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Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe
përvoja praktike
1.

2 Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet
të jenë në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.
2.

Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me
lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.
3.

Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve
të pritshme.
4.
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Lista e shkurtesave
APK

AGJENCIA E PYJEVE TË KOSOVËS   

ARPL

AUTORITETI RAJON I PELLGJEVE LUMORE

BRE

BURIMET E RIPËRTËRITSHME TË ENERGJISË

KEDS

KOMPANIA KOSOVARE E DISTRIBUIMIT TË ENERGJISË ELEKTRIKE

LU

LEJA UJORE

LM

LEJA MJEDISORE

MMPHI

MINISTRIA E MJEDISIT PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS

ME

MINISTRIA E EKONOMISË

MW

MEGA WAT

HC

HIDROCENTRALE

OE

OPERATOR EKONOMIK  

ZRRE

ZYRA E RREGULLATORIT TË ENERGJISË
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Përmbledhje e përgjithshme
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Sistemi i licencimit të
hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra”. Objektivë e
këtij auditimi ishte të vlerësojmë nëse sistemi i licencimit të hidrocentraleve është menaxhuar
si duhet, ofron transparencë dhe siguron mbrojtje të ujërave dhe mjedisit përmes zbatimit
të kritereve për licencim nga hidrocentralet e njëkohësisht janë arritur caqet/synimet për
prodhimin e energjisë së ripërtëritshme.
Subjektet e auditimit ishin Zyra e Rregullatorit të Energjisë, Ministria e Ekonomisë, Ministria
e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Përderisa në nivel lokal, subjekt i
auditimit ishin Komuna e Deçanit, Komuna e Mitrovicës, Komuna e Dragashit dhe Komuna
e Shtërpcës. Ky auditim ka përfshirë periudhën 2016 – 2021.
Konkluzioni i auditimit është se institucionet e audituara kanë të vendosur një sistem të
licencimit të hidrocentraleve i cili është funksional, megjithatë karakterizohet me mangësi
të theksuara në zbatimin e kritereve, i cili nuk siguron shfrytëzim efikas të ujërave në vend
dhe menaxhim e mbrojtje të duhur të tyre dhe të mjedisit. Këto mangësi kanë rezultuar me
mungesë të koordinimit të palëve për arritjen e caqeve të prodhimit të energjisë elektrike nga
burimet e ripërtëritshme, zbatimit të kritereve nga ZRRE për licencimin e hidrocentraleve,
mungesën e zbatimit të kritereve për mbrojtjen e mjedisit nga MMPHI, dobësitë në përcjelljen
e veprimtarisë së hidrocentraleve nga Inspektorati i MMPHI, dështimi në zbatimin e
koncesionimit për dhënien e të drejtës ujore për shfrytëzim të ujit për prodhim, dështimi në
hartimin e Planit për Administrimin e Ujërave, etj
1.

Prodhimi i energjisë elektrike nga hidrocentralet është larg arritjes së caqeve
vullnetare për shkak të mungesës së koordinimit

Ministria e Ekonomisë, Zyra e Rregullatorit të Energjisë dhe Ministria e Mjedisit Planifikimit
Hapësinore dhe Infrastrukturës nuk kanë bërë përpjekje të mjaftueshme për të koordinuar
aktivitetet e tyre me qëllim të arritjes së caqeve për prodhimin e energjisë së ripërtërtitshme
përfshirë edhe hidrocentralet. Ministra e Ekonomisë ka realizuar një studim të parafizibilitetit
në vitin 2006 dhe një studim tjetër final në vitin 2009 për identifikimin e potencialeve
për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla përgjatë lumenjve, ndërsa Ministria e Mjedisit
Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e cila është përgjegjëse për lumenjtë në vend nuk
ka arritur të hartoj Planin për Administrimin e Ujërave si dokument bazik për planifikimin dhe
menaxhimin e ujërave. Si rezultat, prodhimi i energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme
është larg arritjes së cakut vullnetar për shkak të mungesës së koordinimit të palëve të lartë
cekura.
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2. Hidrocentralet janë lëshuar në përdorim pa u pajisur me leje ujore, mjedisore dhe
licencë të prodhimit
Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka licencuar hidrocentralet për fillimin e prodhimit të energjisë
elektrike pa Lejen Mjedisore dhe pa Lejen Ujore. Njëkohësisht Zyra e Rregullatorit të Energjisë
ka mundësuar fillimin e operimit të hidrocentraleve pa licencat e prodhimit të energjisë.
Zyra e Rregullatorit të Energjisë nuk ka vepruar me standarde të njëjta gjatë licencimit të
hidrocentraleve duke penguar fillimin e hidrocentraleve me kritere të njëjta. Kjo për arsye se
ZRRE konsideron që HC-të me kapacitet nën 5 MW janë lëshuar në prodhim pa leje mjedisore
sepse ndikimi në mjedis i tyre është i vogël. Arsye tjetër është se OE pas pajisjes me certifikatë
të përdorimit të objektit pavarësisht kapacitetit gjenerues, duhet të fillojnë prodhimin brenda
30 ditëve sipas Rregullës për Skemën Mbështetëse të Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë.
3. Shfrytëzimi i ujërave në vend është bërë pa procesin e koncesionit, procesi për
dhënien e lejeve karakterizohet me vonesa ndërsa janë dhënë leje për ndërtimin e
hidrocentraleve jashtë kompetencave të MMPHI-së.
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka mundësuar shfrytëzimin e
ujërave në vend për prodhimin e energjisë elektrike përmes lejeve ujore pa zbatuar procesin
e koncesionimit përmes konkursit publik. Ministria nuk ka hartuar Planin për Administrimin
e Ujërave Lumore në bazë të cilit do të planifikoheshin dhe menaxhoheshin lumenjtë në vend.
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka neglizhuar në trajtimin
e Lejeve Mjedisore me kohë duke rrezikuar që hidrocentralet të punojnë në pajtim me
ligjin, e njëkohësisht duke mos vepruar me kohë dhe duke penguar fillimin e operimit të
hidrocentraleve tjera. Lejet Ujore të lëshuara nga Ministria nuk sigurojnë shfrytëzim efikas të
ujit për prodhimin e energjisë elektrike dhe nuk sigurojnë mbrojtje të mjedisit dhe ujërave. Po
ashtu këto leje nuk sigurojnë se shfrytëzohet uji nga hidrocentralet duke u respektuar kriteri i
“prurjes së pranueshme ekologjike”
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka lejuar ndërtimin e
hidrocentraleve brenda zonave të mbrojtura të veçanta duke tejkaluar kompetencat e saja. Po
ashtu ka lejuar ndërtimin e hidrocentraleve pa respektuar kriterin e largësisë së ndërtimit nga
lumi.
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4. Inspektorati nuk ka ushtruar kompetencat për monitorimin e hidrocentraleve
Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nuk ka bërë
një planifikim dhe inspektim efikas të hidrocentraleve përgjatë viteve 2015 – 2021. Prej vitit
2015 deri në vitin 2019 nuk janë monitoruar asnjë nga hidrocentralet e ndërtuara për shkak të
neglizhencës nga Inspektorati. Ndërsa që nga vitit 2019 ku ka kryer inspektime kemi gjetur
se në dy raste Inspektorati ka kërkuar që HC të pajiset me LM brenda 30 ditëve dhe një HC
të rehabilitoj zonën ku ka ndërtuar HC-në ndërsa nuk ka përcjelle nëse janë zbatuar këto
kërkesa. Në dy raste tjera ka gjetur se HC-të kanë vepruar pa LM dhe HC tjetër pa LM dhe LU
dhe nuk ka ndërprerë punën e tyre duke shqiptuar gjoba dhe duke mos zbatuar dispozitat e
duhura. Po ashtu, në një rast ka identifikuar se HC nuk ka respektuar “prurjen e pranueshme
ekologjike” dhe ishte pa LM dhe ka shqiptuar gjobë duke mos respektuar dispozitat ligjore
për ndërprerjen e punës.
Bazuar në konkludimet e përgjithshme dhe gjetjet e identifikuara nga auditimi, vlerësojmë se
ka nevojë për përmirësimin e procesit të licencimit të hidrocentraleve me qëllim të shfrytëzimit
efikas të ujërave në vend dhe krahas kësaj të sigurohet mbrojtje e tyre dhe e mjedisit nga
veprimtaria e hidrocentraleve.
Të gjeturat e auditimit tregojnë se çështjet që kanë të bëjnë me vlerësimin e sistemi të licencimit
të hidrocentraleve dhe mbrojtjen e mjedisit dhe ujërave nga kjo veprimtari kërkojnë përmirësim
të menjëhershëm. Për rregullimin e sistemit të licencimit të hidrocentraleve dhe mbrojtjen e
ujërave dhe mjedisit është dhënë 1 rekomandim për Qeverinë e Kosovës, 2 rekomandime për
Zyrën e Rregullatorit të Energjisë dhe 8 rekomandime për Ministrinë e Mjedisit Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturë dhe inspektoratin e saj. Lista e rekomandimeve është paraqitur
në Kapitullin 4 të këtij raporti.
Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Ekonomisë dhe
Komuna e Shterpcës janë pajtuar me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit si dhe janë zotuar
se do t’i adresojnë të gjitha rekomandimet e dhëna. Zyra e Rregullatorit të Energjisë nuk janë
pajtuar me gjetjet e prezantuara në raport. Për më shumë lidhur me komentet e Zyrës së
Rregullatorit të Energjisë i gjeni në shtojcën II.
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1 Hyrje
Burimet e Ripërtërishme të Energjisë (BRE) përbëjnë një element të rëndësishëm të sektorit
të energjisë në Kosovë, sikurse edhe kërkohet me Strategjinë e Energjisë të Republikës së
Kosovës 2017-2026. Lidhur me këtë, zhvillimi i hidrocentraleve (HC)5 në Kosovë është njëri
nga format e rëndësishme për shfrytëzimin maksimal të resurseve natyrore për prodhimin
e energjisë elektrike. Kjo për të arritur caqet e vendosura prej 25%6 të furnizimit me energji
elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë si një nga zotimet dhe detyrimet e Kosovës
krahas Direktivës së vendosur të BE-së 2019/32/EC7 fillimisht në vitin 2004/EG, pastaj 2006/
EG dhe direktiva e fundit 2012/EG8).
Edhe pse Kosova është një vend me potencial të vogël hidroenergjetik si pasojë e shtrirjes
gjeografike, megjithatë bazuar në strategjinë e Energjisë për Kosovën parashihet që deri
në vitin 2020 të jenë të instaluara në vend kapacitetet gjeneruese prej 240MW nga burimet
hidrike.9
Në vazhdim kemi paraqitur hartën e HC-ve të ndërtuara në vend, atyre në ndërtim e sipër
dhe HC-ve të planifikuara për ndërtim me qëllim të prodhimit të energjisë hidrike.
Foto 1. Gjendja e HC-ve në vendin tonë sipas hartës së Riverwatch në vendet me rëndësi të veçantë
natyrore.

Parku Kombëtar

Hidrocentralet në operim

Hidrocentralet në ndërtim

Hidrocentralet në planifikim

https://www.energy.gov/eere/water/how-hydropower-works. Gjenerimi i energjisë hidrike bëhet
nëpërmjet rrënjës së ujit (shndërrimit të energjisë potenciale) në energji (kinetike-lëvizëse) mekanike e cila arrihet
nëpërmjet turbinave, të cilat më pastaj vënë në lëvizje gjeneratorët brenda objekteve që quhen HC ku janë të
vendosura edhe hapësirat e kontrollimit të ecurisë së punës – transformatorë.
5.

6.

UA caqet e energjisë nga burimet e ripërtëritshme - Neni 3.

7.

Udhëzimi Administrativ Nr. 05/2017 për Caqet e Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme.

8.

Roli i Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë dhe Eficienca në Zhvillimin Ekonomik të Komunave,

9.

Strategjia e Energjisë e Republikë së Kosovës 2017 – 2026.

8

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Sipas Operatorit të Sistemit, Transmisionit dhe Tregut të Energjisë Elektrike në Kosovë
(KOSTT) dhe Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) janë gjithsej 20 HC me kapacitet të
instaluar prej 86.36 MW ku niveli i prodhimit të tyre zakonisht është rreth 33%. Tetë HC-të
kryesore të vendit janë paraqitur në tabelën më poshtë10:
Tabela 1. Disa nga hidrocentralet e ndërtuara në Kosovë dhe kapacitetet e tyre të prodhimit të energjisë
hidrike.
NR.

KOMUNAT

OPERATORET EKONOMIK

MW

1

Deçan

HC - Kelkos Energy (I, II & III)

24.06

2

Shtërpce

HC - Matkos Group (I, II, III & IV)

18.05

3

Dragash

HC - Eurokos J.H. (I, II, III, IV & V)

16.61

4

Kaçanik

HC - Hidroenergji

9.98

5

Mitrovicë

HC - Hydro-Line (I, II & III)

8.93

6

Dragash

HC - N.T.N. Renelual Tahiri (I & II)

7.4

7

Vi�

HC - Eko -Energji

1

8

Dragash

HC - N.N. Dilli -Com

0.31

Sikurse janë paraqitur në tablën 1 më lartë, organet përgjegjëse kanë dhënë licenca për
ndërtimin dhe operimin e HC-ve edhe në zonat e parqeve kombëtare dhe atyre me rëndësi të
veçantë duke rrezikuar mjedisin.

10.

Hidrocentralet në Kosovë Problemet dhe potenciali i tyre real Bgf Indep
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2 Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi është vlerësimi i dhënies së licencave për HC-të dhe aktivitetet e
institucioneve publike për mbrojtjen e mjedisit nga veprimtaria e HC-ve. Qëllimi i auditimit
është të japim rekomandime për përmirësimin e sistemit të licencimit dhe ruajtjen e mjedisit
nga veprimtaria e HC-ve.
Për t’iu përgjigjur objektives së auditimit ne kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim:
1. A kanë ndërmarrë palët përgjegjëse të gjitha veprimet e nevojshme për të zhvilluar një sistem të
duhur të licencimit të HC-ve për prodhimin e energjisë hidrike?
2. A kanë ndërmarrë palët përgjegjëse të gjitha veprimet për të siguruar mbrojtje të mjedisit/ujit nga
degradimi?
Ky auditim ka përfshirë periudhën 2016-2021 ndërsa për nevoja tjera krahasimore deri në
vitin 2022 dhe lidhur me procesin e koncesionimit kemi shtrirë fushëveprimin që nga viti
2010. Pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi janë Zyra e Rregullatorit për Energji, Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor dhe Infrastrukturës, Ministria e Ekonomisë dhe komunat
(Deçan, Mitrovicë, Dragash dhe Shtërpcë). Në kuadër të këtyre institucioneve do të jenë fokus
i auditimit departamentet e lëshimit të lejeve dhe departamentet e inspektoratit lidhur me
ndikimin në mjedis dhe në ujëra.
Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, motivi i auditimit, kriteret
e auditimit dhe fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1.
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3 Gjetjet e auditimit
Në vendin tonë ekzistojnë 21 HC aktive të shpërndara nëpër regjione të ndryshme për
prodhimin e energjisë elektrike. Nga këto 21 HC-të janë analizuar 17 prej tyre apo afërsisht
80% e popullacionit.
Caku obligativ për prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtëritshme deri në vitin 2020 është
caktuar të jetë 25% e konsumit përfundimtar bruto të energjisë, siç është planifikuar sipas
Vendimit të Këshillit Ministror të Komunitetit të Energjisë dhe duke u bazuar në dokumentet
strategjike dhe ligjore11.
Në tabelën 2 në vijim kemi paraqitur caqet e prodhimit të energjisë elektrike sipas Planit
Kombëtar të Veprimit të BRE-ve 2011-2020, ku ndër të tjera janë edhe prodhimi prej 240 MW
energji hidrike nga HC-të si cak vullnetar.
Nga totali i planifikuar për prodhim të cakut të detyrueshëm prej 100 MW Kosova ka arritur
që deri në vitin 2019 të prodhoj 92 MW dhe bazuar në këtë është arritur në nivel të kënaqshëm
prodhimi i energjisë hidrike përmes HC dhe përmes shfrytëzimit të ujit.
Tabela 2. Caqet për prodhimin e energjisë së ripërtëritshme deri në vitin 202012

CAKU I SYNUAR

BURIMET E RIPËRTËRITSHME TË ENERGJISË

Energji Diellore

10 MW

Biomasa

18.05

Energji e Erës

16.61

Hidrocentralet të vogla

240 MW

Gjithsej

414 MW

Energji Diellore

10 MW

14 MW

Biomasa

150 MW

Energji e Erës

Hidrocentralet të vogla

240 MW

Gjithsej

414 MW

Strategjinë Shtetërore të Ujërave në Kosovë 2017 - 2036, Plani Kombëtar i Veprimit për Burimet e
Ripërtëritshme të Energjisë 2011 – 2020, Strategjinë e Energjisë 2017-2026 dhe Udhëzimin Administrativ për
Caqet e BRE-ve 01/2013 janë përcaktuar caqet e BRE-ve.
11.

12.

-

Raporti i procesit për energji të ripërtëritshme Kosovë 2018 – 2019.
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Tabela 3. Caqet dhe gjendja e prodhimit të energjisë së ripërtëritshme konkretisht nga HC-të deri në
fund të vitit 2020.

BURIMET E RIPËRTËRITSHME TË ENERGJISË

MW

Caku i përgjithshëm (25%) për prodhimin e BRE 2011 - 2020

414 MW

Caku i detyrueshëm për prodhimin e energjisë nga Hidrocentralet

100 MW`

Caku vullnetar për prodhimin e energjisë nga Hidrocentralet

240 MW

Hidrocentrale të ndërtuara dhe në veprim

78 MW

Hidrocentrale të cilat kanë ﬁtuar të drejtën e autorizimit për nisjen
e punimeve

6 MW

Hidrocentrale në proces përga�tor aplikimi

27 MW

Caku i arritur nga Hidrocentralet deri në vi�n 2019

92 MW

Në tabelën 3 kemi paraqitur caqet vullnetare dhe caqet e detyrueshme të prodhimit të energjisë
së ripërtëritshme në përgjithësi dhe në veçanti energjinë e prodhuar nga HC-të. Po ashtu në
tabelë është përshkruar gjendja/bilanci i prodhimit të energjisë nga shfrytëzimi i ujit.
Nëse krahasohet me cakun vullnetar prej 240 MW vendi ynë është larg arritjes së këtyre caqeve
si rezultat i proceseve dhe sistemit jo efektiv të HC-ve. Në mënyrë indirekte kanë ndikuar një
sërë problemesh në efikasitetin dhe efektivitetin e veprimtarisë së HC. Në vazhdim të raportit
janë evidentuar këto ngecje.
Diagram 1: Përqindja e arritjes së caqeve të energjisë së përgjithshme dhe ajo nga HC-të deri në vitin
2019 krahasuar me caqet e caktuara për burimet e BRE-ve në vendin tonë.

Në diagramin 1 janë paraqitur përqindjet e arritjes së caqeve në krahasim me ato të vendosura.
Më poshtë janë gjetjet që kemi identifikuar gjatë auditimit të cilat janë si rezultat i analizave dhe
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vlerësimit të dokumentacionit, lidhur me proceset dhe sistemin e ndërtimit të hidrocentraleve.
Po ashtu si rezultat i testimeve të mostrave dhe intervistave me zyrtarët përgjegjës. Në
Kapitullin 4 janë paraqitur konkluzionet dhe në Kapitullin 5 janë dhënë rekomandimet krahas
këtyre gjetjeve.

3.1 Prodhimi i energjisë se ripërtëritshme, ndërtimi i
hidrocentraleve dhe koordinimi i palëve përgjegjëse
3.1.1 Palët përgjegjëse nuk janë koordinuar drejt arritjes së caqeve për prodhimin e
energjisë së ripërtëritshme dhe ka dobësi në sistemin për ndërtimin e hidrocentraleve
ME duhet që në koordinim me MMPHI dhe institucionet tjera të harmonizojnë dhe bashkërendojnë
aktivitetet me qëllim të shfrytëzimit sa më racional dhe sa më efikas të burimeve të ujit për prodhimin e
energjisë elektrike. Kjo, me qëllim të arritjes së caqeve të caktuara në strategjinë e Energjisë për Kosovën
ku parashihet që deri në vitin 2020 të jenë të instaluara në vend kapacitetet gjeneruese prej 240MW
nga burimet hidrike13.
Në sistemin e licencimit të HC-ve kemi vërejtur se nuk ka një koordinim mes akterëve e më
konkretisht mes ME-së dhe MMPHI-së për arritjen e caqeve për prodhimin e Energjisë nga
ujërat. Fakti që nuk janë arritur caqet prej 240 MW deri në fund të vitit 2020, dhe janë arritur
vetëm 100 MW duke mbetur afërsisht rreth 150 MW të pa prodhuara, tregon për një mungesë
të koordinimit në mes palëve përgjegjëse për këtë.
Kjo pasi që sipas ME-së, fushëveprimi i saj përfundon me hartimin e dokumenteve strategjike14
ME-ja konsideron se këto dokumente janë obligative për institucionet implementuese dhe si
rrjedhojë nuk kemi vërejtur që ka një koordinim për këtë. Në të njëjtën kohë edhe MMPHI
konsideron qe janë të ndara përgjegjësitë andaj nuk kanë koordinuar aktivitetet e tyre .
ME ka realizuar studimin e fisibilitetit për planifikim dhe menaxhim të ujërave në anën tjetër
MMPHI nuk kishte hartuar Planin për Administrimin e Ujërave i cili do të duhej të ishte në
harmoni me studimin e fisibilitetit. Për më tepër nuk është zbatuar procesi i koncesionimit
(konkursi publik) nga ana e MMPHI. Si rezultat mungesa e këtyre aktiviteteve tregon për një
mungesë koordinimi mes këtyre akterëve.
Edhe pse ME, MMPHI, dhe niveli komunal konsiderojnë se janë të ndara detyrimet e secilit
institucion në raport me përmirësimin e procesit dhe sistemin e licencimit të HC-ve, ne
vlerësojmë se duhet të ketë një koordinim mes palëve ku do të identifikoheshin mangësitë,
ngecjet dhe bazuar në këto informata të hartohen plane konkrete të veprimit dhe të ndërmerren
masa adekuate për shfrytëzim efikas të ujit për prodhim të energjisë elektrike.

13.

Udhëzimi Administrativ për Caqet e BRE-ve 01/2013 ka përcaktuar caqet e BRE-ve.

14.

(Strategjia Shtetërore e Ujërave 2017 – 2036 dhe Strategjia e Energjisë 2017 - 2026 dokumenteve tjera sikurse

janë Plani Kombëtar i Veprimit për Burimet e Rirpërtëritshme të Energjisë 2011-2020 dhe Udhëzimi Administrativ për Caqet e Energjisë nga Burimet e Ripërtërtishme).
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3.2 Lejet mjedisore për ndërtimin e hidrocentraleve
Operatorët Ekonomik (OE) për tu pajisur me licencë apo autorizim final nga Zyra e Rregullatorit për
Energji (ZRRE) për ndërtimin e HC-ve duhet të përgatisin dhe të pajisen me një sërë dokumentesh/
kriteresh për të siguruar se janë të aftë që të prodhojnë energji elektrike përmes shfrytëzimit të ujit, në të
njëjtën kohë sigurojnë mbrojtje të mjedisit dhe të ujërave. Përveç dokumentacionit teknik stabilimentet,
resurset njerëzore, financiare etj., OE-të duhet të sigurojnë të drejtën e shfrytëzimit të tokës ku ndërtohet
hidrocentrali, të drejtën e shfrytëzimit të ujit, lejen mjedisore, të drejtën e ndërtimit, marrëveshjen për
shitjen e energjisë në KOSTT, etj.
Kemi analizuar dokumentacionin e gjithsej 17 mostrave/HC-ve të ndërtuara në katër
komunat (Deçan, Mitrovicë, Shtërpce dhe Dragash) përgjatë viteve 2016 – 2021 me qëllim të
prodhimit të energjisë elektrike. Këto HC duhet plotësojnë kriteret e përmendura me lartë për
të vlerësuar nëse sistemi i licencimit të tyre është funksional dhe siguron shfrytëzim efikas
edhe efektiv të ujërave e në të njëjtën kohë siguron mbrojtje të mjedisit. Kemi identifikuar se
sistemi/procesi karakterizohet me mangësi të theksuara.

3.2.1 Licencimi i operimit të hidrocentraleve nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë pa u
pajisur me Leje Mjedisore
Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i vlerësimit
të ndikimit në mjedis, nuk mund të filloj veprimtarinë pa marrjen e lejes mjedisore. Leja mjedisore
lëshohet pas kryerjes së punës provuese deri në gjashtë muaj, por gjithsesi para lëshimit në punë15.
Fillimisht kemi vërejtur se nga 17 mostrat e HC-ve të lëshuara në operim përgjatë viteve
2016-2021, 1316 prej tyre kanë filluar prodhimin pa plotësuar kriterin e Lejes Mjedisore (LM).
ZRRE përmes pajisjes me autorizim final ka vlerësuar se palët kanë plotësuar të gjitha kriteret
e nevojshme për fillimin e prodhimit pas lëshimit të certifikatës së përdorimit të objektit/
gjeneratorit.
Të gjitha HC-të e lëshuara në prodhim nga ZRRE pa LM janë si rezultat i kapaciteteve të
tyre të prodhimit ku sipas ZRRE-së dhe interpretimit të tyre mbi ligjin e ZRRE-së, HC-të
të cilat kanë bërë kërkesë për të prodhuar energji me kapacitet nën 5MW mund të fillojnë
prodhimin pa u pajisur me LM ndërsa ato me kapacitet mbi 5MW duhet të pajisen me LM.
Sipas, “Rregullës së Autorizimit të ZRRE-së” të gjithë OE të cilët synojnë të prodhojnë energji
eklektike përmes HC-ve pavarësisht kapacitetit të tyre duhet të plotësojnë kërkesat mjedisore
siç janë pëlqimi mjedisor dhe leja mjedisore. Pavarësisht kësaj ne kemi vërejtur se ZRRE ka
lëshuar në prodhim HC-të të cilat edhe pse janë me kapacitet mbi 5MW nuk kanë plotësuar
kriterin e lejes mjedisore. Dy HC-të17 njëra me kapacitet 8.06MW dhe tjetra 9.8MW, kanë

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, neni 31 dhe Rregulla për Licencimin e Aktiviteteve të Energjisë; Rregulla e
Procedurës së Autorizmit për Ndërtimin e Kapaciteteve të Reja Bazuar në Burtimet e Ripërtëritshme të Energjisë.
15.

HC – Dilli - Com Dragash, HC- Hydro Line Shpk – Albaniku 2, HC- Hydro Line Shpk – Albaniku 4,
HC-Eurokos JH SHPK – Bordi 1 , Eurokos JH SHPK – Bordi 2, Eurokos JH SHPK – Bordi 3, Eurokos JH SHPK –
Restelica 3, HC-Lumbardhi II, HC- HC-Matkos Shterpce, HC-Matks Brezovica, HC-Matkos Viça, HC-Renelual
Tahiri Orqusha dhe HC-Renelual Tahiri Dragashi.
16.

17.

HC-Keklos Belaja dhe HC Kelkos Deçani.
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filluar prodhimin në vitin 2016 pa kriterin e LM dhe për pasojë deri në vitin 2020 kanë operuar
pa këtë kriter të rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit. Për më tepër, kemi identifikuar se këto
dy HC-të po ashtu janë lëshuar në prodhim nga ZRRE pa u pajisur me licence për prodhim
duke u bazuar vetëm në një marrëveshje me Kosovo Electicity Supply Company (KESCO).
Në vitin 2019, ZRRE dy HC-të më lartë i ka pajisur me Licencë të Përkohshme e cila jepet
nën kushtin që OE brenda periudhës 12 mujore të pajiset me LM edhe pse e njëjta është në
kundërshtim me Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit konkretisht neni18 i cili rregullon çështjen
për LM. Brenda periudhës 12 mujore këta dy OE janë pajisur me LM duke plotësuar kushtet
e kërkuara. Megjithatë, ne kemi identifikuar dy OE19 tjerë të cilët kanë plotësuar kriteret e
kërkuara përveç kriterit të lejes mjedisore dhe ZRRE nuk ka mundësuar fillimin e prodhimit
përmes një Licencë të Përkohshme në mënyrë që brenda periudhës 12 mujore të pajiset me
LM sikurse në dy rastet tjera. Kemi vërejtur se vlerësimet e komisioneve të ZRRE-së kanë
konfirmuar se këta dy OE plotësojnë kriteret dhe mund të lëshohen në operim e pastaj të
pajisen me LM, megjithatë Bordi i ZRRE-së nuk ka proceduar më tutje duke mos lejuar fillimin
e prodhimit, kështu duke mos vepruar me standarde të njëjta ndaj HC-ve.
Arsyetimet e ZRRE për lëshimin në prodhim të HC-ve pa LM janë se sipas Ligjit dhe
rregullave të ZRRE-së nuk kërkohet LM-të për HC-të të cilat janë me kapacitet nën 5MW.
Legjislacioni i ZRRE-së dhe rregullat për autorizim nuk janë në harmoni me legjislacionin e
mjedisit nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Rregullatori i
Energjisë konsideron projektin e finalizuar nga data e sjelljes së certifikatës së përdorimit të
objektit/gjeneratorit nga hidrocentrali e cila lëshohet nga organi kompetent20 dhe vlerëson
që hidrocentrali ka plotësuar kushtet për fillimin e operimit. Vlerësojmë se pa dokumentin e
LM-së hidrocentrali nuk mund të filloj operimin pavarësisht kapacitetit të prodhimit.
Arsyetimet tjera janë se Rregullatori vlerëson se sipas Rregullës për Skemën Mbështetëse të
Burimet e Ripërtërithsme të Energjisë , HC-të duhet të fillojnë prodhimin brenda 30 ditësh pas
pranimit të lëshimit të certifikatës së përdorimit.
ZRRE do duhej të përdor standarde të njëjtë për të gjitha HC-te të cilët bëjnë kërkesë për
fillimin e prodhimit të energjisë elektrike. Andaj, ZRRE nuk siguron një proces të mirëfilltë
të licencimit të HC-ve. HC-të Shtërpca 4.9MW dhe Sharri 6.45MW të cilat kanë mbetur jashtë
operimit komercial që nga viti 2020, ka pasoja financiare. Kjo theksohet dhe më shumë kur
në këtë periudhë vendi ynë është në një deficit të energjisë elektrike dhe detyrohet të paguaj
shuma të mëdha për MW të energjisë elektrike në krahasim me shumën të cilën do ta paguante
për HC-të vendore me të cilat ka marrëveshje.

Neni 31, Leja mjedisore lëshohet për periudhën pesë vjeçare, sipas procedurës së përcaktuar për pranim
teknik të objekteve dhe stabilimenteve ose pas kryerjes së punës provuese deri në gjashtë muaj, por gjithsesi para
lëshimit në punë.
18.

19.

HC-Matkos Shterpca 4.9MW dhe HC-Matkos Sharri 6.45MW

Institucioni përkatës në këtë rast MMPHI ose komuna në të cilën OE aplikon për leje të ndërtimit dhe certifikatë të përdorimit të objektit.
20.
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Grafikoni 1. Paraqitje mujore e çmimit të tregut të energjisë elektrike për MWh për muajt janar dhe
shkurt përgjatë vitit 2016 – 2022.

Burimi: Raportet mujore – Hungarian Per Exchange (https://hupx.hu/en/market-data/dam/regular-reports)

Në grafikonin 1 kemi paraqitur lëvizjet e çmimit të energjisë elektrike përgjatë viteve 2016
deri në vitin 2022 për muajt janar dhe shkurt. Gjatë këtyre viteve shohim se çmimi më i lartë
energjisë elektrike i regjistruar në berzat ndërkombëtare ka arritur afërsisht 300€/MWh në
vitin 2017, pastaj ka pësuar një rënie në vitin 2019 prej 138€/MWh dhe sërish një rritje të
theksuar në vitin 2022 duke arritur çmimin mbi 400€/MWh.
Ndërsa, sipas marrëveshjes me BRE-të, çmimi i blerjes së energjisë elektrike nga HC-të është
67.47 €/MWh21. Nëse Qeveria e Kosovës do të ishte më kujdesshme dhe proaktive për arritjen
e cakut vullnetar do të kishte ndikim direkt në kursimin e parasë publike.
ZRRE ka lejuar fillimin e prodhimit të HC-ve pa LM-së duke rrezikuar mjedisin, me theks të
veçantë HC-të të cilat kanë operuar në periudha të gjata pa këtë kriter. Mungesa e zbatimit të
kritereve nga ZRRE për HC-të tregon për një sistem jo funksional të licencimit i cili të njëjtën
kohë krijon mundësi për keqpërdorim dhe rrezikim të ambientit dhe ujërave. Po ashtu, në
anën tjetër, pengesat në lejimin e operimit të HC-ve ka pasoja financiare.

3.2.2 Dobësitë dhe ngecjet në procesin e pajisjes me Leje Mjedisore për hidrocentralet
nga MMPHI
OE për tu pajisur me Licencë apo autorizim final për ndërtimin e HC-ve dhe për prodhimin e energjisë
elektrike duhet të pajisen me leje mjedisore22 në MMPHI. Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo
stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i vlerësimit të ndikimit në mjedis nuk mund të filloj pa
marrjen e lejes mjedisore.

Vendim: Përcaktohen Tarifat Nxitëse (Feed-in) për prodhimin e energjisë elektrike nga Burimet e
Ripërtëritshme.
21.

Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore - Leja Mjedisore është një kriter/dokument i cili ka për qëllim
parandalimin apo zvogëlimin negativ të mjedisit nga vperimtaritë publike dhe private.
22.
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Fillimisht kemi vërejtur se nga 17 mostrat të cilat i kishim në fushëveprim (nga 21 mostra
gjithsej të HC-ve) 13 prej tyre nuk posedonin LM përkundër që shumica nga to kishin filluar
prodhimin pa këtë kriter. Në lidhje me këtë kemi analizuar 6 mostra prej 17 të HC-ve lidhur
me procesin e pajisjes me LM nga MMPHI, për të identifikuar arsyet e mungesës së LM-ve.
Kemi gjetur se ky proces karakterizohet përshkruhet nga neglizhencat në kthimin e përgjigjeve
(refuzim ose aprovim) të LM-ve për HC-të nga MMPHI, mungesat e vizitave në terren nga
komisionet vlerësuese, mungesa e procesverbaleve, procesverbalet/raportet pa përshkrimin
të gjendjes në terren, mungesa e afateve kohore dhe formës për vlerësimin nga komisioni në
UA për leje mjedisore, etj.
Kemi gjetur se komisioni për vlerësim të HC-ve për LM, gjatë vizitës në terren gjatë viteve
2016 – 2020 në pesë23 nga gjashtë HC-të nuk kishte përgatitur/përshkruar gjendjen në
procesverbalet e përgatitura duke hartuar procesverbale vetëm me nënshkrime të anëtarëve
të komisionit. Kemi vërejtur se gjatë vitit 2021 kjo dukuri është përmirësuar duke hartuar
raporte/procesverbale me dëshmi të terrenit dhe me përshkrime narrative të gjendjes.
Arsyet e MMPHI-së lidhur me mungesën e procesverbaleve janë si rezultat i UA për leje
mjedisore i cili nuk ka të përshkruar afatet dhe format për vlerësim nga ana e komisionit,
megjithatë mungesa e procesverbaleve me përshkrim të gjendjes reale nuk siguron se janë
plotësuar kushtet e nevojshme dhe krijon hapësirë për dyshime nëse janë zbatuar kriteret nga
ana e OE-ve.
Për më tepër në rastin e vlerësimit nga komisioni për HC- Orqusha për LM, kemi gjetur se
komisioni vlerësues në MMPHI ka realizuar vizitat dhe ka vlerësuar dokumentacionin e OEsë dhe ka rekomanduar që ky HC të pajiset me LM edhe përkundër faktit qe ishte në operim.
Për një periudhë më shumë se një vit MMPHI nuk ka kthyer përgjigje ndaj kërkesës së HC-së
për LM, duke rrezikuar që HC të punojnë në pajtim me ligjet dhe duke rrezikuar mjedisin në
anën tjetër. Kemi vërejtur se në rastet24 ku janë kaluar afatet kohore në mos përgjigjen ndaj
kërkesave të HC-ve nga MMPHI, HC-të kanë njoftuar MMPHI mbi “heshtjen administrative”
sipas Ligjit për Procedurën Administrative ku mos kthimi i përgjigjes në afat prej 45 ditësh
konsiderohet aprovim. Megjithatë, edhe pas këtij njoftimi MMPHI nuk ka ndërmarrë hapa
konkret për t’iu përgjigjur kërkesave të OE rreth pajisjes me LM.
Kemi kërkuar arsyet e këtyre vonesave ndaj kërkesave të HC-ve për tu pajisur me LM. Kemi
vërejtur se arsyeja për këtë neglizhencë është e-mail i dërguar nga Ministri MMPHI me datë
11.05.2021 ku ka kërkuar ndaj departamenteve dhe drejtorive në MMPHI që të zbatohen
kriteret për koncesion gjatë lëshimit të lejes ujore dhe për pasojë, personat përgjegjës në
departamentet përkatëse në MMPHI nuk kanë vazhduar me procedura të mëtutjeshme për
lëshimin e LM-ve dhe LU-ve për HC-të.

23.

HC-Orqusha, HC-Brodi 2, HC-Albaniku 3, HC-Deçani dhe HC- Shtërpca.

24.

Hydroline Albaniku 4, 4 Hc-tw Matkos, Renelual Tahiri 2 Orqusha dhe Dragashi.
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Neglizhencat në trajtimin e LM-ve kishin ndikim të drejtpërdrejtë edhe në lëshim në prodhim
të HC-ve tjera. Si rezultat i kësaj, HC-Shtërpca 4.9MW dhe HC-Sharri 6.45MW nuk kanë filluar
prodhimin apo fillimin e operimit për një periudhë prej më shumë se 1 vit. Me datë 25.11.2020
HC-Sharri kishte bërë kërkesë për tu pajisur me LM dhe me datë 28.01.2021 HC-Shtërpca
kishte bërë kërkesë për tu pajisur me LM. Deri në periudhën e auditimit kemi vërejtur se nuk
ishte realizuar asnjë vlerësim i komisionit të MMPHI për lëshimin e LM-së dhe si rezultat këto
HC janë jashtë operimit.
Tabela 4. Kërkesa e HC-ve për tu pajisur me Leje Mjedisore përgjatë viteve 2016-2021.

NR.

HIDROCENTRALI - MW

DATA E KËRKESËS NGA HC-TË

1

HC SHARRI - 6.45

19.01.2021

2

HC Albaniku 2 - 3.55

09.08.2021

3

HC Albaniku 4 - 1.11

31.12.2020

4

HC Orqusha - 4

23.08.2019

5

HC Vica - 4.6

31.08.2020

6

HC Lumbardhi 2 - 6.2

29.09.2019

7

HC - Dragashi - 3.4

28.05.2021

8

HC Brod 2 - 4.8

19.09.2016

9

HC Restelica 1 - 2.28

19.09.2016

10

HC Restelica 3 - 2.35

12.11.2020

11

HC Brod 3 - 4.7

04.12.2020

12

HC Brezovica - 2.1

07.08.2018

13

HC Shtërpca - 4.9

28.01.2021

14

HC Albaniku 3 - 4.26

27.01.2021

15

HC Dielli Energy

01.09.2021

16

HC Belaja

27.09.2019

17

HC Deçani - 9.8 MW

27.09.2019

Mund të përfundojmë se HC-të të cilat janë në operim dhe nuk janë pajisur me LM kanë ndikim
drejtpërdrejtë në mjedis duke rrezikuar ambientin dhe ujërat. Operimi i tyre i vazhdueshëm
pa LM rrezikon vazhdimisht mjedisin. Neglizhencat në kthimin e përgjigjeve ndaj kërkesave
të HC-ve e në veçanti OE Matkos i cili si rezultat i mungesës së LM-së për një periudhë më
shumë se një vit nuk ka filluar prodhimin duke i shkaktuar dëme financiare.

18

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Në vazhdim kemi paraqitur kërkesat e HC-ve për tu pajisur me LM përgjatë viteve 2016 dhe
2021. Përveç dy HC-të Deçani dhe Belaja dhe HC Albaniku 3 të gjitha HC-të tjera operojnë pa
LM edhe gjatë kësaj periudhe të auditimit.

3.3 Plani për Administrimin e Ujërave
3.3.1 MMPHI nuk ka arritur të hartojnë Planin për Administrimin e Ujërave
Plani për Administrimin e Ujërave është një dokument i cili do të përdorej për planifikimin dhe zbatimin
e programit dhe masave për zhvillim të ujërave në pajtim me zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik e
social25. Ky plan do të identifikonte potencialet e mundshme për ndërtimin e HC-ve etj.
Gjatë testimit kemi gjetur se MMPHI ka dështuar në hartimin e Planit për Administrimin e
Ujërave. Që nga viti 2007 kur dhe kishte hyrë në fuqi Ligji për Ujërat është planifikuar hartimi i
Planit për Administrimin e Ujërave. Deri në periudhën e auditimit MMPHI nuk ka arritur të hartoj
një plan të tillë. Identifikimi i potencialeve të ujit për ndërtimin e HC-ve është realizuar nga ME
përmes një studimi të parafizibilitetit nga kompanitë e kontraktura të cilat kanë bërë një vlerësim
të potencialeve për HC-të e vogla në Kosovë e jo nga MMPHI e cila është përgjegjëse për këtë.

Kemi kërkuar arsyet nga MMPHI konkretisht departamentin të ARPL-së për mungesën e
këtij plani dhe sipas tyre mungesa e resurseve njerëzore, përgatitja profesionale dhe përvoja e
duhur ka ndikuar në këtë. SWi rezultat i kësaj, pellgjet lumore nuk kanë një administrim dhe
menaxhim të duhur mbi shfrytëzimin efektiv të ujërave. Kjo ka ndikuar në mos planifikimin
e duhur të potencialeve për ndërtimin e HC-ve dhe njëkohësisht ka ndikim negativ në
administrimin e pellgjeve dhe ujërave. Rrezikohet fauna dhe flora e lumenjve.

3.4 Lejet ujore për ndërtimin e hidrocentraleve
3.4.1 Licencimi i operimit të hidrocentraleve nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë pa u
pajisur me Lejes Ujore
Përveç kërkesës që OE duhet të bëjë në ZRRE për tu pajisur me Licencë26 për Prodhimin e Energjisë
apo Autorizim Final duhet të plotësojnë edhe një sërë dokumentesh/kriteresh tjera dhe ndër to duhet të
siguroj edhe kriterin e Lejes Ujore (LU).
Kemi analizuar 17 mostra të HC-ve për të verifikuar nëse kishin plotësuar kriterin e Lejes
Ujore (LU) para fillimit të prodhimit. Në tabelën 4 kemi paraqitur HC-të të cilat kanë filluar
operimin pa u pajisur me Leje Ujore dhe për një periudhë afërsisht një deri në tri vite kanë
operuar pa të drejtën e shfrytëzimit të ujit. Kjo si pasojë e lëshimit në operim nga ZRRE pa
respektuar këtë kriter.

25.

Ligji per Ujërat 2004/24, neni 23.

Licenca lëshohet nga ZRRE për OE me kapacitet të prodhimit mbi 10MW të energjisë elektrike ndërsa OE
me kapacitet të prodhimit nën 10MW nuk pajisen me Licencë mirëpo vetëm me Autorizime Finale nga ZRRE apo
me certifikatë të përdorimit të objektit e cila lëshohet nga organet kompetente.
26.
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Grafikoni 2. Hidrocentralet të cilat janë pajisur me Leje Ujore pas fillimit të operimit
DATA E PAJISJES
ME LEJE UJORE

18.09.2020
DATA E OPERIMIT

04.06.2019

HIDROCENTRALI

HIDROCENTRALI

HC Dilli-Com 0.31MW

HC Brezovica 2.01MW

HC Orqusha 4MW
HIDROCENTRALI

DATA E OPERIMIT

DATA E OPERIMIT

03.02.2020

09.04.2017
DATA E PAJISJES
ME LEJE UJORE

DATA E PAJISJES
ME LEJE UJORE

24.09.2020

13.01.2021

HC-të Dilli-Com, Orqusha dhe Brezovica në periudhën kur kishin aplikuar në ZRRE për të
filluar operimin posedonin pëlqimet ujore (të lëshuar nga MMPHI) si parakusht për LU. Në
këtë periudhë HC-të ishin në procedurë për tu pajisur edhe me LU në MMPHI. Për pasojë,
MMPHI nuk kishte kthyer përgjigje për kërkesat e palëve (për te refuzuar apo aprovuar
kërkesën) për tu pajisur me LU dhe si rezultat ZRRE kishte konsideruar se heshtja e MMPHIsë për një periudhë prej 45 ditësh sipas Ligjeve27 në fuqi është aprovim. Bazuar në këtë, duke
i referuar Rregullës së Skemës Mbështetëse sipas të cilës “Gjeneratori i BRE-ve duhet të hyj
në operim brenda tridhjet (30) ditësh pas pranimit teknik të certifikatës së përdorimit të cilën
HC-të e posedonin, ZRRE kishte lejuar HC-të të përfundojnë fazë testuese dhe pastaj fillimin
e operimit pa LU. Megjithatë OE pas fillimit të operimit janë pajisur me Leje Ujore.

3.4.2 Vonesat në procesin e pajisjes së hidrocentraleve me Leje Ujore para fillimit të
operimit nga MMPHI
Hidrocentralet duhet të pajisen me Leje Ujore28 për shfrytëzimin e ujit para se të fillojnë prodhimin/
operimin e tyre. Leja ujore prodhon efekt juridik nga dita kur bartësi i lejes ujore informon organin, i cili
e ka dhënë lejen ujore, se është kryer kontrolli teknik dhe se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara.
Nga momenti i dhënies së lejes ujore deri në fillim të prodhimit të efektit juridik, organi i cili e ka lëshuar
lejen me kërkesë të palës do të lëshoj lejen për shfrytëzimin e ujit29.

27.

Ligji për Procedurën e Përgjithsme Administrative.

Me Leje ujore përcaktohet destinimi, mënyra dhe kushtet e shfrytëzimit të ujit, shkarkimi i ujërave të ndotura ejt.
28.
29.

UA mbi Përmbajtjen Formën Kushtet dhe Mënyrën e Lëshuajres dhe Ruajtjes së Lejes Ujore, neni 28.
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Në grafikonin 3 janë paraqitur katër HC-të të cilat janë pajisur me Leje për Shfrytëzimi të Ujit
pasi që kanë filluar prodhimin.
Grafikoni 3. Fillimi i prodhimit të HC-ve përkundër pajisjes me Leje Ujore

Emri i Hidrocentralit
ORQUSHA – 4 MW

Emri i Hidrocentralit
ALBANIKU III – 4.26MW

Emri i Hidrocentralit
BRODI II - 4.8 MW

Emri i Hidrocentralit
DEÇANI 9.8MW

19.04.2019
Fillimi i Prodhimit
18.09.2020
Pajisja me Leje Ujore

12.04.2016
Fillimi i Prodhimit

18.12.2015
Fillimi i Prodhimit

13.11.2020
Pajisja me Leje Ujore

09.11.2020
Pajisja me Leje Ujore

01.04.2016
Fillimi i Prodhimit
01.04.2016
Pajisja me Leje Ujore

Kemi analizuar gjashtë mostra të LU-ve të HC-ve lidhur me vonesat e lëshimit të LU-ve nga
MMPHI.
Në grafikonin lartë janë paraqitur katër HC-të të cilat ishin pajisur me LU përgjatë viteve 2012
dhe 2013 sipas UA 24/05 i vitit 2005. Sipas këtij UA i vetmi akt procedural ishte LU-ja. Këto LU
ishin lëshuar nga MMPHI për një periudhë 15 – 20 vite me disa kushte për të cilat HC-të ishin
përgjegjës për plotësimin e tyre dhe si rrjedhojë para fillimit të prodhimit të energjisë elektrike
duhet të pajiseshin me Leje për Shfrytëzim të Ujit. Pavarësish kësaj HC-të përgjatë viteve ishin
pajisur me Licenca nga ZRRE dhe me autorizime duke filluar prodhimin e energjisë elektrike
pa Lejen për Shfrytëzimin e Ujit dhe pa konfirmimin e plotësimit të kritereve të vendosura në
LU. MMPHI nuk kishte bërë përcjelljen e HC-ve, për të siguruar nëse janë plotësuar kushtet
e vendosura në LU-të duke lejuar në të njëjtën kohë dhe operimin e tyre pa u pajisur me Leje
për Shfrytëzim të Ujit dhe zbatim të kritereve.
Për më tepër, kemi analizuar LU-të e lëshuara përgjatë viteve 2012 dhe 2013 për HC-të, për
të vlerësuar nëse në këto LU janë plotësuar kushtet ujore. Kushtet ujore janë: realizimi i
strukturave të monitorimit kontinual të prurjeve të ujit, vendosja e pajisjeve ujëmatëse etj.
Krahas kësaj kemi gjetur se këto LU kanë kërkuar të njëjtat kushte ujore duke mos vërtetuar
se këto kushte janë plotësuar dhe si rezultat mund të fillojë shfrytëzimi i ujit për prodhim nga
HC-të.
Po ashtu edhe LU-të e lëshuar bazuar në Udhëzimin e ri Administrativ për LU-të i vitit 2018
janë po thuajse të njëjta dhe nuk konfirmojnë nëse kriteret e kërkuara në kushte ujore janë
plotësuar dhe janë evidentuar në LU-të. Vlerësimet e komisioneve për lëshimin e këtyre
lejeve janë bërë në bazë të dokumentacionit të përgatitur për tu pajisur me LU pa realizimin
e vizitave në terren.
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Për më tepër sipas LU-ve kemi vërejtur se HC-të nuk kanë të vendosur matës të cilit do të
matnin në mënyrë kontinuele/vazhdueshme prurjet ekologjike të ujit dhe të siguronin
“prurjen e pranueshme ekologjike” për florën dhe faunën e lumenjve.
Fillimin e prodhimit të HC-ve pa LU-të, departamenti i Ujërave e ka arsyetuar se Inspektorati
i MMPHI-së është përgjegjës për përcjelljen e shfrytëzimit të ujit. Megjithatë këto arsyetime
nuk qëndrojnë pasi që ARPL është përgjegjës për dhënien e akteve ujore dhe siguron se këto
akte janë lëshuar vetëm pas plotësimit të kritereve, dhe në vazhdim bëjnë përcjelljen e tyre
deri tek e drejta e shfrytëzimit të ujit. Po ashtu nuk kemi marrë ndonjë arsyetim lidhur me
lëshimin e LU-ve sipas udhëzimit të vitit 2005 ku nuk janë përcjell në vazhdim nëse HC-të
kanë filluar prodhimin pa të drejtën e shfrytëzimit të ujit nga MMPHI.
Për pasojë, MMPHI nuk siguron një proces funksional të lëshimit të LU-ve për të siguruar
që HC-të pajisen me LU vetëm pas plotësimit të kritereve dhe mund të shfrytëzojnë ujin
për prodhimin e energjisë elektrike në mënyrë efikase. Në mungesë të matësve/senzorëve
MMPHI nuk arrin që të përcjellë nëse HC-të respektojnë “prurjen e pranueshme ekologjike”.30

Prurja e pranueshme ekologjike - paraqet prurjen minimale e cila siguron ekuilibrin natyror dhe ekosistemin lidhur me ujin.
30.
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Tabela 5. Kërkesat për Leje Ujore

NR.

HIDROCENTRALI - MW

LEJA UJORE

LEJA UJORE 2

1

HC SHARRI - 6.45

2

HC Albaniku 2 - 3.55

02.10.2013

3

HC Albaniku 4 - 1.11

02.10.2013

4

HC Orqusha - 4

01.04.2016

5

HC Vica - 4.6

6

HC Lumbardhi 2 - 6.2

7

HC - Dragashi - 3.4

09.11.2020

8

HC Brod 1

12.09.2018

9

HC Brod 2 - 4.8

23.08.2012

10

HC Restelica 2 - 2.28

23.08.2012

11

HC Restelica 3 - 2.35

20.06.2013

12.09.2018

12

HC Brod 3 - 4.7

23.08.2012

12.10.2015

13

HC Brezovica - 2.1

20.06.2013

18.09.2020

14

HC Shtërpca - 4.9

15

HC Albaniku 3 - 4.26

16

HC Dielli Energy

17

HC Belaja

09.02.2012

24.03.2016

18

HC Deçani - 9.8 MW

09.02.2012

24.03.2016

11.02.2021

04.11.2020
09.02.2021

19.03.2013

01.02.2021

09.11.2020

18.09.2020
02.10.2013
13.01.2021
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3.4.3 Ndërtimi i hidrocentraleve pa zbatuar kriterin e largësisë nga lumi
Objektet të cilat shërbejnë për mbrojtje nga përmbytjet mund të ndërtohen në afërsi prej 10 ose 3031
metra në afërsi të lumit. Objektet tjera përfshirë dhe Hidrocentralet të cilat synojnë të ndërtohen përgjatë
lumenjve duhet të respektojnë largësinë prej 10 apo 30 metra nga rrjedha e lumit dhe akumulimet.
(Largësia prej 10 ose 30 metrash siguron brez kalimin për makineri dhe nevoja të rregullimit të lumit,
mos pengimi i rrjedhjes së uji dhe mos përmbytja e ndërtesave/objekteve).
Kemi analizuar dokumentacionin e lejeve ndërtimore32 të 1733 mostrave të përzgjedhura të
HC-ve nëse është zbatuar kriteri i largësisë së ndërtimit prej lumit. Kemi vërejtur se në asnjë
prej kushteve të ndërtimit apo dhe lejeve të ndërtimit nuk është caktuar ky si kriter. Ne kemi
diskutuar me personat përgjegjës për lejet e ndërtimit nëpër komuna e po ashtu edhe në
MMPHI lidhur me mos zbatimin e këtij standardi. Pohimet e tyre janë se ky standard buron
nga Ligji për Ujërat dhe duhet të jetë pjesë e LU-së ndërsa kushtet e ndërtimit dhe lejet e
ndërtimit i referohen Ligjit për Ndërtim përderisa ky standard nuk është pjesë e Ligjit për
Ndërtim.
Në vazhdën e kësaj, kemi analizuar LU-të për këto mostra për HC-të dhe kemi identifikuar
se ky standard nuk është aplikuar as në LU-të. Kemi diskutuar me udhëheqësit e Autoritetit
Rajonal të Pellgut Lumor (ARPL) në lidhje me mos zbatimin e këtij standardi. Standardi
i largësisë së ndërtimit të HC-ve nga lumi nuk është zbatuar (as në LU e as në Lejet për
Ndërtim) pavarësisht se nga vizitat e realizuara të ekipit të auditimit, disa nga HC-të ishin
ndërtuar duke respektuar largësinë prej 10 metra nga lumi. Megjithatë kjo ishte realizuar jo
duke u bazuar në bazë të kritereve të caktuara nga organet kompetente mirëpo varësisht nga
projekti i hartuar nga kompania.
Arsyetimet e ARPL-së janë se standardi prej (10 metra) në Ligjin për Ujërat të vitit 2004 ishte
më i pranueshëm ndërsa në Ligjin për Ujërat i vitit 2013 (largësia nga lumi prej 30 metrash)
ky kriter ishte i paarsyeshëm pasi që nuk është praktike as në Ligjet e vendeve të rajonit andaj
nuk është zbatuar fare. Sipas udhëheqësit të ARPL-së dhe sipas njohësve/ekspertëve të kësaj
çështje në MMPHI ky kriter është i pa nevojshëm (distanca prej 30 metrash) andaj, do të
rishikohet me qëllim të ndërrimit në Ligjin e ri i cili është në procedurë të hartimit.
MMPHI nuk ka zbatuar kriterin për largësi nga lumi për ndërtimin e HC-ve as në lejet e
lëshuara për ndërtimin e HC-ve sipas ligjit të vjetër ku distanca ishte 10 metra dhe as në lejet
ujore të cilat janë lëshuar me kriteret e ligjit të ri për ujërat ku distanca ishte 30 metra largësi nga
lumi. Mos zbatimi i këtij standardi të ndërtimit rrezikon rrjedhën e ujit, kufizohet mirëmbajtja
e shtratit të lumit dhe pamundësohet kalimi i makinerisë dhe pajisjeve tjera për mirëmbajtje.

Ligji për Ujërat i vitit 2013 parasheh distancën prej 30 metra ndërsa ligji i vitit 2004 parashe si ktirer distancës prej 10 metrash.
31.

HC-të me kapacitet nën 10MW pajisen me leje ndërtimore nga komunat ndërsa HC-të me kapacitet mbi
10MW pajisen me leje ndërtimore nga MMPHI.
32.

HC – Dilli - Com Dragash, HC- Hydro Line Shpk – Albaniku 2, HC- Hydro Line Shpk – Albaniku 4,
HC-Eurokos JH SHPK – Bordi 1 , Eurokos JH SHPK – Bordi 2, Eurokos JH SHPK – Bordi 3, Eurokos JH SHPK –
Restelica 3, HC-Lumbardhi II, HC- HC-Matkos Shterpce, HC-Matks Brezovica, HC-Matkos Viça, HC-Renelual
Tahiri Orqusha dhe HC-Renelual Tahiri Dragashi, HC-Restelica 1&2, HC- Hydro Line Shpk – Albaniku 3.
33.
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3.5 Ndërtimi i hidrocentraleve
3.5.1 Rrezikimi i zonave të veçanta të mbrojtura nga ndërtimi i hidroncetraleve
Çdo aktivitet i ri si ndërtimet apo zhvillimet industriale, të tilla si ndërtimi i digave, centraleve elektrike
apo linjave të tensionit, etj. që çojnë në shpyllëzimin apo ndotje janë të ndaluara të realizohen në zonat
e veçanta të mbrojtura dhe në parqe kombëtare. Sipas Ligjit për Ndërtim34 lejet ndërtimore për HC-të
me kapacitet mbi 20 MW lëshohen nga MMPHI ndërsa ato me kapacitet nën 20 MW lëshohen nga
komunat përkatëse.
Nga mostrat e përzgjedhura kemi identifikuar se dy mostrat e HC-ve Kelkos Deçani 9.8MW
dhe Kelkos Belaja 8.06MW dhe (HC Lumbardhi 6.2MW për nevoja krahasimore) të ndërtuara
në komunën e Deçanit të cilat janë ndërtuar brenda zonës së veçantë të mbrojtur. Kemi gjetur
se këto dy HC-të posedojnë lejet për ndërtim të lëshuar nga MMPHI konkretisht Departamenti
për Planifikim Hapësinor Ndërtim dhe Banim edhe pse kjo ishte përgjegjësi e komunës
së Deçanit kjo pasi që kapaciteti i dy HC-ve ishte nën 10 MW. MMPHI kishte lëshuar leje
ndërtimore jashtë kompetencave dhe përgjegjësive të saja pasi që OE Kelkos kishte aplikuar
për një leje ndërtimore për tri HC-të të cilat në total arrinin kapacitetin e prodhimit mbi 20MW.
Megjithatë këto HC ishin të ndara për nga kapaciteti i tyre i prodhimit.
Foto 1. Ndërtimi i Hidrocentraleve Deçani dhe Belaja brenda zonës së mbrojtur të veçantë 35

Burimi: Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe ZKA

Lgiji për Ndërtim nr 2004/15 i vitit 2008. Ligji për Ndërtim nr 04/110, lejet ndërtimore për HC me kapacitet
mbi 10 MW lëshohen nga MMPHI ndërsa ato nën 10 MW lëshohen nga komunat.
34.
35.

Harta kadastrale nga Agjenica Kadastrale e Kosovës.
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Po ashtu këto leje të ndërtimit ishin lëshuar nga MMPHI duke mos respektuar kriterin për
ndërtimin e HC-ve në zona të veçanta të mbrojtura. Në foton 1 janë paraqitur lokacionet e
hidrocentraleve të ndërtuara në zonat e mbrojtura. Zona e shënjuar/kufizuar me ngjyrë të
verdhë në foto përcakton kufirin e zonës së mbrojtur të veçantë në komunën e Deçanit ku janë
ndërtuar këto dy HC36.
Ndërtimi i HC-ve në zona të veçanta rrezikon mjedisin dhe institucionet me rëndësi të veçantë
siç është manastiri i Deçanit dhe është i mbrojtur nga UNESCO.

3.6 Procesi i koncensionimit për shfrytëzimin e ujërave lidhur
me prodhimin e energjisë elektrike
3.6.1 Dështimi në procesin e koncesionimit gjatë dhënies se Lejeve Ujore nga MMPHI
Shfrytëzimi i fuqisë së ujit për prodhimin e energjisë elektrike në vend duhet të realizohet përmes
koncesionit. MMPHI është përgjegjëse për dhënin e të drejtës së shfrytëzimit përmes koncesionit37
përmes konkursit publik dhe lejes ujore.38 MMPHI po ashtu është përgjegjëse për hartimin e Planin për
Administrimin e Ujërave. Koncesioni është formë kontrate me të cilën autoritetet lejojnë bartësin e koncesionit,
të gëzojë ndonjë të drejtë ekskluzive për nxjerrjen, shfrytëzimin ujërave, sipas kushteve39.
Për nevoja krahasimore të auditimit, kemi shtrirë fushëveprimin edhe me herët se viti 2016 (nga viti
2010) për të vlerësuar procedurat e dhënies së drejtës së shfrytëzimit të ujit për prodhimin e energjisë
eklektike nga institucionet përgjegjëse. Fillimisht kemi vërejtur se në maj të vitit 2010 Komiteti Drejtues
Ndërministror për Ujëra duke vepruar në emër të Qeverisë ka ftuar operatorët e HC-ve që të paraqesin
kualifikimet e tyre me qëllim për të qenë të përzgjedhur që të marrin pjesë në tender konkurrues për
zhvillimin dhe operimin HC-ve të vogla. Lidhur me këtë njoftim nuk kishte të paraqitur pjesëmarrës
dhe si rezultat MMPHI kishte vazhduar me procesin e dhënies së Lejeve Ujore për OE për prodhimin
e energjisë elektrike.

Në vitin 2012 OE kishin filluar që të pajisen me LU për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e
energjisë elektrike. Me këtë rast kemi vërejtur se që nga viti 2012 ku janë dhënë 17 LU për
këtë çështje, nuk është zbatuar kriteri i koncesionit në asnjë LU për HC-të duke anashkaluar
këtë kriter bazuar në Ligjet 40 e ujërave. Kemi analizuar gjashtë (6)41 mostra të HC-ve përgjatë
vitit 2015 dhe 2021 ku kemi vërejtur se janë pajisur vetëm me aktin ujor që është Leja Ujore
sipas UA të vitit 2005 dhe ai i vitit 2018 (për nevoja krahasimore kemi identifikuar se të gjitha
21 HC-të aktive veprojnë vetëm me aktin “Leje Ujore” me kërkesë të OE pa u zbatuar kriteri

Zonë e Veçantë e Mbrojtur” do të jetë një zonë e përcaktuar me hartë, ose me një zonë të përcaktuar që rrethon një monument, ndërtesë, grup ndërtesash, tërësi, fshat, ose qendër historike të qytetit që mbrohet nga çdo
zhvillim apo aktivitet i cili mund të dëmtojë kontekstin e tij historik, kulturor, arkitektural apo arkeologjik, mjedisin natyror apo kuadrin vizual estetik. kontekstin e tij historik, kulturor, arkitektural apo arkeologjik, mjedisin
natyror apo kuadrin vizual estetik.
36.

37.

Ligji për Ujërat L-147 neni 78 dhe 79.

38.

Ligji për Ujërat 04/2004 dhe Ligji për Ujërat L-147; Strategjia për Ujërat 2017 – 2036, fq 92.

39.

Ligji për Ujërat, neni 4.

40.

04/2004 i cili mbulon periudhën gjatë vitit 2012 dhe Ligjin 04/l-147 për Ujërat e Kosovës prej viti 2013

41.

HC-Orqusha , HC-Albaniku 3, HC-Brodi 2, HC-Shterpca, HC-Decani dhe HC-Viça.
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i koncesionit). Leja Ujore42 është dhënë vetëm me kërkesë nga OE për ndërtim të HC-ve pa
konkurs publik.
Kemi realizuar takime me këshilltaret e Këshillit Ndërministror për Ujëra lidhur me procesin
e lëshimit të lejeve ujore dhe mos zbatimin e koncesionit. Sipas Këshillit, në vitin 2018 është
nxjerrë një vendim nga Kryesuesi i Këshillit Ndërministror për Ujëra (ish Kryeministri) se
duhet të vazhdojë procesi i dhënies se lejeve ujore pa zbatimin e koncesionit me arsyetimin
e mos krijimit të kuadrit ligjor për dhënien e koncesioneve për shfrytëzimin e ujërave nga
MMPHI. Dhe arsyetimi tjetër në këtë vendim është mbulimi i zbrazëtirës ligjore që e pengon
ndarjen e koncesioneve për shfrytëzim të ujërave për qëllime afariste.
Pavarësisht se HC-të paguajnë tarifën e rregulltë financiare mbi shfrytëzimin e ujit për
prodhim të energjisë elektrike, megjithatë mungesa e zbatimit të koncesionit për një periudhë
afërsisht mbi 10 vite mund të ketë pasoja (humbje) financiare të theksuara për vendim. Po
ashtu mos zbatimi i procesit të koncesionit nuk siguron transparencë dhe gjeneron jo efiçiencë
ekonomike dhe ka ndikim negativ për të marrë vlerën më të mirë për paranë publike.

3.7 Monitorimit të Hidrocentraleve nga Inspektorati i MMPHI
3.7.1 Inspektorati nuk ka arritur të bëjë planifikim dhe inspektim të duhur për
monitorimin e hidrocentraleve
Inspektorati i MMPHI është përgjegjës për planifikimin e inspektimit të hidrocentraleve, në lidhje
me shfrytëzimin e ujërave. Inspektorati43 duhet të kontrollojë dhe të konstatojë nëse shfrytëzimi i
përgjithshëm i ujërave realizohet në përputhje me Ligjin për Ujërat. Kontrollojë rezultatet e matjeve,
sasisë dhe cilësisë së ujërave të përdorura dhe ujërave të ndotura, si dhe materialeve të nxjerra nga ujë
rrjedhat etj.
Ndërprerja44 e përkohshme e veprimtarisë: Nëse gjatë kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive, konstatohen
parregullsi që e rrezikojnë jetën, shëndetin, mjedisin, etj. përkohësisht do të ndërpres kryerjen e
veprimtarisë, vendosjen e shiritit hapësirave, objekteve, pajisjeve, mjeteve të punës dhe mjeteve tjera,
deri në mënjanimin e parregullsive.
Nga raportet/procesverbalet e analizuara të inspektimeve nga Inspektorati për Ndërtim,
Ujëra dhe Mjedis (në vazhdim Inspektorati) në kuadër të MMPHI, kemi vërejtur se deri në
maj të vitit 2019 nuk ishte planifikuar dhe realizuar asnjë inspektim edhe përkundër faktit se
disa nga HC-të45 kishin filluar prodhimin që nga viti 2015.
Inspektorati i MMPHI-së nuk ka dhënë ndonjë sqarim për arsyet e mos planifikimit dhe mos
realizimit të inspektimit të HC-ve përgjatë këtyre viteve. Për pasojë, HC-të kanë shfrytëzuar
ujin pa përcjelljen e inspektoratit duke mundësuar kështu shfrytëzim jo efikas të lumenjve në

Leja Ujore është akt ujore i cili i jep te drejten e shfrytezimit te ujite OE (Hidrocentraleve në këtë rast) për
një periudhë 20 vjecare.
42.
43.

Vendimi Nr.KNMU/V/02/2017

44.

Ligji për Inspektimin e MMPH, neni 44 pika 1.

45.

HC Brodi II ka filluar prodhimin/operimin në vitin 2015.
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vend. Në inspektimet e realizuara përgjatë vitit 2020 dhe deri në këtë periudhë të auditimit
kemi vërejtur se inspektorati kishte identifikuar disa raste kur HC-të kanë shfrytëzuar ujërat
duke mos respektuar“prurjen e pranueshme ekologjike” duke shkaktuar çrregullime në ujëra
dhe në florën e faunën e tyre.
Në vazhdim kemi paraqitur gjetjet nga analizimi i mostrave të inspektimit:
1. Në procesverbalin e inspektimit të HC-së Renelual Tahiri – Orqusha i realizuar me
datë 22.07.2019, kemi vërejtur se Inspektorati ka identifikuar se ky HC është duke
prodhuar pa LM. Krahas kësaj Inspektorati ka kërkuar që HC të filloj aplikimin në
MMPHI për tu pajisur me LM në afat prej 30 ditëve dhe ka lejuar vazhdimin e punimeve
edhe përkundër faktit që HC-të nuk lejohet të operojnë pa u pajisur me LM. HC kishte
filluar aplikimin në MMPHI, megjithatë nuk ishte vizituar nga inspektorati nëse është
pajisur me LM. HC- Orqusha deri në këtë periudhë të auditimit nuk posedon LM dhe
krahas kësaj ka vazhduar operimin pa plotësimin e këtij kriteri.
2. Në procesverbalin e inspektimit të HC-të Albaniku 2 me datë 19.07.2019 inspektorati
ka konstatuar se janë bërë disa ndërhyrje në lumin gjatë punimit duke kërkuar që të
rehabilitohet zona si në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të punimeve. Kemi
analizuar nëse Inspektorati ka realizuar inspektime tjera në këtë HC dhe nëse janë
rregulluar zonat e dëmtuara gjatë punimeve përgjatë lumit dhe është ri kultivuar zona
sipas kërkesës. Si përgjigje nga Inspektorati kemi pranuar që për shkak të situatës
së pandemisë nuk janë realizuar më vizita deri në këtë fazë të auditimit ndërsa,
Inspektorati ka planifikuar inspektimin e këtij HC gjatë vitit 2022.
3. Në procesverbalin e inspektimit të Hidrocentrali Hydroline Albaniku 3 me datë
18.07.2019 është identifikuar se ky operator pa LM ka filluar prodhimin në prill të vitit
2016. Ne kemi kërkuar arsyet e mos ndërprerjes së punimeve pasi që operimi i HC-ve
pa LM rrezikon mjedisin dhe ujërat. Si përgjigje kemi pranuar se për këtë inspektorati
kishte shqiptuar gjobë në vlerë prej 5000 euro sipas Ligjit të Inspektoratit dhe Ligjit për
Kundërvajtje duke mos zbatuar dispozitat e Ligjit për Inspektim (dispozitat 44)46 sipas
të cilës duhet të ndërpritet operimi në rast të rrezikimit të mjedisit.
4. Në procesverbalin e inspektoratit për Hidrocentrali Brezovica, inspektorati kishte
identifikuar se ishte duke operuar nga inspektorati pa LU dhe pa LM pasi që ishte
në procedurë të pajisjes me këto dy dokumente. Kemi kërkuar nga Inspektorati arsyet
e mos ndërprerjes së operimit pasi që HC ka operuar pa dy kriteret kryesore LU dhe
LM. Inspektorati ka dhënë si arsye se ka kërkuar nga ARPL se si të veprohet në rast
kur OE është në procedurë për tu pajisur megjithatë operon pa këto kritere dhe ARPL
është përgjigjur që nuk është e sqaruar me Ligj kjo çështje. Megjithatë ky arsyetim nuk
qëndron pasi që Ligji për Inspektim dhe Ligji për Ujërat saktëson qartë që HC-të nuk
mund të operojnë pa këto dy kritere.

Nëse gjatë kontrollit dhe mbikëqyrjes inspektive, Inspektori konstaton parregullsi që e rrezikojnë jetën,
shëndetin, mjedisin dhe rastet tjera të përcaktuara me ligj, përkohësisht do të ndërpres kryerjen e veprimtarisë
me vulosjen-blombimin, vendosjen e shiritit hapësirave, objekteve, kantierëve, pajisjeve, mjeteve të punës dhe
mjeteve tjera, deri në mënjanimin e parregullsive.
46.
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5. Në procesverbalin me datë 22.07.2019 Hidrocentrali Brodi 3, inspektorati ka konstatuar
se HC ishte ne operim, nuk posedonte LM dhe nuk kishte respektuar “prurjen
e pranueshme ekologjike”. Pavarësisht kësaj, Inspektorati nuk kishte ndërprerë
operimin. Si rezultat i mos ndërprerjes së operimit inspektoratit i kishte arsyetuar me
shqiptimin e gjobës ndaj HC-së.
Në të gjitha rastet e lartë përmendura ku janë identifikuar HC-të duke operuar pa Leje Ujore
dhe pa Leje Mjedisore përveç shqiptimit të gjobave, inspektorati nuk ka ndërprerë operimin
e tyre duke vepruar në kundërshtim me dispozitat ligjore të Ligjit për Ujërat dhe të Ligjit për
Inspektim. Për pasojë rrezikohet mjedisi dhe ujërat. Mungesa e planifikimit dhe realizimit të
inspektimeve përgjatë viteve 2015 – 2021.
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4 Konkluzionet
ME, ZRRE, MMPHI dhe komunat përgjegjëse kanë arritur të realizojnë prodhimin e energjisë elektrikë
krahas caqeve të caktuar duke arritur 95% të cakut obligativ.
Institucionet përgjegjëse kanë të vendosur një sistem për licencimin e hidrocentraleve megjithatë ky
sistem karakterizohet me mangësi të theksuara. Po ashtu monitorimi i veprimtarisë së hidrocentraleve
përshkohet me mangësi dhe për pasojë nuk kemi shfrytëzim efikas të ujërave kështu duke rrezikuar
ujërat dhe mjedisin.

ME, ZRRE dhe MMPHI nuk kanë koordinuar aktivitetet e tyre për arritjen e caqeve për
prodhimin e energjisë së ripërtërtishme përfshirë edhe HC-të. Nuk ka një koordinim mes
hartimit të dokumenteve planifikuese mbi identifikimin real të potencialeve për HC-të dhe
menaxhimin e ujërave për prodhimin e energjisë hidrike.
MMPHI nuk ka bërë përpjekje të mjaftueshme për trajtimin e Lejeve Mjedisore me kohë krahas
kërkesave të Hidrocentraleve. Hidrocentralet kanë filluar prodhimin e energjisë elektrike pa
Leje Mjedisore duke rrezikuar mjedisin dhe ujërat. MMPHI nuk ka hartuar procedura të qarta
për vlerësimin e kërkesave për tu pajisur me Leje Mjedisore nga hidrocentralet. Dhënia e
Lejeve Mjedisore nga komisionet vlerësuese është bërë pa procesverbale të cilat sigurojnë
plotësimin e kritereve. Si rezultat i kësaj hidrocentralet kanë ngelur jashtë prodhimit duke
shkaktuar pasoja financiare dhe me ndikim në mjedis.
MMPHI nuk ka arritur të hartoj Planin për Administrimin e Pellgjeve Lumore. Mungesa e
këtij plani ka ndikuar negativisht në planifikimin e duhur të potencialeve për ndërtimin e
hidrocentraleve dhe njëkohësisht ka ndikim negativ në administrimin e pellgjeve dhe ujërave.
ZRRE nuk ka siguruar një sistem të duhur funksional të Licencimit të Hidrocentraleve duke
lejuar fillimin e prodhimit të HC-ve pa Leje Mjedisore e pa Leje Ujore dhe fillimin e operimit
pa licence të prodhimit. Si rezultat janë rrezikuar ujërat dhe mjedisi. Sistemi i licencimit nga
ZRRE nuk siguron standarde të njëjta për të gjithë OE gjatë licencimit.
MMPHI nuk siguron një proces funksional të lëshimit të Lejeve Ujore për HC-të. MMPHI nuk
siguron se hidrocentralet pajisen me Leje Ujore vetëm pas plotësimit të kritereve dhe mund
të shfrytëzojnë ujin për prodhimin e energjisë elektrike. Në mungesë të matësve/senzorëve
MMPHI nuk arrin që të përcjellë nëse Hidrocentralet respektojnë “prurjen e pranueshme
ekologjike”. Lejet Ujore të lëshuara nga MMPHI nuk sigurojnë shfrytëzim efikas të ujit nga
Hidrocentralet.
MMPHI nuk ka zbatuar kriterin për ndërtimin e HC-ve në largësi nga lumi, sipas kriterit prej
10 metra distance sipas Ligjit të vjetër të Ujërave ku janë dhënë Leje për Ndërtim e po ashtu
nuk është zbatuar kriterit në largësi prej 30 metra ku janë dhënët Lejet për Ndërtim sipas Ligjit
të ri të Ujërave.
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MMPHI ka lejuar ndërtimin e hidrocentraleve në zona të veçanta të mbrojtura dhe njëkohësisht
ka lëshuar leje për ndërtim duke tejkaluar kompetencat dhe përgjegjësitë e saja dhe duke
ndërhyrë në kompetencat komunale. Ndërtimi i HC-ve në zona të veçanta ka rrezikuar
mjedisin dhe ujërat dhe institucionet me rendësi të veçantë.
MMPHI përveç një konkursi publik për koncesion në vitin 2010 nuk ka zhvilluar aktivitete
të tjera dhe për rrjedhojë nuk ka bërë përpjekje tjera për të zbatuar procesin e koncesionimit
dhe për pasojë kishte vazhduar me dhënien e Lejeve Ujore për shfrytëzimin e ujit për
hidrocentralet pa zbatuar koncesionin. Edhe pse HC-të paguajnë tarifën e rregullte financiare
mbi shfrytëzimin e ujit për prodhim megjithatë mungesa e zbatimit të koncesionit ka pasoja
(humbje) financiare për vendin.
Inspektorati i MMPHI nuk ka bërë një planifikim për inspektimin e Hidrocentraleve përgjatë
viteve 2015–2021. Prej vitit 2015 deri në vitin 2019 nuk janë monitoruara Hidrocentralet nga
Inspektorati në lidhje me shfrytëzimin e ujit. Inspektorati i MMPHI nuk ka ndërprerë operimin
e HC-ve të cilat kishin vepruar në kundërshtim me kriteret e kërkuara.
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5 Rekomandimet
Rekomandimi për Qeverinë e Kosovës (ME-në, ZRRE-në dhe MMPHI-në);
1. Që të koordinoj aktivitetet mes palëve për prodhimin e energjisë elektrike përmes
Hidrocentraleve me qëllim të arritjes se caqeve të synuara. Po ashtu të ketë një koordinim
rreth hartimit të dokumenteve planifikuese sikurse është Plani për Administrimin e
Ujërave me qëllim të identifikimit potencial të Hidrocentraleve dhe menaxhimit sa më
të mirë të tyre.
Rekomandimet për Zyrën e Rregullatorit të Energjisë;
2. Të siguroj një sistem funksional të licencimit të Hidrocentraleve duke siguruar se
vetëm Operatorët Ekonomik të cilët plotësojnë të gjitha kriteret pa përjashtim mund të
fillojnë operimin. Gjatë procesit të licencimit të Hidrocentraleve të përdor standarde të
njëjtë për fillimin e operimit.
3.

Të koordinoj dhe bashkërendoj aktivitet e saja me Ministrinë ë Mjedisit Planifikimit
Hapësinor dhe Infrastrukturës në mënyrë që të licencoj dhe lejoj fillimin e operimit
të Hidrocentraleve vetëm nëse plotësohen kriteret e kërkuara dhe në veçanti ato të
mbrojtjes së mjedisit dhe ujërave.

Rekomandimet për Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës:
4. Të ndërtimin e Hidrocentraleve vetëm në zonat e lejuara dhe duke siguruar se vepron
brenda kompetencave të saja.
5. Të filloj zbatimit koncesionimit (përmes konkursit publik) për shfrytëzimin e ujit për
prodhimin e energjisë elektrike nga Hidrocentralet.
6. Të hartoj Planin për Administrimin e Ujërave duke vlerësuar nevojat reale për
ndërtimin e Hidrocentraleve dhe krahas kësaj të synoj shfrytëzimin strategjik dhe të
duhur të ujërave në vend.
7. Në koordinim me nivelet komunale të sigurojnë se në kushtet e ndërtimit apo edhe
aktin e së drejtës Ujore të përcaktohet/rregullohet kriteri i largësisë për ndërtimin e
Hidrocentraleve larg pellgut lumor dhe krahas kësaj të zbatohet ky kriter.
8.

Të hartoj procedura të qarta rreth procesit të vlerësimit dhe pajisjes së Hidrocentraleve me
Leje Mjedisore. Njëkohësisht të filloj procesi i pajisjes me Leje Mjedisore krahas kërkesave
të Hidrocentraleve duke respektuar afatet kohore. Komisionet vlerësuese për leje Mjedisore
të sigurojnë me dëshmi dhe procesverbale se vetëm me plotësimin e kritereve lëshohet Leja
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Mjedisore.
9. Të siguroj se akti i Lejes Mjedisore vërteton se janë realizuar kriteret e parapara në
kushtet ujore. Njëkohësisht të sigurohet se Hidrocentralet nuk mund të fillojnë
prodhimin e energjisë elektrike pa u pajisur me Leje Ujore.
10. Të synoj që përmes vendosjes së senzorëve matës në Hidrocentrale të siguroj
respektimin e “prurjes së pranueshme ekologjike”dhe menaxhim të duhur të ujërave.
Rekomandimi për Inspektoratin e Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinor:
11. Të bëjë planifikim dhe inspektim të duhur të Hidrocentraleve në vend. Të zbatoj
dispozitat ndëshkuese të duhura ndaj Hidrocentraleve për shkeljet e shkaktuara dhe
parregullsitë.
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Shtojca I. Kriteret, fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit
Motivimi i auditimit
Ekzistojnë tregues të ndryshëm të problemit sa i përket procesit të licencimit të HC në vend
dhe ndikimit të tyre në mjedis.
Problematik mbetet fakti se 62% (48 nga 77) e HC-ve të vogla ekzistuese dhe të planifikuara
gjenden në brendi të zonave me rëndësi të veçantë natyrore, si parqe kombëtare, rezervate
strikte të natyrës, zona të veçanta të mbrojtura dhe zona me veçori të shumta relikte dhe
endemike të florës, vegjetacionit, faunës, habitateve natyrore, bimore dhe shtazore, etj. Kjo
paraqet rrezik të madh që këto zona të dëmtohen përgjithmonë dhe të degradohen peizazhet
natyrore e burimet ujore të vendit47.
Lidhur me këtë zyrtarët qeveritar kanë deklaruar se nga inspektimi i pa paralajmëruar në HC
i cili është i ndërtuar përgjatë Lumit Brezovica, kompanitë të cilat menaxhojnë HC-të përgjatë
këtij Lumi e lëshojnë ujin vetëm kur ka paralajmërime nga inspektorati apo palët tjera. Si
rezultat, janë identifikuar ndërtime të dyshimta në këtë lumë andaj është rekomanduar shikimi
i zinxhirit të licencimit dhe monitorimit të këtij HC 48.
Sipas portalit “Riverwatch” e cila ka një bazë të dhënave me lumenjtë, HC-të dhe parqet
kombëtare në Evropë ka evidentuar hartën e Kosovës dhe lokacionet e HC-ve. Bazuar në këto
të dhëna në Kosovë ka HC të cilat janë të ndërtuara në parqet kombëtare apo në zona të cilat
janë të kategorizuar me mbrojtje strikte, sipas infrastrukturës ligjore në vend. Po ashtu, në
këtë hartë janë paraqitur HC të cilat janë në ndërtim e sipër dhe HC të planifikuar për ndërtim
në këto zona49. Këto ndërtime rrezikojnë biodiversitetin e këtyre zonave.
Shqetësues është fakti, ku Avokati i popullit përmes raportit mbi ligjshmërinë e procedurave
për HC-të në vend, ka vë në pah me theks të veçantë mangësitë me procesin e operimit të HC
-ve dhe ndikimin e tyre në mjedis në njërën anë dhe në anën tjetër pakënaqësitë e qytetarëve
lidhur me ndërtimin e këtyre HC-ve në vend dhe kufizimet në qasjet mbi dokumentet zyrtare
në procesin e licencimit.
Në këtë raport gjithashtu janë evidentuar edhe anashkalimet e dëgjimeve publike me qytetarët
si një kriter me rëndësi që duhet të plotësohet gjatë procesit licencimit të HC-ve 50.

47.

Raporti INDEP – hidrocentralet ne Kosove, problemet dhe potenciali i tyre real.

https://insajderi.com/ministri-i-mjedisit-kompanite-e-hidrocentraleve-e-leshojne-ujin-vetem-gjate-vizitave-te-paralajmeruara/.
48.
49.

https://riverwatch.eu/en/balkanrivers/map.

50.

Raport me rekomandime ex-officio 365/2018 kundër Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit.
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Foto 2. Shkatërrimi i Lumit Lepenc gjatë ndërtimit të HC-ve51.

Për ndërtimin e HC-ve në Lumin Lepenc janë dhënë 6 leje për ndërtim nga ZRRE-ja. Në foton
2 më lartë janë paraqitur pamjet e shkatërrimit të Lumit Lepenc gjatë ndërtimit të HC.-ve Ky
lum buron në shpatet e Malit Sharr tek Oshlaku në 2.212 metra lartësi mbidetare dhe kalon
nëpër fshatin Biti e Poshtme në Komunën e Shtërpcës. Sipas banorëve si pasojë e ndërtimit të
HC-së lumi ka filluar të shkaktoj dëme në tokat bujqësore të fshatit për shkak të ndryshimit
të rrjedhës së tij. Për pasojë vërshimi i Lumit ka degraduar natyrën dhe ka lënë banorët pa ujë
të pijshëm52.
Sipas anëtarëve të Këshillit Ndërministror për Ujëra në Qeverinë e Kosovës janë bërë shkelje
ligjore gjatë dhënies së lejeve ujore për ndërtimin e HC-ve. Ndërtimi i HC-ve duhet të bëhet
me koncesion në mënyrë që organet kompetente të caktojnë vend ndërtimin e hidrocentraleve
bazuar në vlerësimin e kapaciteteve ujore dhe jo kompania investuese të zgjedh vendin për
ndërtim53.
Treguesit e problemit të evidentuar më lartë na shpijnë në formulimin e problemit të auditimit
si në vijim: ka indikacione që procesi i licencimit të HC-ve karakterizohet me mangësi dhe të meta
dhe mungesë të transparencës në lidhje me licencimin ku për pasojë ka dëmtimin e mjedisit. Po ashtu
mund të ketë një mos koordinim mes akterëve përgjegjës gjatë procesit të licencimit. Në anën tjetër në
zinxhirin llogaridhënës nuk është siguruar mbikëqyrja në mënyrën e duhur e shfrytëzimit të ujit dhe
kjo ka ndikim në mjedis.

51.

enc/.

https://www.botasot.info/aktuale-lajme/1205365/serish-protestohet-kunder-degradimit-te-lumit-lep-

https://www.koha.net/video/206209/lumi-lepenc-vershon-tokat-bujqesore-shkaku-i-punimeve-ne-hidrocentral/
52.
53.

https://kallxo.com/lajm/qeveria-hidrocentralet-duhet-te-ndertohen-me-koncesion-e-jo-leje-ujore/
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Kriteret e Auditimit
Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim derivojnë nga legjislacioni vendor, direktivat
relevante evropiane dhe praktikat e mira ndërkombëtare.
1.1 A ka një koordinim mes ME-së, MMPHI-së, dhe palëve tjera në nivelin qendror dhe lokal për një
planifikim dhe shfrytëzimin e duhur të ujit për prodhimin e energjisë hidrike dhe mbrojtjen e mjedisit
nga ky aktivitet?
Ministria e Ekonomisë të koordinoj aktivitetet me Ministrinë e Mjedisit Planifikimit Hapësinor
dhe Infrastrukturës dhe me komunat në mënyrë që të ketë një planifikim mbi potencialin
dhe kapacitetet e shfrytëzimit të ujërave në vend për prodhimin e energjisë hidrike. Bazuar
në këtë të koordinoj aktivitetet me MMPHI-në dhe të siguroj se vetëm zonat të cilat kanë
kapacitete të mjaftueshme të shfrytëzohen nga OE–të të cilët plotësojnë kriteret e nevojshme
për shfrytëzimin dhe prodhimin e duhur të energjisë hidrike54.
1.2 A sigurojnë ZRRE-ja dhe MMPHI-ja një sistem të duhur dhe funksional të licencimit të OE-ve për
ndërtimin e HC-ve dhe prodhimin e energjisë hidrike dhe a siguron ky sistem se vetëm OE-të të cilët
plotësojnë kriteret mund të pajisen me licenca?
MMPHI-ja duhet të siguroj se OE-të të cilët aplikojnë për leje ujore55 dhe shfrytëzimin e
fuqisë së ujit për prodhimin e energjisë elektrike dhe zhvillimin e veprimtarisë afariste të
cilat realizohen me shfrytëzimin e ujit nga trupat ujorë sipërfaqësor dhe nëntokësorë në vend
të realizohen përmes ndarjes/dhënies me koncesion. MMPHI-ja po ashtu duhet të siguroj
se vetëm operatorët të cilët plotësojnë kriteret e kërkuara mund të pajisen me vlerësimin e
ndikimit në mjedis dhe lejen mjedisore për ndërtimin e HC-ve56.
OE-të për tu pajisur me licencë për ndërtimin e HC-ve duhet të përgatisin një sërë dokumentesh
sikurse janë: plani afarist i aplikueit lidhur me aktivitetet e energjisë elektrike qe do të mbulojë
licenca së paku për tre vitet e ardhshme. Të dhënat mbi stabilimentet kryesore dhe ndihmësi
për energji, llojin dhe specifikat teknike, lejen mjedisore nga MMPHI-ja, etj.57
MMPHI-ja duhet të kujdeset që veprimtaritë të cilat ushtrohen me qëllim të shfrytëzimit
të ujërave nga trupat ujorë dhe sipërfaqësor dhe nëntokësor duhet të realizohen përmes
koncesionit.58

54.

Strategjia e Energjisë 2017 – 2026 dhe Plani Kombëtar i Veprimit për Burimet e Ripërtëritshme të Energjisë 2011 – 2020.

55.
Leje ujore - e drejtë e dhënë me shkrim nga instituconet e përcaktuara me këtë ligj për të përdorur apo shkarkuar një
sasi uji për një qëllim dhe kohë të caktuar. Përgjegjës për dhënien dhe zbatimin e procedurave për leje ujore është autoriteti i
pellgjeve.
56.

Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit Neni 31.

57.

Rregullore për Licencimin e aktiviteteve të energjisë në Kosovë – Neni 8.

58.

Ligji Nr.04/L-147 për Ujërat e Kosovës – Neni 78.
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1.1 A sigurojnë MMPHI dhe APK zonat e mbrojtura nga ndërtimi i HC-ve?
MMPHI-ja dhe APK-ja duhet të sigurohen se OE-të të cilët synojnë të ndërtojnë HC nuk mund
të realizojnë ndërtimi ne tyre në zonat e mbrojtura me ligj siç janë parku kombëtar59 dhe zonat e
veçanta të mbrojtura60. Po ashtu OE-të të cilët synojnë të ndërtojnë në ndonjë pronë të Agjencisë
së Pyjeve të Kosovës (APK) duhet të pajisen me leje për shfrytëzimin e pyjeve61.
1.2 A siguron MMPHI-ja se OE-të ndërtojnë HC-të duke respektuar kriteret për shfrytëzimin
efikas të ujit dhe bënë përcjelljen e tyre përmes inspektoratit të saj duke siguruar mbrojtjen e
ambientit nga degradimi?
Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i
vlerësimit të ndikimit në mjedis, nuk mund të filloj veprimtarinë pa marrjen e lejes mjedisore.
Leja mjedisore lëshohet për periudhën pesë vjeçare, sipas procedurës së përcaktuar për
pranim teknik të objekteve dhe stabilimenteve ose pas kryerjes së punës provuese deri në
gjashtë muaj, por gjithsesi para lëshimit në punë.62
Bartësi i lejes për shfrytëzimin e ujit është i detyruar të bëjë; matjet e sasisë së ujit të shfrytëzuar,
ujërave të shkarkuara si dhe matjet e mbeturinave të ngurta, lëngëta dhe të gazta, substancave
dhe materieve të rrezikshme të hedhura në trupat ujorë në kushte, në mënyra dhe procedura
të caktuara me leje ujore.63
Nuk lejohet ndërtimi i objekteve tjera të cilat nuk shërbejnë për mbrojtjen nga përmbytjet,
në largësi së paku tridhjetë (30) metra, nga vija e plotave të larta të ujë rrjedhave dhe
akumulimeve64.
Inspektorati i ujërave në MMPHI kontrollon të gjitha punët e sistemit ujor, ndërtimit të
objekteve dhe të gjitha punëve të cilat mund të shkaktojnë ndryshime cilësore dhe sasiore në
regjimin ujor. Kontrollon dhe të konstatojn nëse shfrytëzimi i përgjithshëm i ujërave realizohet
në përputhje me Ligjin për Ujerat65.
MMPHI-ja është kompetente për dhënien e lejeve për ndërtimin e HC-ve me fuqi dhjetë e më
shumë MW. OE-ja i cili synon të ndërtoj HC duhet të pajiset me këtë leje66.
Për ndërtimin e HC-ve nën 10MW, lejet ndërtimore lëshohen nga komuna, ndërsa për HC-të
me kapacitet prodhimi të energjisë elektrike me mbi 10MW lëshimin e leje ndërtimore e bënë
MMPHI-ja.67

59.

Ligji Nr. 04/L – 087 për Parkun Kombëtar “Sharri”.

60.

Ligji Nr. 03/L-039 për Zonat e Veçanta Tё Mbrojtura.

61.

Ligji Nr. 2004/29 për Pyjet e Kosovës.

62.

Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit Neni 31.

63.

Ligji Nr.04/L-147 për Ujërat e Kosovës – Neni 75

64.

Ligji Nr.04/L-147 për Ujërat e Kosovës – Neni 48.

65.

Po aty/ neni 97.

66.

Ligji Nr. 04/L – 110 për Ndërtim, shtojca 1.

67.

Po aty.

37

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

1.3 A sigurojnë komunat se OE të cilët ndërtojnë HC pajisen me leje ujore dhe leje mjedisore duke
plotësuar kriteret e kërkuara dhe se komuna bënë përcjelljen e tyre lidhur me ndikimin e tyre ne
mjedis përmes inspektorateve komunale?
Për të gjitha llojet e aktiviteteve dhe projekteve të cilat mund të shkaktojnë çrregullime në
mjedis, lëshohet Leje Mjedisore Komunale që është pjesë përbërëse e dokumentacionit teknik.68
Lëshimi i lejeve mjedisore komunale bëhet për ndërtimin e HC-ve nën 10MW.
Komuna është përgjegjëse për lëshimin e lejeve ujore të përcaktuar sipas aktit nënligjor për leje
ujore. Punët e mbikëqyrjes inspektuese për zbatimin e kritereve për ujërat e bëjnë Inspektorati
i MMPHI-së dhe inspektorati i ujërave në nivele komunale.69
Mbikëqyrjen inspektuese për Lejen Mjedisore Komunale e kryen Inspektorati komunal i
mjedisit.70
Çdo OE i cili synon përdorimin e ujërave me qëllim të shfrytëzimit të energjisë elektrike dhe
gjeotermale; dhe i cili synon të bëjë ndërtimin, rindërtimin ose demolimin e objekteve dhe
pajisjeve që ndikojnë në regjimin ujor duhet të pajisen me leje ujore71.

68.

Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit Neni 32.

69.

Ligji Nr.04/L-147 Për Ujërat e Kosovës – Neni 14

70.

Ligji Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit Neni 81.

71.

Ligji Nr.04/L-147 për Ujërat e Kosovës, Neni 72.
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Fushëveprimi i auditimit
Pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi janë Zyra e Rregullatorit për Energji, Ministria e Mjedisit
dhe Planifikimi Hapësinor dhe Infrastrukturës, Agjencia e Pyjeve të Kosovës dhe Ministria e
Kulturës Rinisë dhe Sportit72, Ministria e Ekonomisë dhe komunat përkatëse ku janë ndërtuar
hidrocentralet. Në kuadër të këtyre institucioneve do të jenë fokus i auditimit departamentet
e lëshimit të lejeve dhe departamentet e inspektoratit lidhur me ndikimin në mjedis dhe në
ujëra. Fushëveprimi do të fokusohet përgjatë viteve 2016 deri 2021 të dhënies së licencave
për HC-të. Ndërsa për nevoja tjera krahasimore deri në vitin 2022 dhe lidhur me procesin e
koncesionimit kemi shtrirë fushëveprimin që nga viti 2010.
Këta akter janë përzgjedhur pasi që janë të përfshirë direkt në sistemin e licencimit dhe
monitorimit të hidrocentraleve.
•
•

•
•
•

ZRRE-ja është përgjegjëse për lëshimin e licencave për ndërtimin e hidrocentraleve.
MMMPHI është përgjegjëse për dhënien e pëlqimeve mjedisore dhe vlerësimin e
ndikimit në mjedis po ashtu edhe dhënien e lejes për ndërtimin e HC-ve mbi 10MW.
Po ashtu MMPHI-ja është përgjegjëse për përcjelljen e ndikimit në mjedis përmes
inspektoratit të saj.
ME-ja është përgjegjëse për planifikimin strategjik të HC-ve dhe shfrytëzimin e ujërave
në vend.
APK-ja është përgjegjëse dhe kujdestare për dhënien e lejeve për shfrytëzimin e pyjeve
nëse HC-janë ndërtuar në zonën e tyre.
Komunat janë përgjegjëse për dhënien e lejeve komunale mjedisore për HC-të me
kapacitete të gjenerimit të energjisë deri në 10MW. Po ashtu janë përgjegjëse për
dhënien e lejeve ujore dhe përcjelljen e ndikimit në mjedis përmes inspektoratit të tyre.

Bazuar në tabelën 1 shohim shpërndarjen e HC-ve të ndërtuara nëpër komuna, andaj ne kemi
kufizuar fushëveprimin e zgjedhjes së mostrave në katër komunat (Deçan, Mitrovicë, Dragash
dhe Shtërpcë). Komuna e Dragashit dhe komuna e Mitrovicës është përzgjedhur për shkak të
numrit më të madh të HC-ve të ndërtuara në krahasim me komunat tjera, po ashtu komuna
e Deçanit dhe Shtërpcës janë përzgjedhur për shkak të dyshimeve për ndërtimin e HC-ve në
zona të mbrojtura. Kemi audituar 17 HC-të në këto katër komuna nga totali prej 21 HC-ve të
cilat janë në të gjitha komunat.

Agjencia e Pyjeve të Kosovës dhe Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit do të përfshihet si palë audituese
nëse në hidrocentralet të cilat do të jenë pjesë e mostrave të auditimit kanë në dosjen e tyre leje apo pëlqime nga
Agjencia e Pyjeve apo MKRS.
72.
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Metodologjia e auditimit
Për t’iu përgjigjur pyetjeve të auditimit nëse sistemi/procesi i licencimit të OE për tu pajisur
me licencë për ndërtim të HC-ve dhe shfrytëzim të ujit për prodhimin e energjisë hidrike është
duke funksionuar në mënyrën e duhur në njërën anë dhe në anën tjetër po sigurohet mbrojtja
e mjedisit nga ky aktivitet do të kryejmë disa aktivitete, në institucionet përgjegjëse duke
përdorur një sërë teknikash audituese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Analizimin e kornizës ligjore dhe rregullative lidhur me licencimin e HC-ve dhe
shfrytëzimin e ujit;
Analizimin e kornizës ligjore dhe rregullative lidhur me mbrojtjen e ujerave dhe
mjedisit nga HC-të;
Intervistimin e personave përgjegjës dhe strukturat udhëheqëse të institucioneve
përgjegjëse;
Raportet e ZRRE-së dhe raportet e MMPHI-së lidhur me monitorimin e shfrytëzimit të
ujerave nga HC-të dhe ndotjen e mjedisit nga kjo veprimtari;
Vëzhgimin e vendeve ku janë ndërtuar HC-të dhe nëse është realizuar projekti sipas
planit;
Analizimin e planeve lokale për mbrojtjen e ujerave dhe mjedisit dhe zbatimin e tyre;
Testim auditues dhe analizimin e detajuar të mostrave të përzgjedhura në ZRRE,
MMPHI dhe komuna;
Analizimin e planeve inspektuese të Inspektoratit të MMPHI-së dhe inspektoratet
komunale;
Raportet (ndëshkimet dhe masat e ndërmarra) nga institucionet përgjegjëse krahas
shfrytëzimit legal dhe atij ilegal të ujit për prodhimin e energjisë hidrike, krahas
kushteve të kontratës dhe nëse është degraduar mjedisi nga ky aktivitetet.
Planet, raportet dhe koordinimin mes ME-së dhe MMPHI-së lidhur me vlerësimin e
lokacioneve për ndërtimin e HC-ve.
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Shtojca II. Letër konfirmimet dhe komentet e entiteteve të
audituara
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Auditimi i kryer: “Sistemi i licencimit të hidrocentraleve dhe monitorimi i tyre mbi ndikimin në mjedis dhe ujëra”
Dokumenti: Komentet nga institucioni i audituar në draft raportin e auditimit
Te gjeturat
E gjetura 1

Pajtohem
po/ jo
jo

Komentet nga Institucioni i audituar ne raste te
mospajtimi

Pikëpamja e ZKA-së

Në pikën 2. (Hidrocentralet janë lëshuar në
përdorim pa u pajisur me leje ujore, mjedisore dhe
licencë të prodhimit) të Raportit konstatohet si në
vijim: Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka licencuar
hidrocentralet për fillimin e prodhimit të energjisë
elektrike pa Lejen Mjedisore dhe pa Lejen Ujore.
Njëkohësisht Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka
mundësuar fillimin e operimit të hidrocentraleve
pa licencat e prodhimit të energjisë.
KOMENT: Konstatimit më lartë duhet të jetë më
i qartë pasi që: “ZRRE nuk ka licencuar
Hidrocentrale pa Leje Ujore, ndërsa Lejet
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Komentet nuk janë relevante me gjetjen.
Nëse i referohemi tabelës 4 ne draft raport
gjeni hidrocentralet qe kane filluar
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Mjedisore kanë pasur vonesa nga MMPH edhe
pse OE kanë aplikuar me kohë, dhe në
momentin e pajisjes me Leje Mjedisore ZRRE ka
lëshuar Licenca afatgjate të prodhimit.

ARSYETIM
ZRER ka lejuar që këto HC të hyjnë në operim pa u
pajisur me leje mjedisore, sipas Pëlqim Mjedisor ku
faza testuese sipas Nenit 31 të Ligjit për Mjedisin,
ka mundësuar fazën testuese deri në 6 muaj.
Ndërsa me Rregullat në fuq që ka zbatuar ZRREja: 1. Rregullin për Procedurën e Autorizimit
dhe 2. Rregullin për Skemën Mbështetëse, të
cilat janë kanë qenë dhe ende janë në fuqi, dhe
të cilat përcaktojnë si në vijim:
RREGULLI PËR PROCEDURËN E
AUTORIZIM, NENI 16/8 “Rregullatori do të
konsideroj projektin e finalizuar nga data e
sjelljes të certifikatës së përdorimit të lëshuar
nga organi kompetent, sipas Ligjit për
Ndërtimin”
RREGULLI PËR SKEMËN MBËSHTETËSE,
NENI 11/7 “Gjeneratori i BRE-ve duhet të hyj
në operim brenda tridhjetë (30) ditësh pas
pranimit teknik dhe lëshimit të Certifikatës së
Përdorimit të lëshuar nga organi kompetent”.
Pra sipas këtyre Rregullave, me sjellën e
certifikatave të përdorimit HC-të, projektet e
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prodhimin pa Leje Ujore. Gjithashtu te e
gjetura 3.2.1 janë paraqitur emërtimet e te
gjitha HC-ve te cilët kane filluar prodhimin
pa Leje Mjedisore dhe janë te vendosura ne
fusnotë emrat e HC-ve për të cilat ishte
përgjegjëse ZRRE qe të konfirmoj nëse janë
plotësuar këto kritere para fillimit të
operimit.
Kelkos Belaja dhe Deçani kane filluar ne
prodhim vetëm me marrëveshje me KESCO
pa u pajisur me licencën e prodhimit te
ZRRE-se.

Te gjitha HC-te kur fillojnë operimin qofte
edhe ne faze testues fillojnë shitjen e
energjisë, andaj për HC nuk ka fazë testuese
sepse sipas Ligjit për Mjedisin neni 31 asnjë
aktivitet i cili ka ndikim ne mjedis nuk mund
te filloj operimin pa Leje Mjedisore.

Rregullat janë një nivel me poshtë se Ligji.
Nuk mund te kenë epërsi ne krahasim me
Ligjin.
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erës, solare dhe Biomasa, kan hyr në fazën e
komisioni mit/testimit dhe të operimit.
ZRRE vetëm ka zbatuar Legjislacionin/rregullat në
fuqi, dhe po të kishte vepruar ndryshe do të bënte
shkelje të këtyre rregullave.
Gjithashtu konstatimi se “…ZRRE ka
mundësuar fillimin e operimit të Hidrocentraleve
pa Licencat e prodhimi të energjisë…” nuk eshte i
plote dhe mund te krijoj konfuzitet te
institucionet tjera, andaj konstatimi duhet
riformuluar.
ARSYETIM
a) HC që kan kapacitetin e instaluar nën 5 MW
nuk kërkohet Licenca për prodhim te energjisë
elektrike, siq percaktohet me Ligjin për
Rregullatorin e Energjisë, nenin 29/1. “Licenca
nuk kërkohet për: 1.1. prodhimin e energjisë
elektrike në lokacion energjetik me kapacitet total që
nuk tejkalon pesë (5) MW;”
b) HC që kanë kapacitet të instaluar mbi 5
MW, ZRRE i ka lejuar të hyjnë në operim me
Licencë të përkohshme deri në 12 muaj duke i
kushtëzuar që brenda kësaj periudhe të sjellin
Lejen Mjedisore, ashtu siç është përcaktuar me
Rregullin për Licencim, Nenin 5 paragrafi 6
“...MUND ti lëshohet Licenca e përkohshme vetëm
një herë, për një periudhë jo më gjatë se
dymbëdhjetë (12) muaj.”.
Kjo dispozitë e re (neni 5/6 e Rregullit për Licencim
të amendamentar në vitin 2017) ka ardhur si
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Komenti nuk është relevant me gjetjen.
Qëndron si e gjetur pasi qe dy HC-te Kelkos
Deçani dhe Belaja kane filluar operimin pa
licencën e prodhimit.

Kelkos Belaja dhe Deçani janë me kapacitet
mbi 5 MW dhe kërkohet licenca e prodhimit
dhe Leja Mjedisore.
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rezultat i kundërthënieve në Pëlqimet Mjedisor të
lëshuar nga MMPH, të cilat në nenin 31/2
përcaktojnë: “Leja
mjedisore lëshohet…ose pas kryerjes së punës
provuese deri në gjashtë muaj…” ANDAJ për
ta legjitimuar operimin e HC edhe gjatë punës
provuese, ZRRE ka përcaktuar mundësinë e
lëshimit të Licencës së përkohshme siç u
sqarua ne piken b).
Nëse HC brenda këtij afati të dhënë në
Licencën e përkohshme nuk ka sjell Lejen
Mjedisore, HC-së i është ndaluar operimi.
OE pas marrjes së Autorizimit Final kanë
nënshkruar edhe Marrëveshje për Blerje të
Energjisë me KOSTT, ku janë definuar kushtet e
komisionimit, fazës testuese dhe fillimit të
operimit, si dhe pasojat juridike pas
komisionimit, brenda afateve ligjore të definuar
me këtë marrëveshje.
Pra, ZRRE ka filluar me amandametimin e
Rregullës për Licencim (të vitit 2017) si rezultat
i paqartësive të Pëlqimeve Mjedisore(siq u
sqarua te pika b).
E gjetura 2

jo

Pika 3.2.1 Licencimi i operimit të hidrocentraleve
nga ZRRE pa u pajisur me Leje Mjedisore
HC-të, janë leshur në operim vetëm pasi që janë
pajisur me certifikata të përdorimit, dhe atë duke u
bazuar në Pëlqimet Mjedisore ku lejohet faza
testuese deri në 6 muaj. Në asnjë rast ZRRE nuk ka
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Kelkos Belaja dhe Deçani kanë filluar
prodhimin në vitin 2016 ndërsa janë pajisur
me Leje Mjedisore ne vitin 2020 qe i bie qe
ka kaluar afati i përkohshëm prej 12 muajsh.

Duke ju referuar edhe komentit me larte,
asnjë aktivitet nuk mund te filloj punën pa
Leje Mjedisore po ashtu deri ne fazën e
auditimit 14 HC-te nuk janë te pajisur me
Leje Mjedisore dhe vazhdojnë te operojnë .
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thënë se OE mund të hyjnë në operim pa Leje
Mjedisore, pasi që secilit aplikues i ka kërkuar të
dorëzoj kërkesën/aplikimin për Leje Mjedisore
pranë MMPH, duke u bazuar gjithmonë në atë se
brenda afatit prej 6 muajsh mund të pajiset
aplikuesi me Leje Mjedisore apo të Refuzohet,
dhe duke i respektuar edhe afatet ligjore të Ligjit
për Procedurën e Përgjithshme Admnistative, ku
sipas nenit 100 zbatohet “heshtja adminsitrative

E gjetura 3

jo

3.4.1 Lejet Ujore për ndërtimin e Hidrocentraleve
HC fillimisht nga MMPH janë pajisur me Leje
Ujore, në ndërkohë Ministria ka filluar të lëshoj
Kushte ujore/ Pëlqime Ujore dhe në fund Leje
Ujore. Këto dokument ajanë përgjejgësi e
MMPH.
Për tu pajisur me Autorizim final të ndërtimit OE janë
pajisur me Pëlqim Ujor, ndërsa pas ndërtimit
pranimit teknik dhe lëshimit të certifikatës së
përdorimit nga organi kompetent/komunal, OE kanë
aplikuar për Leje Ujore pranë Ministrisë, dhe
nikohsisht kanë filluar fazën testuese sipas rregullave
në fuqi dhe Pëlqimit Mjedisor deri në 6 muaj. Në këto
3 HC të cilat i keni referuar, Ministria ka pasur vonesa
përtej afatit të Ligjit për Procedurën e Përgjithshme
Admnistrative, ndërsa ndërkohë i ka pajisur me Leje
Ujore, të cilat i kanë sjellë në ZRRE si dëshmi se janë
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Ne mungese te dëshmive po e potencoj se
edhe përkundër faktit qe janë lëshuar pa
Leje Mjedisore edhe pse janë kaluar afatet
prej 6 muajsh HC-te vazhdojnë te operojnë
pa Leje Mjedisore. Heshtja administrative
është ne vitin 2021dhe deri ne këtë
periudhe nuk ka asnjë heshtje
administrative ndërsa veprimtaria e HC-ve
ka filluar nga viti 2016 ku nuk kishte
“heshtje administrative”.
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pajisur me Leje Ujore. Këto janë projekte nën 5 MW.
Të njëjtit MMPH edhe përkundër se me kohë kanë
aplikuar për Leje Mjedisore, dhe jemi njoftuar nga
aplikesit se kanë dorëzuar edhe kërkesa për Heshtje
administrative sipas Ligjit për Procedurën e
Përgjithshme Administrative, konsiderojnë se
janë pasur me Leje Mjedisore. ZRRE për një
çështje të tillë ju ka drejtuar me shkrim edhe
MMPH, por nuk ka marr ndonjë përgjigje me
shkrim.
E gjetura 4

jo

4 konkluzionet në pikën që i referohet ZRRE-së,
“ ZRRE nuk ka siguruar një sistem të duhur funksional
të Licencimit të Hidrocentraleve duke lejuar fillimin e
prodhimit të HC-ve pa Leje Mjedisore e pa Leje Ujore
dhe fillimin e operimit pa licence të prodhimit. Si
rezultat janë rrezikuar ujërat dhe mjedisi. Sistemi i
licencimit nga ZRRE nuk siguron standarde të njëjta
për të gjithë OE gjatë licencimit.”
ZRRE ka nxjerr dhe aplikuar Rregullën për
Procedurën e Autorizimit për Ndërtimin e
Kapaciteteve të reja Gjeneruese sipas nenit 43 të
Ligjit për Rregullatorin për Energji.
ZRRE, gjatë zhvillimit të legjislacionet sekondar ka
harmonizuar për aq sa ka mundur që të përfshihen të
gjitha kushtet dhe kriteret, që kërkohet për tu pajisur
me Autorizim për ndërtimin e gjeneratorit, që nga
2008 -2017 sipas pakës së 3 të Direktivave të BE për
Energjinë.
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Komenti nuk është relevant me gjetjen.
Vonesat e MMPHI janë vonesa te një
institucioni tjetër andaj ZRRE është
institucioni publik i fundit (sigurese) e cila
nuk duhet te lejoj operimin e HC-ve pa i
përmbushur te gjitha kriteret përfshirë edhe
Lejen Ujore edhe lejen mjedisore.
Komenti nuk është relevant me gjetjen.
Lejimi i operimit te HC-ve pa Leje Ujore dhe
pa Leje Mjedisore pavarësisht përgjegjësive
te saj tregon për sistemin jo funksional. Ne e
kemi te qarte qe Lejet Ujore dhe Lejet
Mjedisore janë përgjegjësi e MMPHI dhe
pavarësisht vonesave dhe problemeve tjera
me këto leje nga MMPHI, ne këtë rast ZRRE
nuk duhet te lejoj fillimin e operimit pa këto
dokumente.
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ZRRE asnjë projekt nuk e ka lejuar që të
ndërtohet pa Pëlqim Mjedisor i cili është kushti
kryesor për ndërtimin e Hidrocentraleve.
Poashtu në vitin 2014 ka harmonizuar edhe
Rregullën për Procedurën e Autorizimit ku ka
përfshirë përveç Lejes Ujore edhe Pëlqimin Ujor,
sepse nga ajo kohë MMPH kishte filluar të lëshoj
tanimë edhe Pëlqime Ujore.
OE që kanë aplikuar që nga 2011 deri në 2014
kanë qenë të pajisura me Pëlqime Mjedisore dhe
me Leje Ujore nga Ministria, pas vitit 2014 kanë
filluar të pajisen edhe me Pëlqime Ujore, të cilat i
kanë sjell në ZRRE.
ZRRE, konsideron se Lejet Mjedisore dhe Lejet
Ujore janë përgjegjësi e MMPH, pasi që me Ligj
të Mjedisit dhe Ujërave kërkohet që OE të pajisen
me Lejet e tilla.
MMPH menagjon me ujërat dhe mjedisin ndërsa
ZRRE vetëm trajton energjinë si produkt final.
Prandaj vonesat në trajtim edhe përkundër se OE
kanë dëshmuar se kanë aplikuar me kohë për tu
pajisur me lejet përkatëse, dhe kanë shfrytëzuar të
drejtën e heshtjes admnistrative sipas ligjit, nuk janë
trajtuar nga ana e MMPH për tu pajisur apo edhe
refuzuar.
Aktualisht vlerësojmë se të gjitha HC janë pajisur
tashmë me Leje Ujore nga MMPH, edhe pse me
vonesa nga ana e MMPH.
Ndërsa pajisja me Leje Mjedisore përkundër që
jemi njoftuar me kërkesat e aplikimit për tu
pajisur dhe kërkesat për tu pajisur me vërtetim
sipas heshtjes admnistrative në pajtim me Ligjin
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për Procedurën e Përgjithshme Admnistrative,
nuk ka ndonjë përgjigje nga ana e MMPH.
Për sa i përket çështjes se sistemi i licencimit të
ZRRE nuk siguron standarte të njëjta për të gjithë
OE gjatë licencimit, ju njoftojmë se pas pranimit
të emaillit nga MMPH në gusht të vitit 2021,
ZRRE e ka pasur të pa mundur të lëshoj licenca
të përkohshme, duke besuar se MMPH do të
trajtoj kërkesat me kohë për Leje Mjedisore dhe
do të lëshohen Licenca afatgjate OE.
5 konkluzionet në pikën që i referohet ZRRE-së,
posaqërosht fjalia: “...Si rezultat janë rrezikuar
ujërat dhe mjedisi...”
Asesi nuk duhet të mbetet një konkluzion i tillë, sepse
Krijimi i politikave për shfrytëzimin e erës, energjis
solare, biomasa dhe uji/hidrocentralet për prodhim
të energjisë elektrike, nuk është në kompetencë të
ZRRE, por këto janë përcaktuar me politika
shtetërore (Ligjet e Energjisë, Strategjinë për Energji,
Udhëzimet Administrative për Caqet e Burimeve të
Ripërtërishme të Energjisë, etj.), PRA JO nga ZRRE.
ZRRE vetëm i ka zbatuar këto politika sipas
përgjegjësive të dhëna me Ligjin për
Rregullatorin e Energjisë, duke hartuar,
aprovuar dhe zbatuar: Rregullin për Procedurën
e Autorizim për Ndërtimin E Kapaciteteve të
Reja Gjeneruese nga BRE; Rregullin për Skemën
Mbështetëse, dhe Rregullin për Licencim.
ZRRE nuk eshte pergjegjëse as për ujin dhe as
për mjedisin dhe nuk bënë monitorimin e tyre,
por janë përgjegjësi e MMPH.
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Komenti nuk është relevant me gjetjen.
Konkluzioni është e drejte e auditorit.
Lëshimi i HC-ve ne operim pa plotësimin e
kritereve siç janë Leje Ujore, Leja Mjedisore
dhe licencat e prodhimit, nënkupton rrezik
te mjedisit dhe ujerave.

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Të gjitha Hidrocentralet që janë në operim
posedojnë Leje Ujore të lëshuara nga MMPH,
ndërsa shumë nga HC-të e vogla ende nuk kanë
Leje Mjedisore lëshimi i të cilave është
përgjegjësi e MMPH, dhe ata duhet sqaruar pse
nuk janë lëshuar këto Leje deri më sot.
Po të ishin lëshuar me kohë këto Leje, sipas afateve
të përcaktuara me Ligjin për Procedurën
Administrative, kjo çështje nuk kishte me qenë as
objekt i diskutimit dhe as lëndë e monitorimit të
këtij Raporti.
E gjetura 5

53

Adresa:
Zyra Kombëtare e Auditimit
Lagjja Arbëria
Rr. Ahmet Krasniqi, 210
10000 Prishtina
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