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NË VITIN 2022, KRRE-JA KA DHËNË LICENCA PËR 267 CENTRALE PËR PRODHIMIN E 
ENERGJISË ELEKTRIKE NGA BURIMET E RINOVUESHME 

 

Vetëm për një vit, Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit (KRRE) ka dhënë 
licenca për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme për gjithsej 267 centrale. 
Bëhet fjalë për kapacitet të instaluar maksimal prej 152.2 MW nga burimet e rinovueshme të 
energjisë për vitin 2022, që është e barabartë me tri kapacitete energjetike strategjike, të cilat shteti 
i ka ndërtuar me vite, siç janë HCE Kozjak, HCE Sveta Petka dhe Parku i Erës Bogdanc. Me 
kapacitetin e instaluar që është ndërtuar për një vit, mund të plotësohen nevojat e 65 700 
amvisërive, që kanë konsum mesatar të energjisë elektrike. 

 
“Me numrin e licencave të dhëna për 267 centrale elektrike nga burimet e rinovueshme të energjisë 
për një vit, mund të përfundojmë se Maqedonia e Veriut është Еl Dorado për investime në burimet 
e rinovueshme të energjisë. Nëse kemi parasysh se bëhet fjalë për proces kompleks, qëllimi final i 
të cilit është përfshirja e sistemit elektroenergjetik për kapacitetin e ri prodhues, me këto numra, kur 
e përmbledhim vitin, tregohet se praktikisht çdo ditë pune, me nga një central e kemi rrumbullakuar 
procesin e dhënies së licencave, që është vërtetim për mobilitetin, profesionalizmin dhe 
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angazhimin e plotë të të punësuarve në KRRE. Që nga pavarësia e shtetit, deri më tani, për herë 
të parë regjistrohet zgjerim ultra rekord në inicijativën private për investime në kapacitetet për 
prodhimin e energjisë elektrike, para së gjithash nga dielli, pastaj nga era dhe uji dhe nga masa e 
biogazit. Kriza energjetike, aq sa ishte e pafavorshme, ishte edhe stimuluese për shumë persona 
afaristë, të cilët bënë investime në centrale fotovoltaike, me ç'rast e përdorin energjinë elektrike të 
prodhuar për mbulimin në tërësi të nevojave personale kur ditët janë me diell," deklaroi Marko 
Bislimoski, kryetar i Komisionit Rregullator të Energjetikës. 
  
Kompanitë më së shumti investojnë në centrale elektrike diellore dhe gjatë vitit të kaluar janë 
dhënë licenca për kapacitet të instaluar prej 106.5 MW, ndërda për centralet elektrike të erës janë 
dhënë licenca për kapacitet të instaluar prej 36 MW, ndërsa  7,2 MW janë për hidrocentrale 
elektrike të vogla dhe 2,5 MW për temocentralet elektrike të biogazit. 
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