, edhe kanë vetëm një Pëlqim 
Mjedisorë. Pra nuk ka as bazë ligjore, por as shkencore që lejon ndarjen e këtyre 
hidrocentraleve për nga ana mjedisore’’ thuhet në një njoftim të publikuar nga 
organizata ‘’Pishtarët’’ në rrjete sociale.

13
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24 Për më tepër: 
https://bbgreenkosova.com/2020/11/12/kelkosit-i-lejohet-per-40-vite-operime-ne-dy-hidrocentrale-ministri-kuci-e-mohon-lejen/

Kundër këtij vendimi ka reaguar edhe Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Mimoza 
Kusari. Në një publikim të saj në Facebook ajo ka thënë se ‘’Përkundër faktit se 
kompania Kelkos nuk ka përmbushur kriteret për leje mjedisore për operimin e 
Hidrocentraleve në bjeshkët e Deçanit, përkundër faktit se komuna dhe qytetarët 
kanë kundërshtuar operimin pa plotësimin e kushteve apo në tërësi operimin pa 
rehabilitimin e dëmeve të shkaktuara nga kompania "Kelkos" në këto bjeshkë, 
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit i ka lëshuar leje mjedisore (pa plotësuar 
kriteret) kompanisë.‘’ 

Përfaqësuesi ligjor nga ZRRE-ja, Afrim Ajvazi, ka thënë se kompania Kelkos i ka 
plotësuar të gjitha kushtet dhe duhet t’i lëshohet leja afatgjate për operim për dy 
hidrocentrale, Deçani dhe Belaje, ndërsa Ministri i Ekonomisë dhe Ambinetit, Blerim 
Kuçi, fillimisht nuk ka qenë i njoftuar dhe ka mohuar që kompanisë “KelKoss” i është 
dhënë leje për operim të hidrocentraleve në Bjeshkët e Deçanit. Ai ka thënë se kjo 
kompani është në proces, por se ende nuk i ka plotësuar kushtet.24

Më tutje, duke qenë të pakënaqur me këto vendime, organizatat jo-qeveritare 
Pishtarët dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GPLS) me 4 dhjetor 2020 
kishin paditur Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit si dhe Zyrën e Rregullatorit për 
Energji për lëshimin e këtyre lejeve, duke kërkuar nga gjykata anulimin e këtyre 
vendimeve. 

Paditësit pretendonin se gjatë procesit të lëshimit të këtyre lejeve, qytetarëve të 
Deçanit u është shkelur e drejta e tyre themelore e garantuar me Kushtetutë, u 
është mohuar e drejta për të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin 
ku jetojnë, si dhe se procesi i lëshimit të këtyre lejeve ka qenë jo-transparent dhe 
është vërtetuar gjendja e gabuar faktike. 

Më tutje, duke qenë të pakënaqur me këto vendime, organizatat jo-qeveritare 
Pishtarët dhe Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GPLS) me 4 dhjetor 2020 
kishin paditur Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit si dhe Zyrën e Rregullatorit për 
Energji për lëshimin e këtyre lejeve, duke kërkuar nga gjykata anulimin e këtyre 
vendimeve. 
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Paditësit pretendonin se gjatë procesit të lëshimit të këtyre lejeve, qytetarëve të 
Deçanit u është shkelur e drejta e tyre themelore e garantuar me Kushtetutë, u 
është mohuar e drejta për të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin 
ku jetojnë, si dhe se procesi i lëshimit të këtyre lejeve ka qenë jo-transparent dhe 
është vërtetuar gjendja e gabuar faktike.25

Ndërtimi i hidrocentraleve të reja ka nxitur reagime nga qytetarët,  aktivistë të 
mbrojtjes së mjedisit dhe të shumë organizatave të shoqërisë civile. Protesta dhe 
pakënaqësi të shumta janë shfaqur edhe nga qytetarë të shumtë të zonave ku janë 
ndërtuar, apo do të ndërtohen këto hidrocentrale. 

Fillimisht duhet të përmendet nënshkrimi i peticionit për ndalimin e degradimit të  
mëtutjeshëm të ambientit nga mini hidrocentralet dhe hidrocentralet e vogla, i 
iniciuar nga një grup prej tetë organizatash, nëpërmjet të cilit qytetarët e Kosovës ju 
drejtuan institucioneve më të larta të vendit për ndalimin e mëtejshëm të mjedisit.  
Ky peticion u nënshkrua nga 27 mijë qytetarë të Republikës së Kosovës.27

Kundër dëmtimit të rrjedhës së lumit Lepenc përmes ndërtimit të hidrocentraleve 
të reja në Komunën e Shterpcës, banorët e kësaj komune kanë protestuar me 
dhjetëra herë, duke mos u ndaluar as nga temperaturat e ulëta e kushtet tjera të 
pavolitshme28, e duke mbajtur pankarta në duar, ku shkruhej “Mos na e varrosni 
Lepencin”, “Uji është jetë”, e të tjera.29

REAGIMET E QYTETARËVE DHE T�Ë SHOQËRISË CIVILE NDAJ 
NDËRTIMIT TË HIDROCENTRALEVE TË REJA

25 Për më tepër, shih: Paditet Ministria dhe ZRrE-ja për lejet e KELKOS-it (kallxo.com) .
26 Për më tepër, shih: 
https://kdi-kosova.org/aktivitetet/fillon-peticioni-per-ndalimin-degradimit-te-metutjeshem-te-ambientit-nga-mini-hidrocentralet-dhe-hid
rocentralet-e-vogla/ .
27 Për më tepër, shih: Peticioni kundër hidrocentraleve dorëzohet javën tjetër në Qeveri - KOHA.net
28 Për më tepër, shih: https://kallxo.com/lajm/banoret-e-bitise-kane-kater-dite-pa-uje-protestojne-para-komunes-se-shterpces/ .
29 Për më tepër,shih: https://klankosova.tv/edhe-sot-ne-shterpce-proteste-kunder-ndertimit-te-hidrocentralit-video1/.



16

30 Për më tepër,shih: 
https://levizjafol.org/reagim-i-oshc-ve-te-koalicionit-pro-open-te-pezullohen-urgjentisht-punimet-ne-ndertimin-e-hidrocentraleve-ne-ko
munen-e-shterpces/
31 Për më tepër,shih : https://rtv21.tv/fillon-protesta-ne-peje-kunder-ndertimit-te-hidrocentraleve/

Për pezullimin e punimeve në ndërtimin e hidrocentraleve në Komunën e Shtërpcës 
reagime ka pasur edhe nga organizatat e shoqërisë civile të koalicionit Pro Open.  
Në një komunikatë të publikuar nga këto organizata, thuhet “Në kohën kur Kosova 
dhe globi po përballen me rrezikun dhe pasojat vdekjeprurëse nga pandemia e 
virusit korona Covid-19, qytetarët e komunës së Shtërpcës po ballafaqohen edhe me 
varrosjen e degëve të lumit Lepenc. Derisa, jeta dhe veprimtaria në shumë lëmi ka 
pushuar për shkak të pandemisë, kompanitë private janë duke vazhduar në heshtje 
përfundimin e projekteve për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla.”30

Përmes kësaj komunikate, organizatat e Koalicionit Pro Open kanë kanë kërkuar nga 
Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës që urgjentisht të marrin vendim që të 
pezullohen punimet në ndërtimin e mini hidrocentraleve dhe hidrocentraleve të 
vogla në zonën e komunës së Shtërpcës.

Kundër ndërtimit të hidrocentraleve në Grykën e Rugovës dhe kundër shkatërrimit 
të Lumbardhit e bukurive natyrore të Pejës, në shkurt të vitit 2019 qytetarë të 
shumtë të Pejës janë mbledhur dhe kanë protestuar në shesh të këtij qyteti.

“Jo varrosja e Lumit të Bardhë”, “Stop Hidrocentralit”, “Mos e shkatërroni Grykën e 
Rugovës”, “Bashkë për Lumbardhin”, ishin disa nga pankartat e kësaj proteste.31

Bujë e zhurmë të madhe nga aktivistë, media dhe  organizata të shoqërisë civile krijoi 
ngritja e padisë 

“SLAPP” (Padi Strategjike Kundër Pjesëmarrjes Publike) e ushtruar nga Kompania 
“KelKoss Energy” ndaj aktivistit të mjedisit, Adriatik Gacaferi, për një postim të tij të 
publikuar në rrjetin social Facebook.
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32 Për më tepër, shih: http://levizjafol.org/shoqeria-civile-nuk-do-te-lejojme-qe-kelkos-tia-mbyll-gojen-aktivistit-adriatik-gacaferi/

“Hidrocentrali Lumbardhi 2 në Grykën e Deçanit, sot rreth orës 14:30 duke e futur 
100% te ujit në gypa edhe pse në marrëveshjen që ka me Ministrinë e Mjedisit është 
i obliguar që të paktën 30% të ujit ta lë gjithmonë në shtratin e lumit. Sikur të kishtë 
pasur një gjykatë qe do i mbronte kafshët e egra dhe peshqit, Kelkos Energy(pronari 
e HEC) do ishte dënuar për gjenocid ndaj kafshëve dhe peshqve”, ishte postimi i 
Adriatik Gacaferit, që e shtyri Kompanin “KelKoss Energy” ta padis atë me 
dëmshpërblim 10.000 euro, me pretendimin se e ka dëmtuar reputacionin e 
kompanisë.

Në lidhje me këtë ka reaguar edhe Raportuesja për Kosovën në Parlamentin 
Evropian, Viola Von Cramon. “Kosova ka një numër në rritje të rasteve SLAPP kur 
korporatat dhe individët e fuqishëm po padisin gazetarët dhe aktivistët e mjedisit 
për t’i heshtur ato. Ne nuk do t’i lejojmë ata të mbyllin debatin demokratik. Do të 
dëgjohen zërat e qytetarëve”, ka shkruar ajo në llogarinë e saj në Twitter. 

Reagime ka pasur edhe nga Koalicioni ad-hoc i organizatave të shoqërisë civile, të 
cilët kanë mbajtur konferencë gjatë dorëzimit të përigjigjes në padi nga avokatja e 
Gacaferit. “Nuk do të lejojmë që Kelkoss t`ia mbyll gojën Adriatik Gacaferit”, është 
thënë nga pjesëmarrësit në këtë konferencë.32

“Unë mendoj që padia ndaj meje nuk është thjesht një padi vetëm ndaj një aktivisti 
të mjedisit, por një tendencë që me i frikësu dhe me i ndal zërin të gjithë aktivistëve 
që protestojnë për krime mjedisore”, është deklaruar aktivisti Gacaferi në këtë 
konferencë. 
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Në gusht të vitit 2020 Kuvendi i Republikës së Kosovës formoi Komisionin Hetimor 
Parlamentar mbi procesin e licencimit, operimit, mbikëqyrjes dhe aplikimit për lejet 
e hidrocentraleve në Republikën e Kosovës.

Natyrisht, formimi i këtij komisioni u mirëprit shumë nga akterët e mjedisit dhe 
organizatat e shoqërisë civile, të cilët krijimin e tij e shihnin si akt të domosdoshëm 
për adresimin e problemeve të lidhura me hidrocentralet.

Formimi i komisionit u bë me propozimin e deputetit të LDK-së, Haxhi Avdyli, 
mbështetur edhe nga 41 deputetë tjerë nënshkrues. Ky komision përbëhet nga Eliza 
Hoxhaj- kryetare, Haxhi Avdyli- nënkryetar, dhe anëtarët: Bajrush Xhemaili, Visar 
Hoti, Besa Gaxherri, Shpejtim Bulliqi, Artan Abrashi, Teuta Haxhiu, Rasim Demiri dhe 
Zikreta Halili.33

Kryetarja e këtij komisioni, Eliza Hoxha, në takimin e parë të komisionit tha se qëllimi 
i formimit të këtij komisioni është që të hetohet mbi procesin e licencimit, operimit, 
mbikëqyrjes dhe aplikimit për leje për hidrocentrale. “Ti qasemi kësaj pune me 
dashamirësi t’i kuptojmë ndërhyrjet dhe ndikimet që kanë pasur në mjedisin në 
Kosovë”, tha ajo.34

Mandati fillestar i këtij komision ka qenë tre muaj, por me kërkesës e kryetares Eliza 
Hoxha, Kuvendi i Kosovës ia ka zgjatur mandatin edhe për tre muaj shtesë. Sipas 
Hoxhës, kërkesa për zgjatjen e mandatit është bërë për shkak të punëve voluminoze 
që ka ky komision. 

Në një diskutim të organizuar nga Lëvizja FOL, kryetarja e këtij komision ka thënë se 
“është herët të japim një vlerësim mirëpo vetë krijimi i këtij komisioni ka krijuar efekt 
për mjedisin meqë themelimi i tij është zëri i qytetarëve dhe i organizatave të 
shoqërisë civile”.35

KOMISIONI HETIMOR PËR HIDROCENTRALET

33 Për më tepër, shih: 

https://kallxo.com/lajm/te-premten-mblidhet-kuvendi-ne-rend-dite-formimi-i-komisionit-hetimor-per-hidrocentralet/
34 Për më tepër, shih: https://telegrafi.com/konstituohet-komisioni-hetimor-parlamentar-lidhur-lejet-e-hidrocentraleve/
35 Për më tepër, shih: http://levizjafol.org/roli-i-komisioneve-hetimore/ .
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Komisioni deri më tani ka mbajtur 10 mbledhje, ku janë intervistuar akterë, aktivistë 
e dëshmitarë të lëshimit të lejeve për operimin e hidrocentraleve. Në fillim të 
mbledhjeve, komisioni kishte miratuar Draftin e Planit të Veprimit dhe Draftin e 
Planit të Buxhetit. Në këto plane ishin paraparë edhe personat që do të ftoheshin 
para komisionit për t'u intervistuar, angazhimin e pesë ekspertëve të jashtëm etj.36

Me tëj, në mbledhjet e komisionit ishte diskutuar rekomandimi i pezullimit të 
dhënies së lejeve për ndërtim të hidrocentraleve të reja, mirëpo anëtarët e 
Komisionit kishin mendime të kundërta lidhur me këtë propozim.

Ndërkohë, gjate punës vijuese të komisionit ishte ftuar edhe Ministri i Ekonomisë 
dhe Ambientit, Blerim Kuçi. Pas shpjegimit të procedurës se fitimit të lejes për 
ndërtim të hidrocentraleve para deputetëve, Kuçi kishte deklaruar se duhet t’i jepet 
përparësi energjisë së ripërtërishme, duke shtura se vizion e ka të mosvazhdohet më 
ndërtimin e hidrocentraleve.37

 
Komisioni, përveç zyrtarëve të Zyrës së Rregullatorit për Energji, kishte vazhduar me 
intervistime të aktivistëve të organizatave të shoqërisë civile dhe me banorë të 
Deçanit. Aktivistët dhe banorët ishin ankuar se institucionet shtetërore kishin 
vepruar në shërbim të kompanive dhe jo ne shërbim të qytetareve.38

 

36 Për më tepër, shih: Komisioni hetimor për hidrocentralet shqyrton planin e punës, edhe qytetarët pjesë e hetimit | Ekonomia Online
37 Për më tepër, shih: Kuçi raporton në Komisionin hetimor, thotë se është kundër ndërtimit të hidrocentraleve | Ekonomia Online
37 Për më tepër, shih: Aktivistë e banorë të Deçanit: Institucionet në shërbim të kompanive që po ndërtojnë hidrocentrale | Ekonomia Online



Të ndalohet ndërtimi i hidrocentraleve nëpër parqet kombëtare dhe nëpër 
zonat e mbrojtura të natyrës. Ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese të 
bëhet në ambiente më të përshtatshme.

Sa më parë të bëhet vlersësimi i kapacitetve ujore në vend dhe ndikimet në 
mjedis, para se të vazhdohet me ndërtimin e hidrocentraleve të reja.
Të merren parasysh edhe në vazhdimësi përvojat e mira dhe praktikat e krijuara 
gjatë bashkëpunimit me ekspertët britanik.

Të bëhet një analizë e detajuar para licencimit të kompanive në lidhje me 
ndikimet që ka shtimi i aktiviteteve energjetike në mjedis.

Zyra e Rregullatorit Energjetik të jetë më e qasshme dhe më përfillëse ndaj 
pyetjeve dhe kërkesave pë qasje të qytetarëve në informacionet që kanë të 
bëjnë me fushëveprimtarinë e këtij institucioni

Te rritet komunikimi/bashkëpunimi ndërmjet akterëve kryesorë të mjedisit 
dhe komuniteteve lokale në lidhje me shqetësimet që i tangojnë ata.

Të arrihet përfshirja e plotë e qytetarëve në konsultime publike dhe në debate 
që mundësojnë njoftimin e tyre në lidhje me hidrocentralet që planifikohen të 
ndërtohen.

REKOMANDIME
Duke i marrë parasysh hapat që duhet të ndërmerren për ndërtimin e një ambienti 
frytdhënës dhe efikas për zhvillimin energjetik ndërmjet hidrocentraleve në 
territorin e Republikës së Kosovës, mund të konkludojmë se fusha e prodhimit 
energjetik nga hidrocentralet kërkon një vëmendje të posaçme. Shkaku kryesor i 
kësaj vëmendjeje shtrihet në aspektin e mbrojtjes së interesit shtetëror, mbrojtjes 
së mjedisit, si dhe garantimin e prodhimit efikas të energjisë elektrike. Kësisoj, në 
këtë raport janë paraqitur aspektet pragmatike, ligjore dhe statistikore të situatës së 
hidrocentraleve në Kosovë. Rrjedhimisht,  duke u nisur nga të gjeturat e kësaj 
përmbledhjeje inkluzive, si dhe nga situata aktuale në lidhje me hidrocentralet në 
vend, Lëvizja FOL jep këto rekomandime:
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Ligji Nr. 05/L -081 për Energjinë. Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 05/L-084 për Rregullatorin e Energjisë, Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës.

Ligji Nr. 05/L – 085 për Energjinë Elektrike të Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës. 

Ligji 04/L-147 për Ujërat e Kosovës, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës.

Strategjia e Energjisë së Republikë së Kosovës 2017 – 2026, Ministria e Zhvillimit 
Ekonomik, 2017.

Bilanci Vjetor i Energjisë Elektrike dhe Termike për vitin 2020, Zyra e Rregullatorit të 
Energjisë.

Shkeljet ligjore që po shterin lumenjë, KOSID, nëntor 2020.

Raporti Vjetor 2019, Zyra e Rregullatorit për Energji Prishtinë.

Raporti Vjetor 2018, Zyra e Rregullatorit për Energji, Prishtinë.

Raporti Vjetor 2017, Zyra e Rregullatorit për Energji, Prishtinë.

Raporti Vjetor 2016, Zyra e Rregullatorit për Energji, Prishtinë.
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