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1. HYRJE 

Bazuar në Direktivën për Efiçiencën e Energjisë 2012/27/BE, që ka hyrë në fuqi më 5 
dhjetor 2012, Bashkimi Evropian ka vendosur objektiva për reduktimin e konsumit të 
energjisë primare në 20% deri në vitin 2020. Të gjitha aktivitetet e institucioneve relevante 
në sektorin e energjisë rrjedhin nga nevojat për të përmbushur kërkesat e energjisë të 
vendit dhe përmbushjen e detyrimeve nga Traktati i Komunitetit të Energjisë. Republika e 
Kosovës si nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të Energjisë është përcaktuar të 
kontribuoj në arritjen e objektivave të efiçiencës së energjisë, duke krijuar stimuj për 
kursimin e energjisë nga qytetarët, gjithashtu për hapjen e tregjeve dhe bizneseve të reja 
për aplikimin e teknologjive dhe shërbimeve efikase për energji. 

Plani Kombëtar i Veprimit për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë ((2010-2018) ) është 
dokument bazik për implementimin e politikave për efiçiencë të energjisë në Kosovë I 
miratuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik më 30 shtator 2011. Ai parasheh arritjen e 
cakut indikativ prej 9% të 1021.08 ktoe deri në fund të periudhës së mbuluar me plan 
(2010-2018). Prandaj, sasia e energjisë që Kosova synon të kursejë deri në vitin 2018 është 
91.89 ktoe. Bazuar në konsumin aktual për periudhën afatshkurtër në fushën e kursimit të 
energjisë objektivi më i lartë është vendosur në sektorin e amvisërisë me 40% duke u 
pasuar nga sektori i shërbimeve me 30%. Përveç këtij aspekti, sektori i shërbimeve ka rol të 
rëndësishëm edhe për faktin se shumica e konsumatorëve të këtij sektori i takon sektorit 
publik, ndërsa sipas Direktivës 2006/32 / EC ky sektor duhet të jetë sektori kryesor drejt 
përmirësimit të kursimit të energjisë. Kjo do të thotë se përmirësimi i kursimit të energjisë 
në këtë sektor është thelbësor për të arritur objektivin përkatës në nivel vendi. Prandaj, 
hulumtimi i situatës aktuale dhe mbledhja e të dhënave gjithëpërfshirëse për konsumin e 
energjisë, parashikimi i kërkesës, ofrimi i mundësive alternative për përmbushjen e 
nevojave dhe identifikimi i mundësive për kursimin e energjisë në këtë sektor paraqet 
qëllimin kryesor të këtij Plani. 

Në bazë të rritjes së zhvillimit ekonomik është paraqitur edhe rritja e konsumit të energjisë 
që kërkon nga qeveritë vendore që të ndërrmarrin masa për kursimin e energjisë ose 
identifikimin e burimeve të ripërtritshme për gjenerimin e energjisë. 

Për të arritur caqet e nivelit nacional, komunat duhet të ndërmarrin plane konkrete ku do të 
identifikonin situatën aktuale të konsumit të energjisë, shpenzuesit më të mëdhenj, 
potenciali më i mirë për kursim si dhe masat e mundshme nëpërmjet projekteve konkrete.  

PVKEE është një mjet që mund të ndihmojë komunat për një planifikim të tillë. 
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1.1. KONTEKSTI 

Në vazhdën e aktiviteteve për arritjen e caqeve për kursim të energjisë ne nivel nacional, 
Komuna e Mitrovicës me ndihmën e GIZ-it gjerman, janë zotuar që të përgatisin PKVEE. 

Komuna e Mitrovicës, pas hartimit të PKEE 2014-2020, me përkrahjen e GIZ-it Gjerman me 
Pilot Projektin GIZ-KEEP “Krijimi i sistemit për menaxhim të energjisë në nivel lokal” 
zotohet në hartimin e Planit të Veprimit Komunal për Efiçiencë të Energjisë duke e përcjell 
me projektin përcjellës për Krijimin e Sistemit të Menaxhimit të Energjisë në Nivel Lokal. 

 

1.1.1. OBJEKTIVAT E PKVEE 

Objektivi i përgjithshëm i PKVEE është zvogëlimi i konsumit të energjisë, rritja e nivelit të 
KOMFORIT dhe ulja e barrës së shpenzimeve të energjisë në buxhetin komunal të Komunës 
së Mitrovices. 

Në gjendjen e Komunës së Mitrovicës pritet që PKVEE të ketë ndikimet e mëposhtme: 
 
• Zvogëlimi i konsumit të energjisë në sektorët e ndërtimit të ndërtesave, transportit dhe 

ndriçimit publik; 
• Kursimi i buxhetit komunal duke ofruar sherbime më efiçiente të energjisë; 
• Përmirësimi i shërbimeve komunale dhe ngritja e efikasitetit në operim; 
• Përmirësimi i kushteve sanitare dhe nivelit të rehatisë (komfortit) në ndërtesat publike; 
• Zvogëlimi i emetimeve të CO2 në të gjithë sektorët duke zbatuar masat e efiçiencës së 

energjisë, duke përdorur burimet e ripërtëritshme të energjisë, duke menaxhuar 
konsumin, përmes trajnimit  dhe masave të tjera; 

• Ngritja e vetëdijes e kreatorëve të politikave për kursim të energjisë, operatorëve dhe 
përdoruesve  përfundimtarë. 

 
1.1.2. KORNIZA LIGJORE DHE POLITIKAT 

LIGJI i RI PËR EFIÇIENCËN E ENERGJISË (Ligji Nr. 06/L -079), miratuar nga Kuvendi i 
Republikës së Kosovës në Nëntor të vitit 2018, Neni 6 - Planet Komunale të Veprimit për 
Efiçiencë të Energjisë, zbatimi dhe raportimi, përshkruan përgjegjësitë e Zyrave 
Komunale të Energjisë në zhvillimin e Planeve Komunale të Efiçiencës së Energjisë dhe 
Raporteve të Progresit të Zbatimit të Planit Komunal të Efiçiencës së Energjisë, sipas 
udhëzimeve të Agjencionit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë - AKEE. Të dy dokumentet 
duhet të miratohen nga Kuvendi Komunal dhe më pas të dorëzohen në AKEE. 

LIGJI I RI PËR ENERGJINË (LIGJI Nr. 05/L -081) - Neni 9- Roli i qeverisjes lokale thotë se 
Organet e qeverisjes lokale duhet që në dokumentet e tyre zhvillimore të planifikojnë 
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nevojat dhe mënyrën e furnizimit me energji dhe ato dokumente t’i harmonizojnë me 
Strategjinë dhe Programin për Zbatimin e Strategjisë, si dhe bilanceve të energjisë. 

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT E 
ENERGJISË KOMUNALE - përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale të 
energjisë për të adresuar çështjet e planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të politikave 
energjetike në nivel lokal. Ndër detyrat dhe përgjegjësitë e tjera të Zyrave Komunale të 
Energjisë më poshtë janë shënuar përgjegjësitë kryesore: 

• të krijojë një bazë të dhënash dhe të mbajë një sistem informacioni për grumbullimin 
e rregullt të të dhënave për konsumin e energjisë në baza periodike, shpenzimet e 
energjisë dhe të dhëna të tjera relevante duke mbajtur një regjistër që mundëson 
përzgjedhjen e indikatorëve potencial të efiçiencës së energjisë për ndërtesat 
komunale energjetike, 

• të raportojë për zbatimin e PKVEE, dhe zhvillimet e pritshme në pjesën e mbetur të 
Programit, 

• të zhvilloj aktivitetet e planifikimit të sektorit të energjisë, bazuar në Strategjinë e 
Energjisë, për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të 
komunave, 

• të sigurojë të dhënat e nevojshme për Ministrinë përkatëse për përgatitjen e PKVEE-
it, rishikimin dhe përgatitjen e Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë për 
tre (3) vjet në pajtim me Ligjin për Energjinë, 

• të monitorojë vazhdimisht zbatimin e PKVEE në nivelin komunal dhe t'i raportojë 
Ministrisë për zbatimin e tij 

 
1.1.3. PËRFITIMET E PRITURA NGA PKVEE 

Përfitimet që priten nga zbatimi i PKVEE janë të natyrës financiare, mjedisore dhe 
operacionale. Si të tilla do të numërohen kursimet në buxhetin komunal që vijnë nga 
zvoglimi i konsumit të energjisë si dhe zëvendësimi i lëndës së shtrenjt për prodhimin e 
energjisë me lëndë që kushton më pak por edhe nuk ndot mjedisin. 

 

1.2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

PKVEE jep informacion mbi konsumin e energjisë në stokun e ndërtesave komunale - 
ndërtesat administrative, arsimore dhe shëndetësore, sektorin e ndriçimit rrugor dhe flotën 
e automjeteve komunale. Përmban synime, prioritete dhe afate specifike. Ky plan përfshin 
përdorimin e energjisë, disponueshmërinë e burimeve dhe reduktimin e emetimeve që 
shkaktojnë probleme të ndryshimeve klimatike. PKVEE tregon zonën që do të ndikohet si: 
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kursime potenciale në stokun e ndërtesave të sektorit e arsimit në nivel komunal. Plani 
përfshin gjithashtu një plan zbatimi, identifikimi i masave adekuate me kursimet e 
mundshme të parashikuara dhe vlerësimet e nevojshme të parashikuara. 

Me zhvillimin e këtij Plani Komunal të Efiçiencës së Energjisë, Komuna e Mitrovices 
promovon një strategji të qëndrueshme afatgjatë dhe një plan specifik për arritjen e 
objektivave mjedisore dhe ekonomike. E rëndësisë së veçantë është vlerësimi i potencialit 
të kursimit dhe sektorët me potencial më të madh. 

1.2.1. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË 

Potenciali për kursim të energjisë është analizuar në dy sektorë: Stokun e ndërtesave 
komunale në komunën e Mitrovicesqë përbëhet nga ndryshime / përmirësime realisht të 
arritshme duke krahasuar konsumin aktual të energjisë dhe konsumin e energjisë pas 
zbatimit të masave të qëndrueshme të efiçiencës së energjisë dhe Ndriçimin Publik në 
Komunën e Mitrovicesqë përfshinë ndrrimin e llambave të Zhivës me Llamba LED. 

Vlera e potencialit për efiçiencë energjetike është përcaktuar nga parametrat e mëposhtëm: 

• Kushtet aktuale, 
• Investimet e nevojshme, 
• Niveli real i zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë. 

Potenciali për kursimin e energjisë është si më poshtë: 

Tabela 1 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike 

Masat Konsumimesatar 3 
vite [MWh/vit] 

Potenciali per kursim 
[MWh/vit] 

Kursimet CO2 

[tCO2 /vit] 

Administrate 380.1 14.3 5930 
Arsim 5526.1 864.5 
Shëndetësi 602.5 226.9 
Kulture sport 246.7 233.7 
Gjithsej       6,755.41                       1,339.4  5930 

 

 

Meqë i tërë sistemi i ndriçimit publik tanimë është me llamba efiçiente, nuk parashihet 
ndonjë potencial në kursimin e energjisë nga investimet në Ndriçimin publik apo 
transportin publik. 
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POTENCIALI I KURSIMIT SIPAS PKVEE 
 

Dokumenti identifikon masat për ngritje kapacitetesh dhe vetëdijësim të banorëve të 
Komunës së Mitrovicespër rëndësinë e kursimit të Energjisë, masat për renovime të stokut 
të ndërtesave publike sipas radhës së përcaktuara në bazë të kritereve të përvetësuara, 
masat për deponim qendrorë të biomasës dhe prezanton Planin e Veprimit me masa 
konkrete. 

Efektet e masave të rekomanduara rezultojnë me vlerat sikur në tabelën në vijim. 

Tabela2 -Masat e rekomanduara kumulative 

Sektori Kursimet 

[MWh/ vit] 

Investime per tri vite 
[EUR] 

Kursimet CO2 

[tCO2 vit] 

Politika komunale, promovim / 110,000 / 

Ndërtesat komunale 836 1,902,100 560 

Gjithsej 836 2,012,100 560 
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2. INFORMATAT BAZË PËR KOMUNËN 

Mitrovica (Shqip: Mitrovicë dhe Serbisht: Mitrovica) shtrihet në verilindje të Kosovës dhe 
ka sipërfaqe që është zvogëluar nga 791 km² në 336 km² me themelimin e dy komunave të 
reja asaj të Zubin Potokut më 1984 dhe Zveçanit më 1993. 

 

2.1. POZITA DHE TOPOGRAFIA 

Pozita e mirë gjeografike në mes të katër lumenjve Ibrit, Sitnicës, Trepcës dhe Lushtes kane 
ndikuar që ky territor të banohet që në parahistori.  

Pjesa më e madhe e sipërfaqes i takojnë kategorisë së relievit kodrinor dhe malor, sidomos 
treva e Shalës së Bajgores, prandaj komuna e Mitrovicës është trevë më tepër malore se sa 
fushore. Pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka paraprirë predispozicioni i lëvizjeve 
tektonike që ndodhën në kohën e tercierit kur mbi shtresat gëlqerore janë formuar shtresa 
të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve postvullkanike janë 
bartëse të xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i 
rrethinës së Mitrovicës bënë pjesë në sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në 
lindje të Mitrovicës. Është rajon malor i ulët (1600 m).Dallohet për ujërat e shumta e 
kullotat e pasura. 

Infrastruktura 
Vet pozita qëndrore gjeografike e komunës së Mitrovices mundëson një komunikacion të 
mirë dhe mjaft efikas. Komuna e Mitrovices karakterizohet me lidhje shumë të mira të 
komunikacionit rrugor të cilat ndihmojnë zhvillimin e transportit të udhëtareve dhe të 
mallrave. 

Mitrovica ka infrastrukturë rrugore që lidhë atë me Prishtinën  dhe nëpërmjet Mitrovicës 
veriut me Serbinë dhe gjithashtu lidhje jo të mira hekurudhore me Fushë Kosovën dhe 
Zveçanin. Lidhja hekurudhore me një vijë ofron vetëm një shërbim të kufizuar në linjët 
dyditore në drejtimet Fushëkosovë dhe Zveçan. Për shkak të problemeve të sigurisë është 
bërë ndërprerja e këtij qarkullimi. 
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2.2. KLIMA 

Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së Mitrovicës bën pjesë në 
sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të Mitrovicës. Është rajon 
malor i ulët (1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura.  

Temperatura 

 Vlerat mesatare të temperaturave dimërore sillen rreth 0 gradë celzius; temperaturat 
mesatare të prnaverës sjanë 4 14 gradë celzius, të verës 20 gradë celzius ndërsa të vjeshtës 
11 gradë celsiuz. Lagështia e Ajrit - vlera mesatare e lagështisë së ajrit është 77%, veqori kjo 
e viseve malore, me maksimum në muajin dhjetor kur arinë në 85,7% dhe minimum në 
muajin Gusht me 60,5%. Vranësirat - Vlerat e vrërësirës janë variabile për shkak të 
karakteristikave të ndryshimeve të temperaturave të ajrit si dhe nga heterogjeniteti i malve 
të kesajtreve. Viset malore kane më tepër vranësira ndërsja pjesa e rrafshët dhe vetë qyteti 
kanë rreth 45 % të kohës vranësira. Është shënuar se në Mitrovicë mesatarisht gjatëvitit 
kemi 20,5 ditë me mjegull, mirëpo këto nuk paraqiten në mënyrë kontinuele. Reshjet - Sasia 
e rreshjeve në komunën e Mitrovicës është variabile dhe ate kemi rreshje mesatare vjetore 
prej 600 mm për vendet me lartësi të vogël dhe deri në 1,100 mm për vendet me lartësi të 
madhe (Shala e Bajgorës). Rreshjet më të mëdha janë në Pranverë dhe në Vjeshtë. 
Mesatarisht në Mitrovicë kemi 32 ditë me borë. Erërat - në Mitrovicë mesatarisht gjatë vitit 
shifen 50 - 60 ditë me erëra. Zakonisht erërat që frekuentojnë Mitrovicën janë erërat e 
kuadrateve veriore, përkundër faktit që nga ana veriore ka si mburojë mallet, këto erëra 
depërtojnë kryesisht përmes grykës së Ibrit. Prej erërave dominojnë erërat 
veriperëndimore. Territorin e komunës e përshkojnë edhe erërat jugore, juglindore dhe 
jugperëndimore.1 

 

2.3. POPULLATA DHE VENDBANIMET 
 

Në bazë të Regjistrimit të popullsisë të vitit 2011-CENSUS 2011 ka rreth 85 701 banorë 
Përbëhet nga 47 fshatra, me 213 banorë në një km². 

Të dhëna të rëndësishme gjeografike e demografike janë dhënë në tabelën në vijim: 

Tabela 3 - Të dhëna me rëndësi për komunën e Mitrovices 

Komuna Mitrovicë 

Adresa rr.”BedriGjinaj” 

                                                        
1PlaniLokal i VeprimitnëMjedispërqytetin e Mitrovicës, 
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Regjioni Mitrovices 
Kodi postal 40000 
Ueb faqja www.kk.rks.gov.net/mitrovice 
  

Sipërfaqja 336m² 
Numri i fshatrave/vendbanimeve 78/8 
Numri i popullsisë 85 701 banorë 
Numri i ekonomive familjare 13 173 
Popullsia në zona urbane 52 529 banorë 
Zona urbane 451,5 ha 
Densiteti 225 banorë/km² 
Familja mesatare 5.47 anëtarë/familje 
  

Toka bujqësore 16 894 ha 
Pyje 10 170 ha 
  

Klima Kontinentale 
Gjatësia e sezonit të ngrohjes 185 ditë 

 

Komuna e Mitrovicës ka 36 zona kadastrale prej të cilave zona urbane e Mitrovicës dhe 36 
zona rurale. Shfrytëzimi  i tokës është paraqitur në tabelën në vazhdim.  

Zona e qytetit brenda kufirit të zonës së vendbanimit përfshinë 1’920 Ha, derisa zonat e reja 
(shtesë)-299 Ha. Sipërfaqja e vendbanimit brenda kufirit të zonës së vendbanimit është 972 
Ha. 

Mitrovica ka infrastrukturë rrugore që lidhë atë me Prishtinën  dhe nëpërmjet Mitrovicës 
veriut me Serbinë dhe gjithashtu lidhje jo të mira hekurudhore me Fushë Kosovën dhe 
Zveçanin. Lidhja hekurudhore me një vijë ofron vetëm një shërbim të kufizuar në linjët 
dyditore në drejtimet Fushëkosovë dhe Zveçan. Për shkak të problemeve të sigurisë është 
bërë ndërprerja e këtij qarkullimi 

 
2.4. STRUKTURA ORGANIZATIVE 

Struktura organizative e Komunës së Mitrovices është paraqitur në organogramin e 
mëposhtëm.  

 

http://www.kk.rks.gov.net/mitrovice
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Figura1. Organogrami i KomunëssëMitrovices 

Komuna e Mitrovices kae mëruar Menaxherin e zyrës për energji, z. Mehmet Bajrami. Të 
dhënat e përgjithshme për komunën në këtë dokument janë siguruar nga ueb faqja e 
Komunës së Mitrovices dhe zyrtarët përgjegjës. 

 
2.5. INDIKATORËT EKONOMIK DHE FINANCIAR 

Komuna e Mitrovices ka të hartuar dhe aprovuar Kornizën afatmesme buxhetore (KAB) për 
vitin 2017-2019. Të hyrat komunale të komunës Mitrovice realizohen në bazë të 
Rregullores mbi Tarifat dhe Ngarkesat Komunale, Rregullores mbi tatimin në Pronë si dhe 
dispozitave tjera ligjore të cilat përcaktojnë llojet e ndryshme të të hyrave komunale me të 
cilat komuna ka të drejtë të caktoj dhe inkasoj siç janë licencat e bizneseve dhe të hyrat 
tjera vetanake komunale. Bazën e të hyrave komunale e përbëjnë Tatimi në pronë të cilat të 
hyra duhet shpenzuar ekskluzivisht në sferën e projekteve për investime kapitale në 
infrastrukturën rrugore, ujësjellës, kanalizim2 

Shpenzimet për energji llogariten duke përdorur konsumin e energjisë të raportuar nga 
komuna dhe çmimet mesatare specifike të karburanteve dhe energjisë elektrike 

Buxheti komunal sipas këtij dokumenti është dhënë në figurën më poshtë: 

                                                        
2Kornizaafatmesmebuxhetore2017-2019 
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Shpenzimet për energji llogariten duke përdorur konsumin e energjisë të raportuar nga 
komuna dhe çmimet mesatare specifike të karburanteve dhe energjisë elektrike.  

Tabela4 - Buxheti i KomunëssëMitrovices(Euro)3 

Mitrovica 2018 

Buxheti total  € 18,446,443 

Fatura e përgjithshme e energjisë € 1,022,586 

Ndërtesat publike – (përfsh. Energjinë elektrike, termike me 
mirembajtje) 

€ 954,335 

Ndriçimi publik me mirembajtje € 46,487 

Automjetet e komunës (karburantet) € 21,764 

Investimet totale për masat e EE € 543,319 

Kontributi i drejtpërdrejt nga buxheti komunal € 543,319 

 

Komuna e Mitrovicës ka shpenzuar afërsisht5.5 % të buxhetit të saj për të mbuluar kostot e 
energjisë. Shpenzimet llogariten duke përdorur konsumin e energjisë të raportuar nga 
komuna dhe çmimet mesatare specifike të karburanteve dhe energjisë elektrike. 

Shpenzimet komunale për lëndë djegëse, karburante dhe energji elektrike për vitin e kaluar 
raportues mund të gjenden në kapitujt e mëposhtëm. 

 
2.6. NDËRLIDHJA ME POLITIKAT LOKALE, NACIONALE DHE TË TJERA 

 

Ky dokument ndërlidhet me politikat tjera relevante lokale, nacionale dhe ndërkombëtare. 

LIGJI Nr. 06/L -079 PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË   tek Neni 1- Qëllimi përcakton 
kornizën ligjore të domosdoshme për promovimin dhe përmirësimin e efiçiencës së 
energjisë në Republikën e Kosovës, me qëllim të përcaktimit të caqeve të efiçiencës së 
energjisë dhe arritjen e këtyre caqeve në zbatim të planeve të veprimit për efiçiencë të 
energjisë, zhvillimin e tregut të shërbimeve energjetike dhe masat tjera të efiçiencës së 
energjisë, ndërsa Neni 6 - Planet Komunale të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë, 
përcaktojnë format dhe mënyrat e raportimit të komunave kudnrejt Qeverisë në lidhje me 
                                                        
3Burimi I informatave-Komuna e Mitrovicës 
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zbatimin dhe monitorimin e planeve komunale për efiçiencë të energjisë. Gjithashtu 
Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. 09/ 2017 për Zyrat Komunale të Energjisë si akt 
nënligjor, rregullon pozitën dhe detyrat e zyrave komunale të energjisë. 

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis i Mitrovicës 2011-2016, parasheh nëobjektivin e parë: 
Përmirësimi i gjendjes në mjedis dhe mbrojtja e shëndetit të popullates përmes rritjes së 
sipërfaqeve të gjelbëruara, rivitalizimi i deponive dhe promovimi i ndërgjegjësimit publik 
për përgjegjësin e mbrojtjes së mjedisit, rritja e mbrojtjes së publikut dhe investimet e 
nevojshme edukimi mjedisor, ndryshimet klimatike, pyjet zhvillimii mjedisit të paster dhe i 
pranushëm. 

Plani Komunal i Efiçiencës se Energjisë 2014-2020 (PKEE) është realizuar në përputhje 
me dispozitat e Ligjit për Efiçiencën e Energjisë 04 / L-016 dhe paraqet dokumentin e parë 
ligjor te Komunës i cili është përqendruar në adresimin e energjisë, efiçiencën e energjisë 
dhe zvogëlimin e CO2 brenda nivelit lokal. Plani shpreh angazhimin e qartë se si plani 
komunal funksionon në çështjet e energjisë, ndryshimet klimatike në përgjithësi, dhe 
efikasitetin e energjisë në veçanti.PKEE adreson konsumin e energjisë në ndërtesat 
komunale dhe ndriçimin e rrugëve. Ai i paraqet fushat të cilat do të ndikohen si: potencialin 
për kursime në stokun e ndërtesave publike komunale duke përfshire edhe ndriçimin 
publik, kjo po ashtu përfshinë edhe koston e investimeve, planin e zbatimit dhe kursimet e 
vlerësuara potencial si dhe liston projekte për realizimin e caqeve. 

 

 
2.7. PËRVOJA NË ZBATIMIN E MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË 

Në qytetin e Mitrovicës në vitin 2015është realizuar projekti me Operatorit Ekonomik 
“HESALIGHT A/S me çmimin prej 767.940.00 € për realizimin e 1.658 shtylla elektrike dhe 
një WiFI-Sistem i cili ka rezultuar me një kursim të energjisë prej 88% . Për më tepër 
Komuna e Mitrovicës ka realizuar Ndërtimin e rrjetit të ndriçimit publik përgjatë rrugës së 
Ulqinit deri te mulliri në Fushë Ibër në qytetin e Mitrovicës si dhe ka realizuar projektin- 
 Furnizimi e vendosja e trupave ndriçues dhe e shtyllave të ndriçimit publik në rrjetin e 
ndriçimit publik në Mitrovicë.Në vitet e fundit, komuna e Mitrovicës ka realizuar projektet e 
mëposhtme që rezultojnë me përmirësim të efikasitetit energjetik të stokut të ndërtesave 
komunale dhe/ose ndriçimin publik, Sipas të dhënave buxhetore K.K.Mitrovicë ka ndarë 
buxhet si në vijim për tri vite: 
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Tabela5 - Projektet e EE tezbatuaranë 3 vitet e funditnëKomunën e Shtimës 

2.7.1. KAPACITETET PËR IMPLEMENTIMIN E PROJEKTEVE 

 

Administrata komunale është përgjegjëse për zbatimin e të gjitha detyrave ekzekutive të 
caktuara nga statuti dhe aktet e tjera normative komunale. Vendimet mirren në Asamblenë 
komunale. Komuna e Mitrovices ka emëruar menaxherin për efiçiencë të energjisë që do të 
shërbejë si koordinator me sektorët përkatës varësisht prej sektorit në të cilin realizohet 
projekti. Me krijimin dhe funksionalizimin e sistemit komunal për menaxhimin e 
energjisëdhe me vendosjen e të dhënave në softverin për menaxhim komunal të energjisë, 
Menaxheri komunal i energjisë do të ketë më të lehtë menaxhimin e të dhënave nga terreni 
për ndërtesat komunale dhe ndriçimin publik, si dhe në krijimin e Planit Komunal të 
Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE). 

Emri i Projektit 
  

Vlera 
monetare € 

Vlera 
monetare € 

Vlera 
monetare € 

v.2016 v.2017 v.2018 
Ndërtimi,rindërtimi i ndriçimit publik   150,000.00 
Ngrohja qendrore Ilirid – Bare   6,894.00 
Furnizimi dhe montimi i Kaldaveper ngrohje ne Gjimnazin 
"Frang Bardhi"  8,000.00  
Furnizimi dhe montimi i Kaldaveper ngrohje ne shfmu 
"Bedri Gjinaj"  4,500.00  
Nderrimi i dritareve ne shfmu "Musa Hoti" PN Frasher  4,500.00  
Nderrimi i dritareve dhe dyerve ne shfmu "HarunBeka" - 
PN Vidimriq  4,800.00  
Renovimi i shkolles se vjeter ne shfmu "Xhevat Jusufi" – 
Bare  10,000.00  
Nderrimi i dritareve ne shfmu "Jashar Begu" Vllahi   10,000.00 
Riparimi i sistemit te ngrohjes qendrore ne shfmu 
"Trepca" - Stan Terg  1,529.00  
Nderrimi i dritareve ne shfmu "Bedri Gjinaj" – Mitrovice   22,125.00 
Renovimi i shkollës "Musa Hoti"   356,300.00 
Rregullimi i catise se deposeper lende djegese ne shfmu 
"Migjeni"   2,000.00  
Gjithsejt  35,329.00 545,319.00 
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Ky është një mjet lehtësimi për realizimin e projekteve për EE nëpërmjet identifikimit më të 
lehtë të potencialit të kursimit si dhe përdorimit të këtyre të dhënave me sektorët tjerë 
relevantë. 

 

3. FURNIZIMI ME ENERGJI, PRODHIMI DHE DISTRIBUIMI 

3.1. FURNIZIMI ME ENERGJI 

Furnizimi me energji elektrike bëhet përmes termocentralit të Obiliqit dhe nga 
hidrocentrali i Ujmanit. Stabiliteti i rrjetit elektrik, është i pamjaftueshëm dhe vjen deri te 
ndërprerja e shpeshtë e rrymës elektrike. Arsyet për këtë janë kapacitetet e kufizuara të 
termocentraleve të Obiliqit dhe humbjet dhe defektet në rrjete. Një nga problemet kryesore 
është gjendja e rrjetit elektrik. Shumica e objekteve të banimit furnizohen me energji nga 
kabllot mbitokësore, e të cilat të shumtën e rasteve janë në gjendje të mjerë. Rinovimi i këtij 
sistemi të vjetruar duhet të ketë një prioritet të lartë. Në kuadër të një programi kombëtar, 
duhet të shqyrtohen mundësitë e shfrytëzimit të burimeve alternative të energjisë, para së 
gjithash uji, diellietj, Sektori i energjisë elektrike i ekonomive familjare dhe ndërtesave 
publike është një nga sektorët e rëndësishëm të konsumimit të energjisë në Komunën e 
Mitrovicës. Rëndësia e saj është theksuar nga fakti se konsumon sasi të mëdha të energjisë 
elektrike dhe lëndës djegëse, e cila ka kontribuar në krizën aktuale të rëndë të energjisë në 
vend. 

Komuna e Mitrovicës është një nga rajonet më të ftohta të Kosovës. Të gjitha këto 
argumente do të thotë se rajoni ka nevojë për konsum më të lartë të energjisë sesa pjesët e 
tjera të Kosovës, në sektorët e ekonomive familjare dhe publike.  

Përdorimi në rritje i pajisjeve elektrike, mungesa e lëndës djegëse të drurit dhe çështje të 
tjera të lidhura, si qasja dhe çmimet, janë shqetësuese dhe mund të shkaktojnë probleme të 
mëtejshme në të ardhmen. Situata shkon e përkeqësohet nga prerjet e pakontrolluara të 
lëndës djegëse në zonat rurale. Kjo ndikon në nivelin dhe strukturën e furnizimit total të 
energjisë për këtë rajon. 

Tani për tani, popullsia në Komunën e Mitrovicës ka përdorur më së shumti lëndën djegëse 
për ngrohjen e hapësirës. 

Në Tabela 7janë paraqitur sasitë e shpenzuara të burimeve të ndryshme të energjisë per 
sektorin e ndërtesave në Komunën e  Mitrovicës mesatarja e tri viteve të fundit: 
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Tabela6 - Sasia e energjisësëkonsumuarsipasburimeveenergjetikemesatare 3 vite nësektorin e ndërtesave 

Sektori/njesi 
Dru  Thëngjill Pelet Naftë Energjielektrike 
m3 ton ton litra MWh/vit 

Administrata 15 0 0 26500 69.84 
Arsimi 2324 79 0 82760 549.50 
Shendetesi 143 0 0 12000 236.00 
Kulture 7 0 50 0 34.50 
Gjithsejnjesi 2489 79 50 121260 889.84 
Gjithsej MWh/vit 4132 171 255 1514 1193 

 

3.1.1. ENERGJIA ELEKTRIKE 

Energjia elektrike është burimi i dytë më shumë i përdorur. Sikur përdoruesit individualë 
ashtu edhe kolektivë si Komuna e përdorin energjinë elektrike për pajisje,ngrohje, ndriçim 
dhe të ngjashme.Konsumi i energjisë elektrike  për vitin 2018 në sektorin e ndërtesave 
komunale ishte 847MWh/vit ose 13% e konsumit total te energjise. Trendi i shfrytëzimit të 
energjisë elektrike  në sektorin e ndërtesave komunale, në tri vitet e fundit është paraqitur 
në tabelën dhe grafikun që vijon. 

Tabela7 - Energjia elektrike per trivitet e fundit 

Viti Energjia elektrike MWh/vit 
2016 868.67 
2017 889.26 
2018 847.04 
 

 

3.1.1.1. FURNIZIMI ME ENERGJI ELEKTRIKE 

Furnizimi me energji elektrike bëhet nga TC “Kosova B” dhe nga hidrocentrali i 
Ujmanitderisa me dokumente planifikimi për EE rekomandohet burimi i energjisë me Erë si 
burim alternativ i energjisë. 

3.1.1.2. DISTRIBUIMI I ENERGJISË ELEKTRIKE 

Distribuimi i energjisë elektrike sikur u paraqit më lartë bëhet nga KEDS - Kompani 
distribuese. 

3.1.2. DERIVATET E NAFTËS 

3.1.2.1. NAFTA 
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Në bazë të dhënave, Derivati i vetëm që është përdorur në ngrohjen e ndertesave ne 
Komunën e Mitrovicës mesatare tri vite është Nafta me 121,279.00 l/vit pwr ngrohje të 
ndërtesave dhe 19,785 l/vit pwr automjete komunale qw gjithsej i bjen1,523.3MWh/vit. 

3.1.2.2. BENZINA 

Benzina si lëndë djegëse përdoret vetëm në transport. 

3.1.2.3. MAZUT 

Mazuti nuk përdoret si lëndë djegëse në ndërtesat publike komunale 

3.1.2.4. LPG 

Nuk përdoret në sasi të konsiderueshme. 

3.1.3. THËNGJILLI 

Thëngjilli është burim i energjisë për ngrohjen e ndërtesave komunale. Në bazë të dhënave  
konsumi i i thëngjillit rezulton me 129.00t në vitin 2018 ose 278.85MWh/vit duke marrë 
pjesë me 3% në konsumin e përgjithshëm për ndërtesa komunale dhe me mesataren për tri 
vitet e fundit 462MWh/vit..Në bazë të Vendimit të Qeverisë Nr.06/74 të dt.06.11.2018 i 
ndalohet përdorimi i thëngjillit për ngrohje të objekteve të institucioneve publike. 

3.1.4. BIOMASË DRURI 

Sa i  përket biomases se drurit në Mitrovicë përdoret më së shumti dru zjarrime 57% të 
konsumit të përgjithshëm në ndërtesat komunale duke përfshi edhe energjinë elektrike. 
Drutë e zjarrit janë burimi më i përdorshëm nga të gjitha burimet e tjera të energjisë. Në 
sasi të vogël përdoret edhe peleti. 

Në mungesë të hapësirës për deponim dhe tharje të druve, ata përdoren të sapo prerë. 
Djegia e drurit të sapo prerë, i cili ka përmbajtje të lartë lagështie, ka disa aspekte negative 
të cilat ndikojnë në parametrat operativë të sistemit të ngrohjes: 

1. Aspekte teknologjike - lagështia në dru pakëson temperaturën e procesit të djegies, gjë 
që bënë kushte të favorshme për formimin e fundrrinës  së karbonizuar. Kjo masë 
tenton të vendoset në sipërfaqet e shkëmbimit të nxehtësisë, gjë që redukton 
efikasitetin e bojlerit; 

2. Aspektet mjedisore - ekziston rreziku i lartë i formimit të benzopirenitkancerogjenik 
në furrë, i cili nëpërmjet ajrit mund të hyjë në sistemin respirator të njeriut. Kjo mund të 
ndodhë në rastin e mjegullës ose nëse rezervuari është me diametër shumë të madh dhe 
shkarkimet nuk mund të shpërndahen në shtresat më të larta të atmosferës; 
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3. Aspekti ekonomik - gjithë përmbajtja e lagështirës e cila është në dru, duhet të 
avullohet para se të fillojë procesi i djegies. Për të zhdukur 1 kg ujë, ajo merr rreth 2500 
kJ energji të ngrohjes, e cila më pas ka kaluar në mjedis. Për të avulluar lagështinë nga 
druri, nevojitet energji shtesë e cila është humbje e burimeve. 

Prandaj, një nga aspektet që ndikon në masë të madhe në fazën e prodhimit të energjisë së 
ngrohjes është përcaktimi i kërkesës së kualitetit adekuat për biomasë gjatë procedurës së 
prokurimit. 

Për shembull kriteret minimale për copë druri duhet të jenë; 
• përmbajtja e hirit nën 7%; 
• përmbajtja e lagështirës nën 12%; 
• grimca të imta nën 1%. 

 
Parametri më i rëndësishëm i cilësisë së drurit është përmbajtja e lagështisë. Sa më i ulët 
është përmbajtja e lagështisë, prodhimi i energjisë për ngrohjedo të jetë më i lartë, e që 
është për shkak të faktit, se më pak energji duhet të harxhohet për të tretur lagështinë e 
panevojshme. Prandaj është më se e rëndësishme të bëhet zgjidhje adekuate për ruajtjen e 
drurit. Opsioni i dytë është të sigurohet biomasëduke u bërë matja jo me m³ ose t, por me 
përmbajtjen e saj energjetike MWh / t 

 

3.1.4.1. DRU ZJARRI 

Sipas të dhënave të mbledhura sasia e druve të zjarrit është 2,314m³ mesatarja për tri vitet 
e fundit është 3,583MWh/vit. Drutë e zjarrit përdoren për ngrohje edhe ate sidomos të 
ndërtesave shkollore si dhe për shëndetësi si dhe një ndërtesë për administratë. 

 

3.1.4.2. PELET 

Pelet përdoret në sasi të vogël. Është burimi me përqindje më të vogël përdorimi nga 
burimet tjera të energjisë.Gjatë vitit 2018 është përdorë një sasi prej 50t e peletit në sallën e 
sportit duke rezultuar me energji prej 255MWh/vit ose 4% e energjisë së përgjithshme. 

3.1.4.3. TJERA 

Nuk aplikohen. 
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3.2. PRODHIMI I ENERGJISË 

3.2.1. PRODHIMI I ENERGJISË PREJ BURIMEVE TË RIPËRTRITSHME ( PANELE DIELLORE 
FOTOVOLTAIKE, PANELE DIELLORE TERMALE, POMPA TË NXEHTËSISË, ERA) 

Aktualisht nuk ka impiante prodhuese për energjinë nga burimet e ripërtëritshme. Energjia 
nga burime të ripërtëritshme i takon të ardhmes. Shumë të rralla janë rastet kur në shtëpi 
individuale instalohen panelet solare që përdoren për ngrohje qendrore si dhe ngrohje të 
ujit sanitar. Në auditimet e bëra, sidomos në shkolla rekomandohen si masë për kursim të 
energjisë për ngrohje. Po ashtu edhe nëpër Qendra të Mjekësisë Familjare dhe Spitale, 
Panelet solare do të ndikonin në reduktimin e përdorimit të energjisë elektrike ose të 
burimeve tjera më pak të pastërta për ngrohje 

 
3.2.2. PRODHIMI I ENERGJISË PËR NGROHJE QENDRORE TE QYTETIT 

Komuna e Mitrovicës nuk ka sistem qendror për ngrohje në nivel të qytetit. Ngrohja në 
ndërtesat komunale si edhe në ndërtesat private është individuale ose qendrore në nivel të 
ndërtesës. 

Sikur edhe u paraqit më lartë burimi më i përdorur i energjisë është druri i zjarrit. Sipas 
planeve afatmesme dhe afatgjate, me ndërtimin e TC të ri do të paraqitej mundësia e 
shtrirjes së sistemit të ngrohjes qendrore në nivel të qyteteve me kogjenerim. 

3.3. PRODHIMI I ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE 

3.3.1. PRODHIMI I ENERGJISË  NË EKONOMITË FAMILJARE (NDËRTESAT E BANIMIT) 

Sektori i ndërtesave  të banimit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë në 
Kosovë. Megjithatë, nuk ka asnjë instrument në nivel lokal për të adresuar çështjet që 
lidhen me efikasitetin e energjisë apo BRE. 

Bazuar në rezultatet e CENSUS 2011, pothuajse çdo familje në Kosovë zotëron shtëpinë e saj 
dhe marrja me qira e shtëpive është shumë e rrallë (2-3%). Pothuajse të gjitha banesat 
(99%) janë të elektrifikuara, por siç u tha më lart, lënda e drurit është burimi më i përdorur 
për ngrohjen e hapësirës, veçanërisht në zonat rurale. Sa i përket këtij sektori të banimit në 
Mitrovicës nuk ka informata të sakta sa i përket konsumit të energjisë në sektorin privat 
shtepiak. Qyteti i Mitrovicës ka përafërsisht 71 909 banorë. Më shumë se 50% e shtëpive në 
Mitrovicë janë ndërtuar në mes të viteve 1970 dhe 2000. Në studimin e 2013 i bërë nga 
Brian H. Bowen, James A. Myers (të financuar nga Banka Botërore) i cili është realizuar për 
të mbledhur të dhënat e besueshme të konsumit të energjisë në sektorin rezidencial [1]. 
Raporti thekson se mbi 95% e shtëpive në Mitrovicë janë duke përdorur dru dhe 5% e 
shtëpive janë duke përdorur energjinë elektrike. 
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Gjatë hulumtimit u konstatua se 18% e shtëpive kishin izoluar kulmet dhe 59% e të gjitha 
shtëpive kishin lustrim të dyfishtë. Edhepse zakonisht banesat ngrohen pjesërisht, studimi 
arrin në përfundimin se 32% e shtëpive kishin shpenzuar nga 10 në 20% të të ardhurave të 
tyre për energji elektrike. Bazuar në Studimin e Bankës Botërore mesaterisht është ngrohur 
40% e hapsirave. Sipas studimit varësisht nga viti i ndërtimit dhe lloji i ndërtesës, ndërtesat 
konsumojnë 80-205 kWh/(m2vit). Anketa e bërë në Mitrovicë tregon konsumin mesatar i 
përdorimit të drurit për ngrohje të shtëpive është me një sasi prej 8-10m3 dru në vit. Që do 
të thotë,për një hapsirë mesatare prej 71 deri 100 m2, konsumi mesatar do të jetë 75 deri 
158kwh(m2a), po të kemi parasysh se vetëm 40% e hapësirës është ngrohur kjo do të thotë 
se është shpenzuar 281-396 kWh/(m2vit). Për të vlerësuar konsumin e energjisë në 
sektorin e banesave janë përdorur të dhëna mbi konsumin specifik të energjisë nga studimi 
NationalBuildingEnergyEfficiencyStudyforKosovo-EPTISA-WB4. Studimi tregon se konsumi 
mesatar aktual i energjisë pa arritjen e nivelit komfor në banesat e Komunës së Mitrovicës 
është 269 kWh/(m2vit). 

Karakteristikat e ndërtimit të njësive të ndërtimit, në drejtim të materialeve izoluese dhe 
cilësinë e dritareve dhe dyerve, kanë qenë të prirura drejt përmirësimit në kohët e fundit. 
Në përgjithësi, ndërtesat e ndërtuara që nga viti 1999 arrijnë standardet e detyrueshme të 
ndërtimit, përderisa ndërtesat e ndërtuara para vitit 1999, veçanërisht ato në sektorin 
publik, janë të karakterizuar me cilësi të izolimi termik tejet të varfër, veçanërisht në lidhje 
me tavanet, muret e jashtme dhe dritare. 

 

 

 
                                                        
4 National Building Energy Efficiency Study for Kosovo-EPTISA-WB 
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3.3.2. PRODHIMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E SHËRBIMEVE 

Të dhënat nga Komuna e Mitrovices që trajtohen me këtë analizë  për sektorin e 
shërbimeve përfshinë ndërtesat komunale derisa nuk posedohen të dhëna për sektorin 
komercial, të bujqësisë dhe industrisë. 

3.3.2.1. PPRODHIMI I ENERGJISË NËNDËRTESA KOMUNALE 

Sipas të dhënave, Komuna e Mitrovicës ka një stok të ndërtesave publike prej 47 objekte. 
Viti i ndërtimit të stokut të ndërtesave varion duke filluar nga viti 1948, por mund të thuhet 
se është stok relativisht i ri, sepse gjatë viteve të fundit si pasojë e luftës ka pasur investime 
në ndërtimin e objekteve të reja, Këto ndërtesa kanë sipërfaqe totale e ngrohur prej 
85,559m2. Bazuar në të dhënat e komunës, këto ndërtesa konsumuanmesatarisht për tri 
vite: 

Tabela8. Konsumi  ilëndëvedjegësedheenergjisëelektrike 

Sektori/njesi 
Dru  Thëngjill Pelet Naftë Energjielektrike 
m3 ton ton litra MWh/vit 

Administrata 15 0 0 26500 69.84 
Arsimi 2324 79 0 82760 549.50 
Shendetesi 143 0 0 12000 236.00 
Kulture 7 0 50 0 34.50 
Gjithsejnjesi 2489 79 50 121260 889.84 
Gjithsej MWh/vit 4132 171 255 1514 1193 

 
Për vitin 2018, duke përfshirë edhe energjinë elektrike (e cila gjithashtu mund të përdoret 
për ndriçim dhe pajisje elektrike), që raportohet të jetë 868MWh,lënda djegëse më e 
rëndësishme që është përdorë për ndërtesat komunale në Mitrovicëështë druri, me një 
pjesëmarrje (në bazë të numrit të raportuar të konsumit) 57%, ndërsa energjia elektrike 
merr pjesë me 19% dhe me 13% nafta, 7%-thëngjilli e 4%-pelet. Shih gjithashtu edhe 
grafikun më poshtë.   

Shih gjithashtu edhe grafikun më poshtë. 

 



28 
 

 

Figura2. Konsumi i lëndëvedjegësedheenergjisëelektrike me përqindje 

 

3.3.2.2. PRODHIMI I ENERGJISË NË SEKTORI KOMERCIAL, NDËRMARRJET E VOGLA 
DHE TË MESME 

Për sektorin komercial si dhe ndërmarrjet e vogla e të mesme nuk ka të dhëna. 

3.3.2.3. PRODHIMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE 

Ndërmarrjet publike të cilat kanë zyret e tyre në komunën e Mitrovices, janë Kompania 
rajonale e ujësjellësit dhe kompania rajonale e mbeturinave. Komuna e Mitrovices nuk ka 
juridiksion mbi këto kompani dhe shpenizmet e tyre i mbulojnë vetë zyretrespektive. 

 

3.3.3. PRODHIMI I ENERGJISË NË INDUSTRI 

Në këtë regjion komuna e Mitrovicës ishte komuna me shkallë më të ulët të zhvillimit të 
industrisë dhe derisa komunat e tjera kishin rreth 14,000 të punësuar në degë të ndryshme 
të industrisë, komuna e Mitrovicës kishte rreth 1,000 të punësuar. Pas çlirimit të Kosovës 
zhvillimi i sektorit sekondar apo industrisë është përcjell kryesisht me zhvillimin e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme edhe në fushën e prodhimit. Bazuar në shënimet e 
Agjensionit për Regjistrimin e Bizneseve, në vitin 2015 në Mitrovicë janë të regjistruara 
gjithsej 740 ndërmarrje industriale. 

3.3.4. PRODHIMI I ENERGJISË NË BUJQËSI 

Nuk ka të dhëna se sa është sasia e derivateve që përdoret gjatë një viti. Gjatë përpunimit 
dhe përkujdesjes për rendimentet përdoret edhe energjia elektrike sikur edhe për 
deponimin e frutave. 
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3.3.5. LËNDË TJERA PËR PRODHIMIN E ENERGJISË 

Burimet tjera të energjisë nuk janë sasi që duhet konsiderohen andaj nuk ka të dhëna nëse 
përdoren edhe lëndë tjera djegëse për prodhimin e energjisë. 
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4. ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE 

Të dhënat relevante për analizën e konsumit të energjisë në ndërtesat publike të Komunës 
së Mitrovicesu siguruan nga menaxheri i energjisë së Komunës së Mitrovices. Të dhënat e 
energjisë janë siguruar për të gjitha ndërtesat në kuadër të komunës të grupuara në 3 
sektorë si në vazhdim:  

• Sektori i Ndërtesave Komunale 
• Sektori i Ndriçimit Rrugor 
• Flota Komunale e Automjeteve 

Tabela  në vazhdim tregon konusmin e energjisë për secilin sektor shprehur në MWh për vit 
dhe në indikator financiar si Euro për vit si mesatare e tri viteve të fundit (2018,2017 dhe 
2016) 

 

Tabela9 - Konsumi i energjisësipassektorëve, përvitin 2018 

Nr.  Sektori  Konsumi MWh/vit  Konsumi EUR/vit  

1  Ndërtesat komunale 6,755 € 568,155 

2  Ndriçimi publik 303.0 € 24,250 

3  Automjetet e komunës 204 € 21,764 

Gjithsej 513,755 € 614,169 

 
Sipas të gjeturave më lartë del se ndërtesat publike janë shpenzuesi më i madh i energjisë 
në komunë me 6,570.4MWh në vit, duke lënë larg në krahasim shpenzuesin e rradhës i cili 
është ndricimi publik me 303MWh në vit dhe Automjetet e komunës me 204MWh në vit. 

 

4.1. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT PUBLIKE 

Ndërtesat publike të cilat përbëjnë stokun e tërësishëm të ndërtesave në komunën e 
Mitrovices janë të ndara në nënsektorët si më poshtë: 

• Ndërtesa administrative, 
• Ndërtesa arsimore, 
• Ndërtesat e shëndetësisë dhe, 
• Ndërtesa kulturore dhe sportive 
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Bazuar në “Studimi mbi shpërndarjen e konsumit të energjisë në sektorin e sherbimeve” 
hartuar në nivel nacional janë marrë disa kritere për të caktuar se ku shkon energjia e 
konsumuar. Kjo ndihmon gjatë caktimit të përqindjes së energjisë së kursyer p.sh. në 
ndriçim të brendshëm etj. 

Në përgjithësi energjia e konsumuar tek këto ndërtesa (nivel vendi) shkon për ngrohje, 
ftohje, ndriçim, ujë sanitar, pajisje administarive etj. Konsumi më i madh shkon për 
ngrohjen e ndërtesave5 me rreth 89% pasuar nga ndriçimi me 5%, pajisjet elektrike 4% dhe 
uji i ngrohtë sanitar, ftohje dhe gatim së bashku përmbëjnë vetëm 2% të konsumit total. 

 

 

Figura 5. Shpërndarja e konsumit të energjisë në sektorin e ndërtesave në Kosovë 

Analiza e stokut të ndërtesave në komunën e Mitrovices tregon për një tërësi ndërtesash në 
gjendje relativisht të mirë sa i përket aspektit termik. Kjo si rrjedhojë e renovimeve të 
vazhdueshme të ndërmarra nga Komuna e Mitrovices si dhe ripërtëritjes së stokut 
ndërtimor duke ndërtuar godina të reja. Në tabelën më poshtë janë dhënë në formë tabelare 
gjendja e përgjithshme.  

                                                        
5Burimi MZHE, Studimimbishpërndarjen e konsumittëenergjisënësektorin e sherbimeve 
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Tabela10 - Gjendjafizike e stokutndërtimor 

Gjendja  e 
nënsektorit 

Arsim Shëndetësi Administratë Kulturë/sport 

Mure të paizoluara 21 14 3 1 

Dritare jo efiçiente 5 5 0 0 

Pa ngrohje qëndrore 13 16 6 2 

Gjithsej ndërtesa 40 21 6 3 

 

Sektori I Arsimit: Sa i përket sistemit të ngrohjes qendrore, 27 shkolla kanë kaldaja të 
ngrohjes qendrore nga te cilat 19 punojnë me dru-2 me dru dhe thengjill, ndërsa 6 shkolla 
kanë te instaluar kaldaja me naftë. 

Sektori I shëndetësisë: Sa i përket sistemit të ngrohjes qendrore, 5 ndërtesë kanë kaldaja 
për ngrohje qendrore, prej tyre një me rrymë elektrike, një me naftë derisa tjerat me dru, 
ndërtesat tjera kanë stufa individuale me  dru  

Për analizë është rekomanduar, që ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të 
energjisë, më pak se 80 kWh/m2, nuk do të analizohen tutje sepse konsidreohet se këto 
ndërtesa vetëm se janë duke operuar në kushte optimale 

INDIKATORËT 
 

Për të caktuar vlerën krahasimore mes ndërtesave duhet bazuar në indikatorë specific. 
Gjatë analizës së të dhënave për komunën e Mitrovices indikatorët kryesor të cilët janë 
përdorur janë kWh/m2vit dhe EUR/m2 .  

`Softveripë menaxhim komunal të energjisë i bazon kalkulimet në indikatorët teknik 
gjegjësisht kWh/m2vit, mirëpo për rastet kur energjia e konsumuar prodhohet nga derivate 
që financiarisht nuk janë të favorshëm, atëhere duhet përdorur indikatorë financiar si 
EUR/m2.  

 

4.1.1. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT  ADMINISTRATIVE 

Ndërtesat që hyjnë nën sektorin e administratës janë: Ndërtesat komunale që ofrojnë 
shërbime për qytetarët, ndërtesat komunale për administratën lokale, zyrat e komunitetit 
etj. 
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Ndërtesa që u shërbejnë qytetarëve dhe komunale për administratën lokale janë 5 ndërtesa 
me sipërfaqe që ngrohet 4811 m² me konsum të energjisë mesatar vjetor prej 380MWh/vit 
dhe me energji specifike për ngrohje dhe energji elektrike 79.0kWh/m² per vit. 

Tabela më poshtë jep shpenzimet për këtë nën-sektor; 

Tabela11 - Konsumi i energjisënëndërtesat administrative 

Nr 

Emri I institucionit 
Siperfaqeqengroh

et 

Konsumispecifikmesat
ar per 3 vite 

KonsumienergjiseMesata
re 3 vite 

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 

1 Objekt admin. - Bare 100 129.2 12.92 
2 Objekt admin. - Tunel I parë 46 158.0 7.27 

3 
Objekt admin shipoldhe QMF - 
Zhabar I Poshtem 758 54.8 41.52 

4 KuvendiKomunal 3,819 81.0 309.43 
5 ZvShupkovc 88 101.9 8.97 

E pergjithshme 4811 79.0 380.11 
 

 

Figura 3 - Konsumi i energjisënëndërtesat e administratës 

4.1.2. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË 

Në total ka 40 ndërtesa që janë nën përgjegjësinë e departamentit të arsimit. Disa prej  
këtyre shkollave përdorin  stufa individuale për ngrohje ku vetëm në klasa dhe zyra kanë 
instaluar stufa brenda. Stufat po përdorin dru zjarri si lëndë djegëse. 

Sa i përket sistemit të ngrohjes qendrore, 27 shkolla kanë kaldaja të ngrohjes qendrore që 
punojnë me dru-19 sosh dhe 2 me qymyr, ndërsa 6 shkolla kanë instaluar kaldaja me naftë. 
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Si konsumatorë të energjisë ata konsumojnë energji vjetore 55,526 MWh për ngrohje dhe 
energji elektrike. 

Gjithashtu nisur nga Udhëzimi Administrativ I Masht  për ndalimin e investimeve kapitale 
në shkollë me numër të nxënësve 80 e më poshtë, del se në komunën e Mitrovicës janë 
gjithsej 14 shkolla që bijnë në këtë kategori. 

Tabela12 - Konsumi i energjisënëndërtesat e nën-sektorittëarsimit 

Nr 
Emri I institucionit 

Siperfaqeqengro
het 

Konsumispecifikmes
atar per 3 vite 

KonsumienergjisëMesa
tare 3 vite 

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 

1 
 SHFMU '' Jashar Begu '' - 
Maxhere 110 90.8 9.99 

2  SHFMU '' Trepça '' - Melenicë 110 115.2 12.67 
3  SHFMU '' Jashar Begu '' - Vllahi 857 104.0 89.11 
4  SHFMU '' Trepça '' - Stan Terg 2,082 135.0 281.12 
5  SHFMU '' ElmazPeci '' - Rahovë 300 247.1 74.12 
6 SHFMU '' Trepça '' - Mazhiq 209 116.0 24.25 

7 
 SHFMU '' Elena Gjika '' - Tunel I 
parë 1,199 163.8 196.43 

8 
SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - 
Shupkovc 1,749 29.3 51.32 

9 
SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - 
Zasellë 325 163.3 53.09 

10 
SHFMU '' BislimYmeri ''-Kqiq I 
madh 2,032 69.1 140.43 

11 
SHFMU '' Shaban Idrizi'' - 
Zhabar 2,105 136.5 287.40 

12 SHFMU '' Skëndebeu ''  4,964 61.6 305.96 
13 SHFMU '' Musa Hoti '' 3,500 71.0 248.46 

14 
SHFMU '' FazliGrajqevci '' - 
Shipol 4,226 20.4 86.37 

15 Shfmu "Musa Hoti"- paralele 240 87.9 21.10 
16 Qerdhja “GëzimiYnë” 2,125 168.0 357.09 
17 SHFMU “A.Z Çajupi” 2,816 46.9 132.06 
18 SHFMU “Abdullah Shabani” 2,260 81.9 185.12 
19 SHFMU “Avni Shabani” 210 252.5 53.02 
20 SHFMU “Bedri Gjinaj” 2,238 86.6 193.73 
21 SHFMU “Bislim Hajdari” 315 143.3 45.14 
22 SHFMU “BislimHalimi”-Selac 735 95.1 69.90 
23 SHFMU “EqremÇabej” 2,114 82.1 173.59 
24 SHFMU “Xhevat Jusufi” 589 169.7 99.96 
25 SHFMU “Harun Beka” Gushavc 184 206.1 37.92 
26 SHFMU “Harun Beka” Vidimiriq 120 279.5 33.54 
27 SHFMU “Ismail Qemali” 1,500 172.4 258.61 
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28 SHFMU “Jusuf Rexha”-Kushtovë 1,935 69.0 133.45 
29 SHFMU “MehëUka” 1,042 97.0 101.11 
30 SHFMU “Migjeni” 4,658 53.0 246.94 
31 Shfmu “FazliGrajqevci“-Vërnicë 615 161.8 99.52 
32 SHFMU “SefedinSmakolli” 685 90.2 61.80 
33 SHFMU “Sylejman Vokshi” 290 211.5 61.33 
34 SHMA “TeftaTashko” 2,340 85.8 200.74 
35 Gjimnazi “FrangBardhi” 5,171 49.2 254.36 
36 SHMLM “ Dr. Xheladin Deda” 6,512 55.1 358.87 
37 SHMLE “Hasan Prishtina” 2,017 91.3 184.24 
38 SHMLT “ArkitektSinani” 4,456 54.2 241.47 
39 SHFMU'XhevatJusufi '-Vidishiq 78 139.1 10.85 
40 SHFMU “Aziz Sylejmani” 575 86.9 49.95 

 
E pergjithshme 69,588 79.4 5526.07 

 

 
Figura4. Energjia specifikenëndërtesat e nën-sektorittëarsimit 

 
Nga ky stok i ndërtimit, disa shkolla kanë numër të vogël të nxënësve dhe nuk parashihet investim 
në renovimin e tyre. Këto shkolla janë si më poshtë: 
 

Tabela13 - Shkollat me numertenxënësvenën 84 

Shkolla  Siperfaqe që ngrohet [m2] Numri i nxënësve  

 SHFMU '' Jashar Begu '' - Maxhere 110 2 

 SHFMU '' Trepça '' - Melenicë 110 13 
 SHFMU '' Jashar Begu '' - Vllahi 857 39 

 SHFMU '' ElmazPeci '' - Rahovë 300 65 

SHFMU '' Trepça '' - Mazhiq 
209 

11 
SHFMU '' BislimYmeri ''-Kqiq I madh 2,032 

50 

SHFMU '' Musa Hoti '' 3,500 77 
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SHFMU “Bislim Hajdari” 315 13 

SHFMU “Sylejman Vokshi” 290 61 
SHFMU'XhevatJusufi '-Vidishiq 78 11 
 
 

4.1.3. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E NËN-SEKTORIT TË SHËNDETËSISË 

Komuna e Mitrovicës si qeverisje lokale është përgjegjëse vetëm për sistemin e kujdesit shëndetësor 
parësor, i cili përfshin qendrën kryesore të kujdesit shëndetësor familjar, qendrat e mjekësisë 
familjare dhe ambulancat. Tabela më poshtë tregon shpërndarjen e këtyre objekteve në komunën e 
Mitrovicës.  
Tabelamëposhtëtregonkonsumin e energjisënëtrivitet e fundit: 
 

Tabela14 - Konsumi i energjisënëndërtesat e shëndetësisë 

Nr 

Emri I institucionit Siperfaqeqengr
ohet 

Konsumispecifikme
satar per 3 vite 

KonsumienergjisëMes
atare 3 vite 

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 

1 QKMF 4,311 35.8 154.30 
2 QMF - Shupkovcë 97 220.1 21.35 
3 QMF - Bare 200 178.9 35.77 
4 QMF - Tunel I parë 160 164.8 26.36 

5 
QMF dhezyre e vendit- Stan 
Terg( Trepça ) 200 142.4 28.49 

6 QMF - Vllahi 107 110.3 11.80 
7 QMF - Kushtovë 88 234.7 20.65 
8 QMF - Shipol 182 225.4 41.03 

9 
QMF Zhabar I Poshtem+Z.V - 
Shipol 935 6.4 0.71 

1
0 AMF -''Gani Hajra''-Gushac 95 225.3 21.40 
1
1 Qmf- Ura e gjakut 288 29.9 8.60 
1
2 QMF - Bair 174 206.4 35.91 
1
3 QMF - Lirida 591 109.8 64.90 
1
4 AMF -Broboniq 122 198.4 24.20 
1
5 AMF- Kçiq I Madh 170 173.2 29.44 
1
6 AMF - Rashan 85 153.1 13.01 
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1
7 AMF - Zabërgjë 55 159.5 8.77 
1
8 AMF -Bajgorë 54 160.7 8.68 
1
9 AMF - Kaqanoll 72 231.3 16.65 
2
0 AMF -Selac 35 253.9 8.89 
2
1 AMF- Fidanishte 164 131.8 21.62 

 
E pergjithshme 8185 81.4 602.54 

 
Bazuar në të dhënat për konsumin e energjisë, këto ndërtesa gjithsej konsumojnë energji 
602.55 MWh/vit. 

Sa i përket sistemit të ngrohjes qendrore, 5 ndërtesë kanë kaldaja për ngrohje qendrore, prej tyre 
një me rrymë elektrike, një me naftë derisa tjerat me dru, ndërtesat tjera kanë stufa individuale me  
dru. 
 

 
Figura5. Konsumispecifik i energjisëtendërtesatshëndetësore 

 
Në figuren siper është prezantuar konsumi specific I energjisë në ndërtesat e shëndetësisë ku QKMF 
në qytetin e Mitrovices dhe QMF Ura e gjakut kanë konsumin e energjisë më të ultë specifik nga 
ndërtesat tjera. Ky konsum I ulet mund të shpjegohet me punën mosfurnizim të rregulltë të energjisë dhe 
duhet të hartohet raport I auditimit të energjisë enkas për këto ndërtesa. Ndërtesat tjera (duke larguar 
QKMF dhe QMF Ura e gjakut) kanë mesatarisht konsum specifik të energjisë prej 165.6 kWh/m2në 
vit. 
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4.1.4. KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E KULTURËS E SPORTIT 

Janë vetëm tri ndërtesa të kulturës dhe sportit: Objekti i kultures, objekti i kultures-Bare dhe Salla e 
sporteve.Tabelamë poshtë prezanton konsumin e energjisë në këto ndëresa e që është t i ulët vetëm 
për objektin në Bare ndërsa dy ndërtesat tjera kanë konsum të energjisë në suaza të normales. 

Tabela15 - Konsumi i energjisënëndërtesatpërkulturë e sport 

Nr 

Emri I institucionit Siperfaqeqengrohet 

Konsumispecifikmesatar 
per 3 vite 

KonsumienergjiseMesatare 
3 vite 

[m2] kWh/m2 vit MWh/vit 

1 Salla e sportit 3,008 129.2 197.90 
2 Objekti I kultures 1,100 158.0 7.27 
3 Objekti I kultures-Bare 35 54.8 41.52 

 
E pergjithshme 4,143 59.5 246.69 

 

 

Figura 6 - Konsumispecifik i energjisëtendërtesat e kulturësdhesportit 

 

4.1.5. KONSUMI I ENERGJISË TE NDRIÇIMI PUBLIK 

Rrjeti i ndriçimit të rrugëve të qytetit të Mitrovicës përbëhet kryesisht me struktura 
komplekse dhe të ndara. Ndriçimi i qytetit është i përbërë nga 1586 shtylla me 1,593 llamba 
ndriçuese, të cilat janë LED me kapacitete të ndryshme. Çdo vit ka një ndërtim te ri të 
ndriçimit rrugor dhe poashtu janë bërë rindërtime të reja në qytet. 

Tabela16 - Llojet e llambavedhekapaciteti i instaluar 

Lloji I llambave 
Numri I 
llambave Konsumivjetor 

Copë MWh/ vit 
LED - 20 W 89 7.1 
LED - 30 W 196 23.6 
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LED - 40 W 654 105.0 
LED - 60 W 599 144.3 
LED - 90 W 55 19.9 
Total 1593 299.96 

 
Sipas të dhënave të paraqitura konsumi i energjisë elektrike për ndriçimin e rrugëve kanë 
qenë në rritje, poashtu niveli i performancës së ndriçimit të rrugëve. Në bazë të informatave 
të marra konsumi ivlerësuar i energjisë për ndriçimin rrugor është 299.96 MWh/vit ndersa 
konsumi ir aportuar ne baze te faturave te energjise elektrike është 302.97 MWh mesatare 
per tri vite. Ky dallim i vogël vjen nga fakti se gjatë tri viteve të fundit ka pasur ndërrim të 
llambave  jo efiçiente me llamba efiçiente. 

Nëvendbanimet e ndërtuara rishtas ka një numër të konsiderueshëm të rrugëve që nuk 
kanë ndriçim rrugor pra nuk ofrojnë komunikim të duhur dhe të sigurt. 

I gjithë ndriçimi i rrugëve në Mitrovicë është pronë e vetme e autoriteteve lokale, gjë që ka 
mundësuar të dhëna të sakta për konsumimin e energjisë. 

Nëvitin 2019 Komuna e Mitrovicës ndanë nga 150,000.00€ 6për mirëmbajtjen dhe shtimin 
e rrjetit të ndriçimit publik. Kjo do të përmirësonte gjendjen e ndriçimit si dhe do të 
reduktonte konsumin. Me këtë investim Komuna e Mitrovicës ka ndërrur të gjitha llambat 
inkadeshente. 

 

4.1.6. ANALIZA E STOKUT NDËRTIMOR 

Bazuar në analizën e kryer të të dhënave, ka rezultuar një konkluzion shumë i rëndësishëm 
ku janë intervistuar (menaxherët e ndërtesës së shëndetësisë) mendojnë se renovimi i 
termoizolimit në ndërtesat e tyre dhe standarded e reja energjetike të ndërtimit do të 
ndihmojnë kursimin e energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit. 

Analiza e të dhënave për konsum specifik të energjisë të ndërtesave tregon se konsumi i 
energjisë i raportuar me nivel më të lartë është në nën sektorin e Arsimit pasuar nga 
ndërtesat e Administratës. Ndërtesat e Kulturës e sportit janë me konsum të ulët. 

Më poshtë në tabelë e grafik janë paraqitur konsumi i përgjithshëm në MWh për vit, dhënë 
sipas nën sektorëve. 

                                                        
6Planibuxhetor 2018 
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Tabela 17 - Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve 

Masat Sipërfaqe e 
përgjithshme [m2] 

Sipërfaqeqëngrohet   
[m2] 

Konsumimesatar 
3 vite [MWh/vit] 

Administrate 
5,164 4811 

380.1 

Arsim 
72,591 69588 

5526.1 

Shëndetësi 
9,611 8185 

602.5 

Kulture sport 
8,568 4,143 

246.7 

Gjithsej 
95,934    86,727.0  

      6,755.41  
 

 

Figura 6. Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve 

 
Në mënyrë që të kemi një analizë të fortë të stokut të ndërtesave, ndërtesat do të 
përjashtohen për analiza të mëtejshme nëse plotësohen tre treguesit e mëposhtëm: 

• Ndërtesat për të cilat nuk kanë ofruar informacione për sipërfaqen e përgjithshme që 
ngrohet dhe nuk janë ofruar të dhëna për konsumin e lëndëve djegëse për prodhimin e 
ngrohjes duke rezultuar se këto ndërtesa janë jasht përdorimit. 

• Ndërtesat me vlera të ulëta të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh/m2, të cilat 
do të tregonin se ndërtesa të tilla tashmë ishin mjaft efikase për energji; 

• Shkollat me numër të nxënësve më të vogël se 84 nxënës të cilat sipas Udhëzimit 
Administrativ 04/2018 të MASHT, per investime kapitale ,nuk lejohen për renovim 
(përjashtim zonat kufitare) 

Lista e ndërtesave komunale me konsum të ulët nën 80kWh në vit: 
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Tabela18 - Konsumi i energjisënëndërtesatnën 80 kWh vit 

Emri i institucionit Konsumi specifik kWh/m2vit 

SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - Shupkovc 29.3 
SHFMU '' BislimYmeri ''-Kqiq I madh 69.1 
SHFMU '' Skëndebeu ''  61.6 
SHFMU '' Musa Hoti '' 71.0 
SHFMU '' FazliGrajqevci '' - Shipol 20.4 
SHFMU “A.Z Çajupi” 46.9 
SHFMU “Abdullah Shabani” 81.9 
SHFMU “Bedri Gjinaj” 86.6 
SHFMU “EqremÇabej” 82.1 
SHFMU “Jusuf Rexha”-Kushtovë 69.0 
SHFMU “Migjeni” 53.0 
Gjimnazi “FrangBardhi” 49.2 
SHMLM “ Dr. Xheladin Deda” 55.1 
SHMLT “ArkitektSinani” 54.2 
QKMF 35.8 
QMF Zhabar I Poshtem+Z.V - Shipol 6.4 
Qmf- Ura e gjakut 29.9 
Objekti I kultures-Bare 54.8 

 
 

4.1.1. TË TJERA 

Nuk ka konsumuestjerë. 
 

4.2. KONSUMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE 

Komuna e Mitrovicës ka prezantuar  informata se në Komunë operojnë Ndërmarrja Publike 
“Uniteti dhe Standardi” për menaxhimin e mbeturinave dhe largimin e ujërave të zeza, 
“Ujësjellësi Regjional” dhe “Ibri”. Po ashtu në Komunën e Mitrovicës operon edhe “Trepça” e 
“Stacioni i autobusëve”. Megjithatë Komuna nuk ka raportuar ndonjë të dhënë për 
konsumin e energjisë nga këto kompani. Prandaj, analiza e thellë e konsumit të energjisë 
nuk ka qenë relevante. 7 

 
 

                                                        
7 PZHK Mitrovicës 
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4.2.1. KONSUMI I ENERGJISË NË FURNIZIMIN ME UJË DHE SEKTORIN E UJËRAVE TË 
ZEZA 

Ekziston një rrjet funksional i furnizimit me ujë të pijshëm. Disa pjesë të qytetit janë të 
kyçura në këtë rrjet me vështrësi. Furnizimi sigurohet nga Liqeni Ujmanit me sipërfaqe 
1060 km2 rrjedhja [13.5m3/sec] e ujit të akumuluar 395mil. përmes fabrikës së ujit në 
Shipol e cila punon me kapacitetet prej 450 l/s. Dy ndërmarrje furnizuese në të dy pjesët e 
qytetit: "Ujësjellësi Regjional“ dhe “Ibri”, të cilët plotësojnë rreth 90% të nevojave për ujë të 
pijshëm. Rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit vlerësohet të jetë ndërtuar gjatë viteve 1960 - 
1980 – 1985-1987- 2000-2008, dhe kryesisht në zonën urbane të qytetit me gjatësi totale 
360.790 km rrjetë e ujësjellësit dhe rreth 70.486 km rrjetë të kanalizimit të ujërave të zeza. 
Zonat që nuk janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit furnizohen me ujë nga burimet dhe 
puset. Në këtë mënyrë nuk mund të sigurohet një furnizim me ujë të pastër, pasi që burimet 
mund të ndoten nga ujërat e zeza.  

Të dhëna për konsum nga ky sektorë nuk janë prezantuar andaj nuk kemi ndonjë analizë 
konkrete për këtë sektor. 

Konsumi I ujit të rrjedhshëm sipas sektorëve jipet në vazhdim: 

Tabela19 - Konsumii ujit në ndërtesat komunale 

Destinimi I ndërtesës Konsumi I ujitmesatarpër 
3 vite 

Vleramesatarepër tri 
vite 

Ndërtesakomunale 
 

72,865 m3 68,654 EUR 

 

4.2.2. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E MBLEDHJES SË MBETURINAVE 

Ekzistojnë dy ndërmarrje (Unitet-i dhe Standard-i), të cilat janë përgjegjëse për rrjetin e 
kanalizimit dhe largimin e mbeturinave. Deponia e mbeturinave në pjesën jugore të qytetit 
u hap në vitin 1991(dhe u aktivizua nga DANIDA në vitin 2001.  

Meqë Mitrovica ka ndotës edhe industrial ekzistojnë disa deponi të mbeturinave e që 
realisht paraqesin rrezik për shëndetin e banorëve që jetonë në rrethinë. Sasitë e 
mbeturinave për komunën e Mitrovicës llogariten të jenë 57 – 60t / ditë rreth 0,58 kg 
mbeturina / ditë për banor Deponia është ndërtuar në vitin 1995 dhe ka kapacitet 2.5 
milion metra kub.Mitrovica ka 20000 familje, Zonat urbane në Mitrovicë (afër 40% 
vendbanime) janë të mbuluara me 90 % shërbime.Zonat rurale (që paraqesin mbi 60% të 
vendbanimeve), janë shumë pak të mbuluara me shërbim, diku 10%. 

Kompania Unitet-i administron deponin e mbeturinave qendrore regjionale “Gërmova” në 
të cilin grumbullohen mbeturinat prej tërë Regjionit të Mitrovicës nga tri komunat: 
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Mitrovica, Vushtrria dhe Skenderaj. Nuk ka të dhëna për konsumin energjisë nha hapësirat 
e kësaj ndërmarrje. 

 
4.3. KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E TRANSPORTIT 

Sektori i transportit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. Në Bashkimin 
Evropian në vitin 2010 sektori i transportit konsumoi 31,7% të totalit të konsumit final të 
energjisë. 

 Nuk ka statistika të disponueshme për sasinë totale të automjeteve në Mitrovicë. 

Në sektorin e transportit për banim ne mund të parashikojmë se konsumi i energjisë do të 
rritet, pasi pronësia e automjeteve pritet të rritet në të ardhmen. Do të ishte e nevojshme 
rritja e intensitetit të transportit publik. Për përmirësimin e cilësisë së mjedisit  dhe 
reduktimin e ndotjes së ajrit,  nevojitet optimizimi i qarkullimit të trafikut në qendër të 
qytetit. 

Sa i përket qendrës së regjistrimit të automjeteve në Mitrovicë, ka një numër prej 15,609 
veturave individuale të regjistruara atje. Destinacioni më i shpeshtë është Prishtina dhe 
qendra e Mitrovicës. Me qëllim të reduktimit të kërkesës për energji në transport, komuna 
duhet të prodhojë Planin e Mobilitetit. 

Konsumi i energjisë në sektorin e Trasportit  do të analizohet në dy sektorë: 

• Parku i automjeteve të komunës; 
• Transporti Publik 

 

4.3.1. FLOTA E AUTOMJETEVE KOMUNALE 

Nënsektori i automjeteve në pronësi të Komunës së Mitrovicës përfshin auto parkun prej 21 
automjeteve e të cilat kanë vit të prodhimit prej 1976 deri në 2018.  

Konsumi i energjisë dallon krahas me vitin e prodhimit. Sasia e konsumuar e derivateve 
është 19,785 l.Në Tabela 21është paraqitur emisioni i CO2 nga auto parku në pronësi nga 
Komuna e Mitrovicës në vitin 2018 për karburantet e konsumuara. 

Tabela 20 - Shpenzimet e karburantit nga automjetet në pronësi të Komunës 

Karburanti Konsumi I karburantit            
-litra/vit 

EmetimettCO2/ vit 

Ndërtesakomunale 
 

19,785 53 
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4.3.2. TRANPORTI PUBLIK 

Komuna e Mitrovicës ka stacionin e autobusëve si ndërmarrje publike me shumë probleme 
operimi.Të dhënat për transportin publik mungojnë. 

Nënsektori i transportit publik i Komunës së Mitrovicës përfshinë autobusët publikë. Nuk 
janë prezantuar të dhëna për numrin e autobusëve dhe shpenzimin e tyre, andaj mungon 
analiza konsumit dhe potencialit nga Transporti Publik. 

4.4. KONSUMI I PËRGJITHSHËM I ENERGJISË 

Meqenëse për sektorët e bujqësisë, industrisë dhe shërbimeve publike (regjionale) nuk ka 
të dhëna mbi konsumin e energjisë sepse nuk janë njësi buxhetorë të Komunës, atëhere 
tërësia e konsumit të energjisë në komunë përfshinë vetëms ektorët e ndërtesave, 
transportin komunal dhe ndriçimin publik. Këto të dhëna janë përmbledhur në tabelën e 
mëposhtme: 

Tabela21 - Kumulativi i konsumittëenergjisënëkomunë 

Sektori/njesi 
Dru  Thëngjill Pelet Naftë Energjielektrike 
m3 ton ton litra MWh/vit 

Sektori I ndërtesave 2324 79 50 121,260 1193 
Automjetetkomunale 

   
19,785 

 Ndriçimipublik 
    

303 
Gjithsej MWh/vit 4132 171 255 1,523.3 1,496 

 

 

5. ANALIZA E POTENCIALIT TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SIPAS 
SEKTORËVE 

Sikur edhe janë prezantuar më lartë ndërtesat publike në Komunën e Mitrovices 
konsumojnë shumë energji. Edhe pse disa nga ndërtesat janë renovuar dhe riparuar në 
aspekt të konsumit të energjisë ende ekziston potencial i konsiderueshëm për kursim të 
energjisë në to. 

Potenciali i Efiçencës së energjisë në stokun e ndërtesave në komunën e Mitrovices është 
definuar në bazë të përllogaritjeve të kursimeve që mund të arrihen nga ndryshimet / 
përmirësimet realisht të arritshme ndërmjet konsumit aktual të energjisë dhe konsumit të 
energjisë pas zbatimit të masave të qëndrueshme të efiçiencës së energjisë.  

Vlera e potencialitenergjetikpërcaktohetnga parametrat e mëposhtëm: 
• Kushtetaktuale, 
• investimet e nevojshme, 
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Niveli real i zbatimittëmasavetëefiçiencëssëenergjisë 
 

5.1. SEKTORI I SHËRBIMEVE 

5.1.1. NDËRTESAT PUBLIKE 

Për vlerësim të potencialit të efikasitetit energjetik të ndërtesave janë marr në konsideratë 
për zbatimin e masave të EE ndërtesat me konsum specifik të energjisë më të lartë se 80 
kWh/m²vit dhe ato që kanë kosto më të madhe për energji.  Në tërësi ka 55ndërtesa publike 
komunale me një konsum specifik të energjisë të tillë, pra më të lartë se 80kWh/m2 dhe me 
kosto të lartë specifike €/m² për energji për vit në Komunën e Mitrovicës. 

Potenciali për kursimin e energjisë është radhitë sipas nënsektorëve sikur janë analizuar sa 
i përket konsumit të energjisë dhe si total është dhënë në tabelën më poshtë: 

Tabela 22 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike 

Masat Konsumimesatar 
3 vite [MWh/vit] 

Potenciali per kursim 
[MWh/vit] 

Administrate 380.1 14.3 
Arsim 5526.1 864.5 
Shëndetësi 602.5 226.9 
Kulture sport 246.7 233.7 
Gjithsej       6,755.41                        1,339.4  

 
 

5.1.1.1. NDËRTESAT E ADMINISTRATËS 

Ndërtesat e administratës janë kryesisht me sipërfaqe të vogël. Disa edhe pse të renovuara kanë 
konsum të lartë. Tabela në vijim jep pasqyrën e konsumit, në raport me sipërfaqen dhe potenciali i 
kursimit në ndërtesat e Administratës: 

Tabela23 - Potenciali i kursimitnëndërtesat e Administratës 

Nr 

Emri I institucionit Siperfaqeqengrohet 

Konsumispecifikmesatar 
per 3 vite 

KonsumienergjiseMesatare 
3 vite  

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 
<80 
kWh/m    

1 Objekt admin. - Bare 100 129.2 12.92 4   
2 Objekt admin. - Tunel I parë 46 158.0 7.27 7   

3 
Objekt admin shipoldhe QMF - 
Zhabar I Poshtem 758 54.8 41.52   

4 KuvendiKomunal 3,819 81.0 309.43   
5 ZvShupkovc 88 101.9 8.97 2   

E pergjithshme 4811 79.0 380.11    
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5.1.1.2. NDËRTESAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË 

Ndërtesat e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë paraqesin potencial kursimi të madh. Disa Ndërtesa 
janë renovuar derisa ky stok ka edhe numrin e shfrytëzuesve më të madh po ashtu edhe sipërfaqen 
më të madhe.  
Tabelanëvijimpasqyronkonsumindhepotencialin e kursimitnëkëtë sector: 

Tabela24 - Potenciali i kursimitnëndërtesat e arsimit, shkencës e teknologjisë 

Nr 

Emri I institucionit 
Siperfaqeqengrohet 

Konsumispecifikmesatar 
per 3 vite 

KonsumienergjiseMesatare 
3 vite  

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 
 

 
 

 
1  SHFMU '' Jashar Begu '' - Maxhere 110 90.8 9.99   
2  SHFMU '' Trepça '' - Melenicë 110 115.2 12.67   
3  SHFMU '' Jashar Begu '' - Vllahi 857 104.0 89.11   
4  SHFMU '' Trepça '' - Stan Terg 2,082 135.0 281.12   
5  SHFMU '' ElmazPeci '' - Rahovë 300 247.1 74.12   
6 SHFMU '' Trepça '' - Mazhiq 209 116.0 24.25   
7  SHFMU '' Elena Gjika '' - Tunel I parë 1,199 163.8 196.43   

8 
SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - 
Shupkovc 1,749 29.3 51.32   

9 SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - Zasellë 325 163.3 53.09   
10 SHFMU '' BislimYmeri ''-Kqiq I madh 2,032 69.1 140.43   
11 SHFMU '' Shaban Idrizi'' - Zhabar 2,105 136.5 287.40   
12 SHFMU '' Skëndebeu ''  4,964 61.6 305.96   
13 SHFMU '' Musa Hoti '' 3,500 71.0 248.46   
14 SHFMU '' FazliGrajqevci '' - Shipol 4,226 20.4 86.37   
15 Shfmu "Musa Hoti"- paralele 240 87.9 21.10   
16 Qerdhja “GëzimiYnë” 2,125 168.0 357.09   
17 SHFMU “A.Z Çajupi” 2,816 46.9 132.06   
18 SHFMU “Abdullah Shabani” 2,260 81.9 185.12   
19 SHFMU “Avni Shabani” 210 252.5 53.02   
20 SHFMU “Bedri Gjinaj” 2,238 86.6 193.73   
21 SHFMU “Bislim Hajdari” 315 143.3 45.14   
22 SHFMU “BislimHalimi”-Selac 735 95.1 69.90   
23 SHFMU “EqremÇabej” 2,114 82.1 173.59   
24 SHFMU “Xhevat Jusufi” 589 169.7 99.96   
25 SHFMU “Harun Beka” Gushavc 184 206.1 37.92   
26 SHFMU “Harun Beka” Vidimiriq 120 279.5 33.54   
27 SHFMU “Ismail Qemali” 1,500 172.4 258.61   
28 SHFMU “Jusuf Rexha”-Kushtovë 1,935 69.0 133.45   
29 SHFMU “MehëUka” 1,042 97.0 101.11   
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30 SHFMU “Migjeni” 4,658 53.0 246.94   
31 Shfmu “FazliGrajqevci“-Vërnicë 615 161.8 99.52   
32 SHFMU “SefedinSmakolli” 685 90.2 61.80   
33 SHFMU “Sylejman Vokshi” 290 211.5 61.33   
34 SHMA “TeftaTashko” 2,340 85.8 200.74   
35 Gjimnazi “FrangBardhi” 5,171 49.2 254.36   
36 SHMLM “ Dr. Xheladin Deda” 6,512 55.1 358.87   
37 SHMLE “Hasan Prishtina” 2,017 91.3 184.24   

38 SHMLT “ArkitektSinani” 4,456 54.2 241.47   
39 SHFMU'XhevatJusufi '-Vidishiq 78 139.1 10.85   
40 SHFMU “Aziz Sylejmani” 575 86.9 49.95   

 
E pergjithshme     5526.07    

 
 

5.1.1.3. NDËRTESAT E MJEKËSISË FAMILJARE 

Ndërtesat e shëndetësisë në në Komunën e Mitrovicës paraqesin po ashtu potencial kursimi. Ate e 
dëshmon tabela në vijim. Ky sektorë paraqet potencialin më të madh të kursimit por ndërtesat janë 
me sipërfaqe të vogël derisa kanë kontakt të madh me ajrin e jashtëm andaj tek disa prej tyre  
kosnumi specifik kalon 253kWh/m²vit: 

Tabela25 - Potenciali i kursimitnëndërtesat e Shëndetësisë 

Nr 

Emri I institucionit Siperfaqeqengrohet 

Konsumispecifikmesatar 
per 3 vite 

KonsumienergjiseMesatare 
3 vite  

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 
 

 
 

 
1 QKMF 4,311 35.8 154.30   
2 QMF - Shupkovcë 97 220.1 21.35   
3 QMF - Bare 200 178.9 35.77   
4 QMF - Tunel I parë 160 164.8 26.36   

5 
QMF dhezyre e vendit- Stan Terg( Trepça 
) 200 142.4 28.49   

6 QMF - Vllahi 107 110.3 11.80   
7 QMF - Kushtovë 88 234.7 20.65   
8 QMF - Shipol 182 225.4 41.03   
9 QMF Zhabar I Poshtem+Z.V - Shipol 935 6.4 0.71   

10 AMF -''Gani Hajra''-Gushac 95 225.3 21.40   
11 Qmf- Ura e gjakut 288 29.9 8.60   
12 QMF - Bair 174 206.4 35.91   
13 QMF - Lirida 591 109.8 64.90   
14 AMF -Broboniq 122 198.4 24.20   
15 AMF- Kçiq I Madh 170 173.2 29.44   
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16 AMF - Rashan 85 153.1 13.01   
17 AMF - Zabërgjë 55 159.5 8.77   
18 AMF -Bajgorë 54 160.7 8.68   
19 AMF - Kaqanoll 72 231.3 16.65   
20 AMF -Selac 35 253.9 8.89   
21 AMF- Fidanishte 164 131.8 21.62   

 
E pergjithshme 8185 81.4 602.54   

 
 

5.1.1.4. KULTURA DHE SPORTI 

Objekti i Kulturës paraqet potencial të konsiderueshëm kursimi derisa palestra e sportit është 
ndërtesë e re por që ka mjaft konsum të lartë. Në përgjithësi konsumi dhe potenciali i kursimit jipen 
në tabelën në vijim: 

Tabela26 - Potenciali i kursimitnëndërtesat e KulturësdheSportit 

Nr 

Emri I institucionit Siperfaqeqengrohet 

Konsumispecifikmesatar 
per 3 vite 

KonsumienergjiseMesatare 
3 vite  

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 
 

 
 

 
1 Salla e sportit 3,008 129.2 197.90   
2 Objekti I kultures 1,100 158.0 7.27   
3 Objekti I kultures-Bare 35 54.8 41.52   

 
E pergjithshme 4,143 59.5 246.69    

 
 

5.1.1.5. NDRIÇIMI PUBLIK 

Meqë në vitin 2018, në Mitrovicë, kanë qenë një numër i vogël i llambave inkadeshente me Zhivë- 
15, ndërrimi i këtyre llambave nuk llogaritet si ndonjë kursim që vlene të përmendet.-0.6 kWh/vit 
por që edhe këto llamba janë ndërruar ndërkohë. 

Tabela27 - Llogaritja e potencialittëkursimittesektori i ndriçimit publik 

Lloji I llambave 
Numri I 
llambave Konsumivjetor Kapaciteti I instaluar 

Copë MWh/ vit kW 
Llambazhivë 15 9.0 0.15 
LED - 20 W 89 7.1 0.02 
LED - 30 W 196 23.5 0.03 
LED - 40 W 654 104.6 0.04 
LED - 60 W 599 143.8 0.06 
LED - 90 W 55 19.8 0.09 
Total 1593 307.84 0.24 
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Figura7. Llojet e llambave me përqindje. 

 
 

5.2. SHËRBIMET KOMUNALE 

5.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE 

Shërbimet publike sikur se janë furnizimi me ujë të pijës, rrjeti I kanalizimit dhe mbledhja e 
mberturinave, si shërbime organizohen dhe funksionojnë në kuadër të kompanive regjionla 
edhe nuk janë në juridiksion të komunës. Megjithatë komuna ka në domen të saj punët 
infrastrukturore për ofrimin e këtyre shërbimeve ku edhe investimet janë mjaft intensive. 

Potenciali i kursimit të energjisë s’ka mund të llogaritet në mungesë të të dhënave 

Sikur edhe në komunat tjera mbledhja e mbeturinave paraqet problem serioz. Përveç 
vendbanimeve, hedhja e mbetjeve në sipërfaqe të tokës në mënyrë të pa kontrolluar 
ndikojnë negativisht në biosferë ku degradimet janë në shkallë të rritjes. 

Ekzistojnë dy ndërmarrje (Unitet-i dhe Standard-i), për pjesën veriore dhe jugore të qytetit, 
të cilat janë përgjegjëse për rrjetin e kanalizimit dhe largimin e mbeturinave. Deponia e 
mbeturinave në pjesën jugore të qytetit u aktivizua nga DANIDA. Deponia Gërmova, gjendet 
në afërsi të fshatit Koshtovë dhe llogaritet që ka kapacitete edhe për pesëmbëdhjetë vite. Në 
pjesën veriore ekziston një deponi e mbeturinave, një deponi e dytë është mbyllur. 

Administrata komunale (Drejtoria për bujqësi dhe mbrojtje të ambientit) ofrojnë këto të 
dhëna përkitazi me sasitë e mbeturinave për komunën e Mitrovicës8: 

- 57 – 60t / ditë 

                                                        
8Burimi-PZHK-Mitrovicë 
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- rreth 0.5 kg mbeturina / ditë dhe për banor 

Deponit e „egra“, ose ndryshe thënë të tëra mbeturinat në sipërfaqen e qytetit, paraqesin 
një problem ekologjik dhe higjienik.  

Sikur edhe në sektorin e furnizimit me ujë dhe trajtimin e ujërave të zeza, edhe për këtë 
sector, potenciali i kursimit të energjisë s’ka mund të llogaritet në mungesë të 
tëdhënave 

5.3. BUJQËSIA 

Roli qendrorë i bujqësisë në zonat rurale të komunës, bazohet më pak në faktin se është një  
veprimtari e organizuar mirë, e theksuar dhe efikase, mirëpo thjesht sepse është një 
domosdoshmëri në mungesë të alternativave për punësim. Prej kësaj veprimtarie jetojnë 
rreth 15'000 persona dhe rreth 7'000 prej tyre merren në mënyrë aktive me bujqësi. 
Bujqësia i drejtohet më shumë nevojave vetanake e më pak tregut.Aktivitetet bujqësore 
koncentrohen në njërën anë në punimin e tokës dhe në anën tjetër në blegtori d.m.th. 
mbajtja e gjedheve dhe deleve. Më tutje duhet përmendur edhe mbajtjen e shpezëve. Përpos 
një numri të vogël të fermave të pulave, shpezët kryesisht mbahet vetëm për nevoja 
personale - njëlloj sikurse bahçet e perimeve. Kultivimi i bletëve si dhe prodhimtaria e 
dredhëzës duket të jenë aktivitete fitimprurëse pasi që këto prodhime i dedikohen tregut. 

Në punimin e tokës mund të kursehet nëse do të përdoreshin pajisje efiçiente derisa fermat 
e vogla ose fabrikat e vogla do të kursenin me përdorimin e pajisjeve efiçiente dhe 
aplikimin e masave efiçiente në ndërtesa.  

Meqë bujqësia realizohet kryesisht në prona private mungojnë të dhëna për të 
vlerësuar potencialin e kursimit. 

5.4. TRANSPORTI 

5.4.1. FLOTA KOMUNALE 

Sa i përket automjeteve nuk janë paraparë masa për kursim të energjisë edhepse një numër 
i autometeve është i vjetër me vit të prodhimit 1998.  Me përtrirjen e flotës komunale të 
automjeteve do të ndikohej në konsum të energjisë si dhe reduktim të CO2. 

 
5.4.2. TRANSPORTI KOMUNAL 

Kursime reale dhe të matshme në këtë sektor është vështirë të përcaktohen, andaj mundësitë duhet 
cekur vetëm në formë të objektivave dhe jo plane veprimi të veçanta. 

• Krijmi i një transporti publik të përshtatshem, të sigurt dhe atraktiv për udhëtarët (çmimi, 
shërbimi); 
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• Promovimi dhe mbështëtja e ecjes dhe çiklizmit  
• Mjetë per bartjen ne transport, ndertimi i shtëgut per bicikleta, etj.. 
• Krijmi i me shumëlinjavepërautobusdheshtigjevepërciklizem 

 

 

5.4.3. POTENCIALI I KURSIMIT NGA SEKTORËT TJERË 

Sektorët tjera edhe pse mund të kenë potencial për kursimin e enrgjisë, komuna nuk është 
përgjegjëse për shpenzimet e tyre andaj në mungesë të të dhënave edhe nuk është 
shqyrtuar potenciali për kursim. 

 

6. POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË 

Potenciali i përgjithshëm përfshinë potencialin për kursim në ndërtesat publike komunale 
për nga sasia e enegjisë që mund të kursehet pas renovimit si dhe potencialin e kursimit të 
shpenzimeve me ndrrimin e sistemit të ngrohjes nga ajo me naftë në sistem me dru. 

Potenciali i përgjithshëm do të përfshijë te gjitha ndërtesat komunale me konsum specifik 
më të madh se 80 kWh/m2 vit. Tabela më poshtë jep këtë potencial për të gjithë stokun e 
ndërtimit, ndërsa në planin e veprimit do të përfshihen ndërtesat me përfitime më të 
mëdha socio-ekonomike: 

 

Tabela28 - Potenciali i gjithmbarshëmpërkursim 

Sektorët 
Konsumimesatar 3 

vite [MWh] 
Potenciali per kursim 

[MWh] 

Ndërtesakomunale 6,755.41 1,339.4 
Transport 204.4 0.0 
Ndricimpublik 303.0 0.0  
Gjithsej 7262.81                   1,339.4 

 
 
Sektorëttjerënuk do tëmundtëofrojnëkursimetëmatshmetëenergjisë. 
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7. ANALIZA E EMETIMEVE TË GAZRAVE SERË DHE POTENCIALI PËR 
KURSIM 

Analiza e emetimit të gazrave përfshin tre sektorët e konsumit final të energjisë në 
Komunën e Mitrovices: ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik, në përputhje me 
klasifikimin e sektorit në rekomandimet e Komisionit Evropian. Llogaritja përfshin 
drejtpërdrejtë (djegien e karburanteve) dhe emisionin indirekt (energjia elektrike dhe 
konsumi i energjisëtermike). 

Emisioni i CO2 nga sektori i ndërtesave përfshin emisionin nga konsumi i energjisë 
elektrike, si dhe nga djegia e lëndëve djegëse. Emision nga djegia e lëndëve djegëse 
llogaritet përmes faktorëve standard të emisionit (sipas metodologjisësë IPCC) 

Tabela29-  Faktorët e emisionevetëpërdorurapërpërcaktimin e emisionevetë CO2 

Burimi I energjisë Faktorët e emitimeve 
tCO2 /MWh 

Thëngjill-linjit 0.353 
Dru zjarri 0 
Benzina 0.249 
Dizel 0.272 
Energjia elektrike 0.6 

 

Sektori i ndërtesave 
Sipas të dhënave të siguruara nga zyrtarët komunal, ndërtesat publike komunale në 
pronësi të Komunës dhe të përfshira në analizë, kanë konsumuar energji për ngrohje, ftohje, 
ujë sanitar dhe të tjera si më poshtë:. 

 

Tabela 30 - . Konsumi  i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike mesatare për tri vite 

Sektori/njesi 
Dru  Thëngjill Pelet Naftë Energjielektrike 
m3 ton ton litra MWh/vit 

Administrata 15 0 0 26500 69.84 
Arsimi 2324 79 0 82760 549.50 
Shendetesi 143 0 0 12000 236.00 
Kulture 7 0 50 0 34.50 
Gjithsejnjesi 2489 79 50 121260 889.84 
Gjithsej MWh/vit 4132 171 255 1310 890 
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Sektori i ndriçimit publik 
Në sektorin e ndricimit publik është konsumuar energji elektrike prej 303 MWh/vitpërvitin 
2018.  

Sektori i transportit-flota e automjeteve komunale 
Dizeli është derivati I përdorur për transport në flotën komunale. Automjetet janë të 
kategorisë dytë dhe tretë. Sasia e energjisë së konsumuar është si në tabelën më poshtë: 

Karburanti Konsumi I karburantit            
-litra 

EmetimettCO2/ vit 

Ndërtesakomunale 
 

19,785 53 

 

Konsumi i përgjithshëm i energjisë dhe emetimet aktuale të gazrave të 
dëmshme 
Shprehur si konsum i tërësishëm, Komuna e Mitrovices shpenzon 7,263MWh energji për të 
përmbushur nevojat për ngrohje, ftohje, administrate, transport dhe ndriçim në kuadër të 
juridiksionit aktual të komunës së Mitrovices. Këto shpenzime janë dhënë më poshtë në 
formë tabelare, duke shtuar edhe emetimet e gazrave të dëmshme nga veprimtaritë e 
cekura. 

Tabela31 - Kumulativi i konsumittëenergjisë 

 
Emri i institucionit 

Dru 
zjarri 

Thengjill Pelet Dizel/naftë Energji 
elektrike 

Njësia MWh/vit MWh/vit MWh/vit MWh/vit MWh/vit 

1 Sektori i ndërtesave publike 4132 171 255 1310 890 
2 Sektori i transportit 0 0 0 204.4 0 
3 Sektori i ndriçimit publik 0 0 0 0 303 

 Total MWh/vit 4132 171 255 1514.4 1193 

 Total Emetime tCO2 /MWh vit 0 60.4 0 412 1670 

 
Meqenëse druri është burimi më I shpeshtë I energjisë në komunë I cili njëherit edhe 
llogaritet të jetë burim I ripertëritshëm I energjisë, potenciali kursyes I emetimeve të CO2 
vjen vetëm nga kursimet në energji elektrike dhe nafta për ngrohje. Si të veçanta, këto 
kursime janë llogaritur për secilën masë të propozuar në planin e veprimit. 

8. CAQET E KURSIMIT TË ENERGJISË 

Për definimin e caqeve të synuara për kursim të energjisë do të përdoret konsumi specifik 
energjetik tek ndërtesat publike ku si vlerë referente është marrë 80kWh/m²/vit. Për të 
arritur këtë vlerë do të analizohen masat e nevojshme për aplikim nëpërmjet auditimit të 
energjisë. 
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Sa i përket Ndriçimit publik po ashtu vlerë referente është përcaktuar konsumi specifik i 
llambave LED si llambat më efiçiente. 

9. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË PËR TË ARRIT CAQET E KURSIMIT 

Duke analizuar situatën në fushën e efiçiencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të 
ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Mitrovicesdhe në konsultim me personat 
përkatës përgjegjës për këto fusha në komunë, janë propozuar projektet vijuese me 
prioritet për zbatimin në periudhën nga viti 2018 deri në vitin 2020. Kjo nuk përjashton 
mundësinë e hapjes edhe për projekte të tjera, por duke marr parasysh resurset e kufizuara 
njerëzore dhe financiare të Komunës, fokusi është vënë në projektet e grupuara në: 

• Masat për ngritje të kapaciteteve në Komunën e Shtimës; 
• Projektet investive të ndara në sektorë; 
• Masat në Ndriçim Publik; 

 

9.1. INFORMIMI DHE MASAT PËR NGRITJEN E KAPACITETEVE 

Masat për informim dhe ngritje të kapaciteteve në kuadër të Komunës parashohin: Masat 
për hartimin e politikave komunale, promovuese dhe ndryshim të sjelljeve e shprehive. 
Stafi Komunal duhet të jenë bashkëpunues dhe të trajnohen për mirëmbajtjen e softwar-it 
EMNASOFT që do ti shërbejë për menaxhimin e të dhënave nga energjia, projektet 
eventuale në këtë sektorë. Masë me rëndësi është organizimi i fushatave për vetëdijësim e 
punonjësve dhe banorëve të Komunës për rëndësinë e kursimit të energjisë. Një masë që do 
ti ndihmonte sektorin e ndërtesave publike është ndërtimi i një depoje qendrore për 
biomasë ku kualiteti i drurit dhe peletit do të ishte më i lartë 

9.1.1. MASAT PËR POLITIKAT KOMUNALE, PROMOVIM DHE NDRYSHIM TË SHPREHIVE 

Përgatitja e aktiviteteve te ketij grupi masash për fshinë masat dhe aktivitetet e më poshtme:  
• Futja e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Energjisë në ndërtesat në pronësi të Komunës:   
• Mbledhja e centralizuar e të gjitha të dhënave relevante për ndërtesat (karakteristikat e 

ndërtesave, vitet e ndërtesave, viti dhe përshkrimi i rindërtimeve, konsumi i energjisë i të 
gjitha llojeve të energjisë, faturat mujore për energjinë e konsumuar, dhe të ngjashme);   

• Përgatitja dhe përditësimi i vazhdueshëm i regjistrit të ndërtesave;   
• Kryerja e inspektimeve të energjisë në ndërtesa; 

 
Masa nr 1. 

Titulli  i masës së ndërmarrë Menaxhimi i energjisë / Monitorimi i energjisë 

Përgjegjësi për implementim Menaxheri komunal për energji 
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Periudha e implementimit Janar 2019 – dhjetor 2020 

Kosto e vlerësuar [€]  Duhet vlerësuar 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) Nuk ka 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) Nuk ka 

Burimi i financimit Buxheti komunal 

Përshkrimi i shkurtër 

Trajnimet e stafit për softëer-in për menaxhim të energjisë 

Kompletimi i zyrës me pajisje dhe staf të nevojshëm  

. 

 
 
 
 
 

Masa nr 2. 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Fushata vetëdijësuese – sesione informuese të banorëve të 
Mitrovicespër rëndësinë e kursimit të energjisë 

përgjegjësi për implementim Zyra komunale për energji, autoritetet qendrore relevante 

Periudha e implementimit Janar 2020 – Dhjetor 2020 

Kosto e vlerësuar [€] 3,500 € 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) Nuk ka  

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) Nuk ka 
Burimi i financimit Buxheti komunal, MZHE 

Përshkrimi i shkurtër 

Organizimi i seminarëve ose sesioneve informuese 

Angazhimi i ekspertëve të fushës  

Në harmoni me dokumetet strategjike nacionale për arritjen e caqeve 
për kursim të energjisë 
Aktivitetet e synuara:Seminarët për senzibilizimin e banorëve për 
rëndësinë e sjelljeve dhe shprehive për kursim të energjisë;-përgatitja 
e fletushkave me informata të rëndësishme për EE; 



56 
 

 
 

9.2. EFIÇIENCA ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE 

Në bazë të potencialit të kursimit dhe kritereve tjera ndihmëse si qëndrueshmëria e 
investimit dhe numri i shfrytëzuesve të ndërtesave komunale janë identifikuar projektet 
për investim sipas sektorëve në vijim. 

9.2.1. MASAT E EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK 

Në bazë të studimeve dhe auditimeve energjetike të ndryshme të kryera në Kosovë dhe në 
bazë të rekomandimeve të BE dhe rekomandimeve të Sekretariatit  të Komunitetit  të 
Energjisë9  nga masat EE si më të favorshme sa i përketë raportit kosto/kursim janë: 

1. Izolimi termik i mureve të jashtme dhe kulmit 
2. Zëvendësimi i dritareve me ato me xham të dyfishtë/trefishtë 
3. Zëvendësimi i sistemeve të furnizimit me ngrohje 
4. Zëvendësimi i ngrohësve të ujit sanitar 
5. Shfrytëzimi i paneleve solare për ngrohjen e ujit sanitar 
6. Aplikimi i ndiçimitefiçient 
7. Ndërrimi i derivatit të shtrenjt për ngrohje me derivat më të lirë dhe që është nga 

burimet e ripëtëritshme të energjisë 
                                                        
9Energy Efficiency in the Contracting Parties of the Energy Community, ECS/ENSI, February 2012 

Masa nr 3. 

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërtimi i depos qëndrore për biomasë. 

Përgjegjësi për implementim 
Zyra komunale për energji, Drejtoria e Shërbimeve Publike, autoritetet 
Qëndrore relevante 

Periudha e implementimit Janar 2020 – Dhjetor 2020  

kosto e vlerësuar[€] 100.000,00 € 

Kursimet e llogaritura (% ose kWh/vit) Nuk ka  

Reduktimi I llogaritur i CO2 (tCO2/vit) Nuk ka  

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] Nuk ka  

Burimi I financimit Buxheti komunal, MZHE, donator 

Përshkrimi I shkurtër 
Qëllimi i një qendre të tillë logjistike të biomasës do të ishte të veprojë 
si një ndërmjetës midis furnizuesit të biomasës dhe konsumatorit të 
biomasës 

Aktivitetet operacionale të qendrës logjistike kryesore: 

• Furnizimi me energji biomase (dru, pelet, tjera).  
• Zgjerimi i funksioneve të qendrës së logjistikës së biomasës, ajo gjithashtu mund të operojë si ofrues i 

shërbimeve energjitike (tharje biomash, paketim). 
• Ngritja e vlerës kalorike të drurit duke bërë tharjen e tij; 
• Aftësia për të rritur cilësinë e biomasës energjetike; 
• Niveli i lartë I  kapacitetit për magazinim mund të veprojë si një tampon në rast të luhatjeve të çmimit të 

biomasës.  
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9.2.1.1. SEKTORI I ADMINISTRATËS 

Ndërtesat e administratës nuk konsiderohen me interes per aplikim të masave pëe EE 
përveç ndërtesës së Kuvendit Komunal.  Ato kanë sipërfaqe të vogël si dhe nuk paraqesin 
potencial të kursimit të energjisë.Meqenëse ndërtesa e kuvendit komunal përdor naftën për 
ngrohje, atëherë me vetëm ndërrimin e kaldajave të naftës me ato me lëndë që kushton më lirë 
si pellet do të arrihej kursim 30% I buxhetit të akorduar për ngrohjen e kësaj ndërtese. 

Masa 4. Kuvendi komunal 

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi I Kaldajës në ndërtesën e Komunës 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria e Administratës 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 30,000.00 € 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 80 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 130 

Burimi financimit (1) Buxheti komunal 

Burimi I financimit (2) Fondi per EE 

Përshkrimi I shkurtër 
Ndërrimi I kaldajës më naftë me kaldajë me pellet sepse 
kursehet në derivat me çmim më të lirë. 

 
 

9.2.1.2. NDËRTESAT E ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË 

Nënsektori i Arsimit, shkencës dhe teknologjisë është konsideruar si sektori me më shumë 
ndërtesa dhe me potencialin më të madh të kursimit. Sikur edhe u dha informata më lartë, 
në Komunën e  Mitrovicës gjendja teknike e ndërtesave arsimore lë shumë për të dëshiruar 
andaj paraqiten me potencial të lartë të kursimit. Përzgjedhja e dnërtesave për renovim në 
kuadër të Planit është bërë bazuar në konsumin specifik të lartë, numrin e nxënësve por 
edhe ndërtesat të cilat përdorin naftën për ngrohje janë vedosur në plan si prioritare për t’u 
renovuar edhe pse realisht nuk do të ketë kursim të energjisë shprehur në njësi fizike por 
do të ketë kursim të buxhetit direkt shprehur në indikatorë financiar. Plani rekomandon 
renovimin e ndërtesave si në vijim: 

 

Tabela32 - Ndërtesat e rekomanduarapërrenovim 

Emri I institucionit 

Siperfaqeqengrohet 
Izolimi I 
mureve 

Sistemi I 
ngrohjes Potenciali 
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[m2] po/jo   <80 kWh/m2vit MWh vit 

 SHFMU '' Elena Gjika '' - Tunel I parë 1,199 J 
Qendror me 
dru 83.83 100.51 

SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - Shupkovc 1,749 P 
Qendror me 
nafte 0.00 0.00 

Qerdhja “GëzimiYnë” 2,125 J 
Qendror me 
nafte 88.04 187.09 

SHFMU “A.Z Çajupi” 2,816 P 
Qendror me 
nafte 0.00 0.00 

SHFMU “Bedri Gjinaj” 2,238 J 
Qendror me 
dru 6.56 14.69 

SHFMU “EqremÇabej” 2,114 P 
Qendror me 
nafte 2.11 4.47 

SHFMU “Harun Beka” Gushavc 184 J 
Qendror me 
dru 126.08 23.20 

SHFMU “Ismail Qemali” 1,500 J 
Qendror me 
dru 92.41 138.61 

Shfmu “FazliGrajqevci“-Vërnicë 615 J 
Qendror me 
dru 81.82 50.32 

SHMA “TeftaTashko” 2,340 J 
Qendror me 
nafte 5.79 13.54 

SHMLE “Hasan Prishtina” 2,017 J 
Qendror me 
nafte 11.34 22.88 

SHFMU'XhevatJusufi '-Vidishiq 78 J 
Qendror me 
dru 59.11 4.61 

E pergjithshme 18,975       559.90 
 

Disa shkolla kanë mbështjellësin e izoluar dhe sistemine ngrohjes qëndrore tanimë të 
instaluar, por qe përdorë naftën si derivat. Pasiqë nuk parashihen masa tjera për t’u 
ndërmarr vetëmse ndërrimi i kaldajave nga naftë në pellet, atëherë të gjitha këto shkolla 
janë vendosur si një projekt i vetëm dhe prioritar. 

Tabela më poshtë tregon indikatorët financiar EUR/m2 që do të mirren parasysh gjithashtu 
gjatë rangimit të ndërtesave për renovim. 

Emri I institucionit 
Siperfaqeqengroh

et 
Izolimi I 
mureve 

Sistemi I 
ngrohjes Potenciali Kursim

i 

[m2] po/jo   
<80 
kWh/m2vit MWh/vit 

EUR/m
2 

 SHFMU '' Elena Gjika '' - Tunel 
I parë 1,199 J 

Qendror 
me dru 83.83 100.51 

            
2.3  

SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - 
Shupkovc 1,749 P 

Qendror 
me nafte 0.00 0.00 

            
2.1  

Qerdhja “GëzimiYnë” 2,125 J 
Qendror 
me nafte 88.04 187.09 

          
12.1  

SHFMU “A.Z Çajupi” 2,816 P 
Qendror 
me nafte 0.00 0.00 

            
3.4  

SHFMU “Bedri Gjinaj” 2,238 J 
Qendror 
me dru 6.56 14.69 

            
0.2  
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SHFMU “EqremÇabej” 2,114 P 
Qendror 
me nafte 2.11 4.47 

            
5.9  

SHFMU “Harun Beka” Gushavc 184 J 
Qendror 
me dru 126.08 23.20 

            
3.5  

SHFMU “Ismail Qemali” 1,500 J 
Qendror 
me dru 92.41 138.61 

            
2.6  

Shfmu “FazliGrajqevci“-Vërnicë 615 J 
Qendror 
me dru 81.82 50.32 

            
2.3  

SHMA “TeftaTashko” 2,340 J 
Qendror 
me nafte 5.79 13.54 

            
6.2  

SHMLE “Hasan Prishtina” 2,017 J 
Qendror 
me nafte 11.34 22.88 

            
6.6  

SHFMU'XhevatJusufi '-Vidishiq 78 J 
Qendror 
me dru 59.11 4.61 

            
1.7  

 

Masat e veçanta per secilin projekt janë dhënë në vijim. 

 

Masa 5. Shkolla A.Z.Çajupi 

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi i kaldajave me naftë” 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 88.000,00 € 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 39 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 2780 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I kaldajave që përdorin naftë me kaldaja të 
cilat përdorin pelet 

Prioriteti Lartë 

 

Masa 6. Shkolla  Eqrem Çabej  

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi i kaldajave me naftë” 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 81,000€ 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 



60 
 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 29.4 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 2778 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I kaldajave që përdorin naftë me kaldaja të 
cilat përdorin pelet 

Prioriteti Lartë 

 

Masa 7. Shkolla Shemsi Ahmeti-Shupkovc 

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi i kaldajave me naftë” 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 67,500€ 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 24.3 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 2780 

Burimi financimit (1) MZHE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I kaldajave që përdorin naftë me kaldaja të 
cilat përdorin pelet 

Prioriteti Lartë 

 

Masa 8. Shkolla Tefta Tashko 

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi i kaldajave me naftë” 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 210,600.00 € 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vita) 54 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 3900 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 

 - Izolimi termik i mureve dhe kulmit 
- Ndërrimi i dritareve 
- Ndërrimi I kaldajave që përdorin naftë me kaldaja 
të cilat përdorin pelet 
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Masa 9. Shkolla Hasan Prishtina  

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi i kaldajave me naftë” 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 180,000€ 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vita) 46 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 3940 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 

 - Izolimi termik i mureve dhe kulmit 
- Ndërrimi i dritareve 
- Ndërrimi I kaldajave që përdorin naftë me kaldaja 
të cilat përdorin pelet 

 

Masa 10. IP Gëzimi ynë 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Izolimi i mbështjellësit të ndërteses dhe ndërrimi i 
kaldajës 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 170,000.00 € 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 187 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 48.62 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 3496 
Burimi financimit (1) MZHE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- termoizolimi i mureve dhe kulmit 

 

Masa 11. Elena Gjika-TUNELI I PARË 

Titulli  i masës së ndërmarrë Izolimi i mbështjellësit të ndërteses 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 120,000€ 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/a) 100 MWh vit 



62 
 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/a) 26 tCO2/vit 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- termoizolimi i mureve dhe kulmit 

 

Masa 12. ShkollaIsmailQemali 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Izolimi i mbështjellësit të ndërteses dhe ndërrimi i 
ndriçimit 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 105,000€ 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 139MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 7tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 15000 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë dhe MZHE  

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- termoizolimi i mureve dhe kulmit 

 

Masa 13. ShkollatFazliGrejqevci-Vernice 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Izolimi i mbështjellësit të ndërteses dhe ndërrimi i 
ndriçimit 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 61,500€ 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 2.5MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 70 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 24,400 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë dhe MZHE  

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- termoizolimi i mureve dhe kulmit 
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Masa 14. Shkolla Xhevat Jusufi- Vidishiq 

Titulli  i masës së ndërmarrë Izolimi i mbështjellësit të ndërteses dhe ndriçimi 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 7,800€ 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 4.61 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 0.3tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] N/A 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë dhe MZHE  

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- Termoizolimi i mureve dhe kulmit 
- Ndriçimi i brendshëm 

 

Masa 15. Shkollat HarunBeka-Gushavc,  

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Izolimi i mbështjellësit të ndërteses dhe ndërrimi i 
ndriçimit 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 18,400€ 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 23.2MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 1.20 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 15,900 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë dhe MZHE  

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- termoizolimi i mureve dhe kulmit 

 

Masa 162. Shkollat Xhevat Jusufi 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Izolimi i mbështjellësit të ndërteses dhe ndërrimi i 
ndriçimit 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 41,200€ 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 53MWh vit 
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Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 4tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 10,000 
Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë dhe MZHE  

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- termoizolimi i mureve dhe kulmit 
-Ndriçimi i brendhëm 

 

Masa 17. Shkolla Bedri Gjinaj 

Titulli  i masës së ndërmarrë Izolimi i mbështjellësit të ndërteses 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Arsimit 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 157.000,00 € 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/a) 15 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/a) 4 tCO2/vit 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
- Termoizolimi i mureve dhe kulmit 

 

9.2.1.3. SEKTORI I SHËNDETËSISË 
 

Përjashtuar Ndërtesën e QKMF-së e cila ka një siparfaqe të ngrohur prej 4300m2 dhe QMF 
Ilirida me 591m2 të gjitha njësitë tjera janë me sipërfaqe të ngrohur relativisht të vogël dhe 
e cila varion prej 35-295m2 rrjedhimisht edhe potenciali për kursim mvaret nga ky fakt. 

Masa teknike 18. QKMF 

Titulli  i masës së ndërmarrë Ndërrimi i kaldajave me naftë” 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Shëndetësisë 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 215.000,00 € 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vita) 40 tCO2/vit 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 
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Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I kaldajave që përdorin naftë me kaldaja 
të cilat përdorin pelet 
-Instalimi i paneleve diellore per ujë sanitar 

 

Masa teknike 19. QMF Lirida 

Titulli  i masës së ndërmarrë Izolimi termik i mbështjellësit 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Shëndetësisë 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 59.000,00 € 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 17.62 MWh/vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vita) 4.5 tCO2/vit 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
-Izolimi i mureve dhe kulmit 

 

Meqenëse numri i të punësuarve në ndërtesat tjera të QMF dhe AMF-ve është emsatarisht 3, 
atëherë nuk ëhstë e levenrdishme të investohetnë këto ndërtesa në mënyrë që të ngrohet e 
tërë hapësira sepse për momentin ngrohet vetëm aq sa ka staf dhe pacientë. 

9.2.1.4. SEKTORI I KULTURËS DHE SPORTIT 

Ndërtesat e kulturës në komunën e Mitrovicës paraqitën si konsumues relativisht të madh të 
energjisë. Rrjedhimisht edhe kursimi është i kënaqshëm me gjithsejt 233 MWh vit potencial për 
kursim.Si kandidat potencial për renovim dhe që garanton potencail të lartë për kursime të 
energjisë, është ndërtesa “Salla e sporteve”. Tabela më poshta paraqet masat e parapara për 
intervenim. 

Masa teknike 20. Salla e sportit 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Ndërrimi i dritareve dhe instalimi i paneleve 
diellore te ndërtesa –Salla e sportit 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria Komunale e Kultures 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 290.000,00 € 

Kursimet e llogaritura (% or MWh/vit) 246.62 MWh/vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 64 tCO2/vit 

Burimi financimit (1) Fondi per EE, donatorë 
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Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
 -Ndërrimi I dritareve 
-Instalimi i paneleve dielloreperuje sanitar 

 

 

9.2.1.5. NDRIÇIMI PUBLIK 

Nuk rekomandohen masa për Efiçiencë të Energjisë në sektorin e Ndriçimit Publik 

 

9.2.1. SHËRBIMET PUBLIKE 

Nuk ka potencial të kalkuluar për kursim 

 

9.3. BUJQËSIA 

Nuk është vlerësuar potencial për kursim në këtë fushë. 

9.4. TRANSPORTI 

9.4.1. FLOTA KOMUNALE DHE TRANSPORTI PUBLIK 

Ky plan-veprimi nuk parasheh masa në këtë sektor. 
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10. PLANI I VEPRIMIT 

Duke analizuar situatën në fushën e efiçiencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të 
ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Mitrovices dhe në konsultim me personat 
përkatës përgjegjës për këto fusha në komunë, janë propozuar projektet vijuese me 
prioritet për zbatimin në periudhën nga viti 2019 deri në vitin 2021. Kjo nuk përjashton 
mundësinë e hapjes edhe për projekte të tjera, por fokusi është vënë në projektet e vijuese, 
shih tabelën më poshtë 

10.1. ZBATIMI I MASAVE TË POLITITKAVE LOKALE, TË PROMOVIMIT DHE 
NDRYSHIMIT TË SHPREHIVE E SJELLJES 
 

Tabela33 - Masat e propozuarapërpolitika lokale, promovimdhendryshimtëshprehivetësjelljes 

 
 

Nr 

 
 

Masat e efiçiencës së 
energjisë 

2019 2020 2021 

Burimet e financimit Burimet e financimit Burimet e financimit 

Buxheti i 
Komunës 

[€] 

Tjetër 
[€] 

Buxheti i 
Komunës 

[€] 

Tjetër 
(shëno 
kostot) 

Buxheti i 
Komunës 

[€] 

Tjetër 
[€] 

1. 

Ngritjavazhdueshme e 
kapaciteteve ne fushen e 
menaxhimitkomunalteen
ergjise. 

 

      

2. Fushata vetëdijësuese 3,000  3,500  3,500  

3. 
Ndërtimi i depos qendrore 

për biomasë 
   100,000   

Githsej 3,000  3,500 100,000 3,500  

 

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 110,000 Euro na ngritjen e vazhdueshme të 
kapaciteteve për menaxhim të energjisë, vetëdijësim dhe dnërtimin e depos qëndrore për 
biomasë-dru zjarri. 
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10.2. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN PUBLIK 

Nr Masat e efiçiencës së energjisë 2019 2020 2021 Komente 

      

4. 
Ndërrimi I kaldajesme naftë në 

ndërtesen e Komunës 
 30000 0  

5. 
Ndërrimi I kaldajes me nafte në 

shkollaënAndonZ.Cajupi 
 88000 0  

6. 
Ndërrimi I kaldajes me nafte në 

shkollën Eqrem Cabej 
 81000 0  

7 
Ndërrimi I kaldajes me nafte në 

shkollën Shemsi Ahmeti 
 67500 0  

8 
Ndërrimi I kaldajes me nafte 

dhe izolimi i mbeshtjellesit në 
shkollen Tefta Tashko 

 
60600 150000  

9 
Ndërrimi I kaldajes me nafte 

dhe izolimi i mbeshtjellesit në 
shkollenHasan Prishtina 

 
60000 120000  

10 
Ndërrimi I kaldajes me nafte 

dhe izolimi i mbeshtjellesit në IP 
Gëzimi ynë 

 
170000 0  

11 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollen Elena Gjika te Tuneli i 
parë 

 
120000 0  

13 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollenIsmailQemali 
 105000   

14 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollenFazliGrejqevci-Vernice 
  61500  

15 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollenXhevat JusufiVidishiq 
  7800  

12 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollenHarunBeka 

 

 

18,400 

  
Rinovuar ne 

2019 nga 
MZHE 

16 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollenXhevat Jusufi 
  41200  

17 
Izolimi i mbeshtjellesit në 

shkollën Bedri Gjinaj 
  157000  

13 
Ndërrimi I kaldajes me nafte në 
QKMF dhe instalimi i paneleve 

diellore për ujë sanitar 

 
0 215000  
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14 
Izolimi i mbeshtjellesit në QMF 

Lirida 
 59000 0  

15 
Ndërrimi i dritareve dhe 

instalimi i paneleve diellore 
në Sallën e sportit 

 
0 290000  

Gjithsej 18,400 841,100 1,042,500  
 

 
Si total për tri vite pritet të investohen rreth 2 milion Euro.  

10.3. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SHERBIMET PUBLIK 

Nuk ka investime në këtë sektor. 

10.4. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË BUJQËSI 

Nuk ka investime në këtë sektor. 

10.5. ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË TRANSPORT 
 

Nuk ka investime në këtë sektor.  
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11. MONITORIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANIT TË VEPRIMIT 
 

Sistemi dhe procedurat e Monitorimit dhe raportimit mbi implementimin e Planit te 
veprimit janë detalizuar në LIGJI Nr. 06/L -079 PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË, më 
saktësisht Neni 6 - Planet Komunale të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë, zbatimi dhe raportimi 
si dhe Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. 09/ 2017 për Zyrat Komunale të Energjisë. 

Ky kapitull përshkruan Menaxhimin, koordinimin dhe raportimin mbi zbatueshmërinë e PKVEE 
sipas bazës legjislative të cekur më lartë 

11.1. MENAXHIMI I ENERGJISË KOMUNALE 
 

Me qëllim të zbatimit të sistemit komunal të menaxhimit të energjisë, komunat 
funksionalizojnë zyrat komunale të energjisë me personel të kualifikuar për menaxhimin e 
energjisë në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

Roli I këtyre zyrave është I precizuar në U.A 09/2017 ku Neni 5 Detyrat dhe përgjegjësitë e 
zyrave komunale për energji precizohet: 

krijon bazën e të dhënave dhe mirëmban sistemin e informacionit për mbledhjen e rregullt të të 
dhënave mbi konsumin e energjisë në mënyrë periodike, shpenzime vetë energjisë dhe të dhënave 
të tjera relevante, duke mbajtur një regjistër që bën të mundur selektimin e treguesve të potencialit 
të efiçiencës së energjisë të objekteve komunale që konsumojnë energji;, por edhe detyrat tjera 
sipas këtij U.A. 

 

 
11.2. KOORDINIMI 

Koordinimin e punëvemesnivelitqëndrordheatij lokal e bëjnëzyratkomunalepërenergji. 
Mëdetalishtudhëzimi administrativ I lartcekur, Neni 5 Detyratdhepërgjegjësitë e 
zyravekomunalepërenergji por edhe Neni 6-Bashkëpunimi  idetalizon punët dhe 
përgjegjësitë e zyres komunale për energji. 

Disa nga pikat koordinuese të kësaj zyre janë: 

• Zyra komunale e energjisë bashkëpun me Ministrinë, AKEE-në dhe komunat si dhe 
institucionet tjera përkatëse me qëllim të koordinimit të punëve dhe të aktiviteteve 
për planifikim dhe zbatim te politikave te energjisë në nivelin local 

• Mban komunikime të rregullta me Ministrinë, në veçanti me Agjencinë e Kosovës për 
Efiçiencë të Energjisë 
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11.3. RAPORTIMI 
 

Raportimi sikur edhe për aktivitetet nga fushat tjera edhe në fushën e energjisë si dhe për 
realizimin dhe mbarëvajtjen e këtij Plani bëhet brenda hierarkisë komunale si dhe në 
nivelin qendrorë. Mënyra e raportimit përcaktohet me rregllore legjislacionin e cekur më 
lartë. 

11.3.1. MONITORIMI DHE RAPORTIMI BRENDA KOMUNËS 
 

Neni6  ILigjit, përcaktonformën e monitorimitdheraportitmit Brenda komunës. 

• Komunat monitorojnë rregullisht zbatimin e planit dhe arritjen e caqeve të kursimit 
të energjisë. Për këtë qëllim, komunat duhet të krijojnë dhe menaxhojnë një sistem 
informacioni për mbledhjen e të dhënave për konsumin e energjisë në ndërtesat 
komunale dhe monitorojnë kursimet e realizuara nga zbatimi i masave në ndërtesat 
publike, duke përdorur platformën e bazuar në faqen zyrtare elektronike për 
raportim, Platforma e Monitorimit dhe Verifikimit (MVP). 

• Brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga pranimi i raportit, sipas paragrafit 5 të këtij 
neni, AKEE vlerëson progresin e arritur, vlerëson nevojat dhe propozon masat 
përmirësuese apo të tjera për zbatimin e PKVEE në nivel lokal. Në bazë të vërejtjeve 
të AKEE, Komunat ndryshojnë, nëse kërkohet, Planin Komunal të Veprimit për 
periudhën e mbetur për zbatim, jo më vonë se deri më 30 Nëntor të vitit përkatës. 

 
11.3.2. RAPORTIMI NË NIVELIN QENDROR (AKEE) 

 

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT KOMUNALE PËR 
ENERGJINË – Neni 6 - Zyra komunale të energjisë bashkëpunojnë me Ministrinë, AKEE-në 
dhe komunat si dhe institucionet tjera përkatëse me qëllim të koordinimit të punëve dhe të 
aktiviteteve për planifikim dhe zbatim te politikave te energjisë në nivelin lokal 

• Neni 8 përcakton që zyrat komunale për energjinë do të përgatisin dhe dorëzojnë 
raportet periodike dhe vjetore tek MZHE, si dhe informacione të tjera siç kërkohet, për 
çështjet që janë në përgjegjësinë e tyre. 

• Çdo vit dhe jo më vonë se data 30 prill, Kuvendi Komunal miraton dhe ia dorëzon 
AKEE raportin e progresit për zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencëne 
Energjisë për vitin paraprak. Komunat duhet të përdorin platformën e veçantë të 
softuerit dhe ose faqen e të dhënave për raportim. Platforma e 
MonitorimitdheVerifikimitsigurohetnga AKEE. 
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12. MODELI DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E MASAVE TË 
EFIÇIENCËS SË ENERGJISË 
 

Plani rekomandon një skemë të kombinuar të burimeve të financimit duke përfshi buxhetin 
Komunal, atë qendror nëpërmjet Fondit të Kosovës për efiçiencë të energjisë si dhe 
donatorëve të huaj dhe fondet e BE-së. 

12.1. FINANCIMI NGA BUXHETI KOMUNAL 

Shumica e aktiviteteve janë paraparë nga donatorët potencial. 

 
12.2. FINANCIMI NGA BUXHETI QENDROR 

Pjesa tjetër e shumës së nevojshme për masat e EE mund të mbulohen pjesërisht nga MZHE, 
AKEE dhe nëpërmjet Fondit të Kosovës për efiçiencë të energjisë. Sidomos investimet 
kapitale nuk do të mund bëhen nga buxheti komunal. 

12.3. FINANCIMI NGA DONATORËT 

Disa nga donatorët potencial ku mund të kërkohet financimi i projekteve janë: KFË, Banka 
botërore, Banka europiane për rindertim dhe zhvillim, USAID, zyrja e Komisionit Europian 
në Kosovë etj. 

12.4. FINANCIMI NGA FONDET E BE 
 

BE mund të përkrah Komunën e Mitrovices në realizimin e ndonjërës ndërtese me potencial 
më të madh kursimi. 
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13. KONKLUZIONET 
 

Qëllimi I këtij PKVEE është të jipet informacion mbi konsumin e energjisë në stokun e 
ndërtesave komunale - ndërtesat administrative, arsimore dhe shëndetësore, sektorin e 
ndriçimit rrugor dhe flotën e automjeteve komunale. Përmban synime, prioritete dhe afate 
specifike. Ky plan përfshin përdorimin e energjisë, disponueshmërinë e burimeve dhe 
reduktimin e emetimeve që shkaktojnë probleme të ndryshimeve klimatike. PKVEE tregon 
zonën që do të ndikohet si: kursime potenciale në stokun e ndërtesave të sektorit e arsimit 
në nivel komunal. Plani përfshin gjithashtu një plan zbatimi, identifikimi i masave adekuate 
me kursimet e mundshme të parashikuara dhe vlerësimet e nevojshme të parashikuara. 

Ky dokument është përgatiit duke I shfytëzuar dokumentet aktuale ku masat që kanë 
propozuar e që nuk janë realizuar I ka marrë parasysh që të adresohen dhe të forcojnë 
politikat e masat e rekomanduara me dokumentet e mehershme për energji. 

Me zhvillimin e këtij Plani Komunal të Efiçiencës së Energjisë, Komuna e Mitrovices 
promovon një strategji të qëndrueshme afatgjatë dhe një plan specifik për arritjen e 
objektivave mjedisore dhe ekonomikë. E rëndësisë së veçantë është vlerësimi i potencialit 
të kursimit dhe sektorët me potencial më të madh. 

Dokumenti identifikon masat për ngritje kapacitetesh dhe vetëdijësim të banorëve të 
Komunës së Mitrovicespër rëndësinë e kursimit të Energjisë, masat për renovime të stokut 
të ndërtesave publike sipas radhës së përcaktuara në bazë të kritereve të përvetësuara, 
masat për deponim qendrorë të biomasës dhe prezanton Planin e Veprimit me masa 
konkrete. 

Efektet e masave të rekomanduara rezultojnë me vlerat sikur në tabelën në vijim: 

 

Tabela34 - Përmbledhje e masavedheveprimeve 

Sektori Kursimet 

[MWh/ vit] 

Investime per tri vite 
[EUR] 

Kursimet CO2 

[tCO2 vit] 

Politika komunale, promovim / 110,000 / 

Ndërtesat komunale 836 1,902,100 560 

Gjithsej 836 2,012,100 560 
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ANEKS 1 
 
Ndërtesat e nënsektorit të administratës: 
 

Kategoria e 
ndërtesave Emri I Instituciionit Viti 

ndërtimit 

Numri i 
tëpunës

uarve 

Sipërfaqja e  
gjithmbarësh

me 

Sipërfaqja 
qëngrohet 

Lloji i  
ngrohjes 

Mbështjellësi i ndërtesës 

Izolimi viti 
Qelq i 
dyfishtë viti 

    
m² m² 

 
P/J viti P/J viti 

Administrate Objekt admin. - Bare 2008 1 120 100 Individuale P 2008 P 2008 
Administrate Objekt admin. - Tunel I parë 1974 1 56 46 Individuale J   P 2014 

Administrate 
Objekt admin shipoldhe QMF - Zhabar I 
Poshtem 2000 4 935 758 Individuale P 2016 P 2016 

Administrate KuvendiKomunal 1964 330 3,819 3,819 Individuale J   P 2009 
Administrate ZvShupkovc 2013 1 117 88 Individuale J   P 2013 
 
 
Ndërtesat e nënsektorit të arsimit: 
 

Lloji i  
NdërtesësPublike Emri I Instituciionit Viti 

ndërtimit 
Numri 
I nx. 

Sipërfaqja e  
gjithmbarëshme 

Sipërfaqja 
qëngrohe

t 

Lloji i  
ngrohjes 

Mbështjellësi i ndërtesës 

Izolimi viti Qelq i 
dyfishtë viti 

    
m² m² 

 
P/J viti P/J viti 

Shkollëfillore-e 
mesme e ulët  SHFMU '' Jashar Begu '' - Maxhere 2000 2 142 110 Individuakle J   P 2000 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët  SHFMU '' Trepça '' - Melenicë 2000 13 143 110 Individuakle J   P 2000 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët  SHFMU '' Jashar Begu '' - Vllahi 1984 39 1,057 857 Individuakle J   P 2014 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët  SHFMU '' Trepça '' - Stan Terg( Trepçë )  2008 187 2,082 2,082 Kaldajë P 2008 P 2008 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët  SHFMU '' Elmaz Peci '' - Rahovë 1964 65 360 300 Individuakle P   P 2015 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Trepça '' - Mazhiq 2001 11 259 209 Individuakle J   J   
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Elena Gjika '' - Tunel I parë 1985 285 1,199 1,199 Kaldajë J   P 2001 
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Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - Shupkovc 2002 359 1,749 1,749 Kaldajë P 2002 P 2002 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Shemsi Ahmeti '' - Zasellë-Paralele 2008 322 385 325 Individuakle P 2008 P 2008 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Bislim Ymeri '' - Kqiq I madh 1984 50 2,032 2,032 Kaldajë P 2013 P 2013 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Shaban Idrizi'' - Zhabar 2008 410 2,105 2,105 Kaldajë P 2008 P 2008 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Skëndebeu ''  1985 487 5,244 4,964 Kaldajë J   P 2009 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Musa Hoti '' 1954 77 3,500 3,500 Kaldajë P 2017 P 2017 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU '' Fazli Grajqevci '' - Shipol 2009 370 4,561 4,226 Kaldajë P 2009 P 2009 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët Shfmu "Musa Hoti"- paralele 1963 970 337 240 Individuakle P 2017 P 2017 

Qerdhe Qerdhja “GëzimiYnë” 1971 250 2,125 2,125 Kaldajë J   P 2018 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “A.Z Çajupi” 2003 645 2,816 2,816 Kaldajë P 2003 P 2003 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Abdullah Shabani” 1960 300 2,693 2,260 Kaldajë P 2013 P 2013 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Avni Shabani” 2000 645 225 210 Individuakle J   P 2000 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Bedri Gjinaj” 1962 1,280 2,238 2,238 Kaldajë J   P 2014 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Bislim Hajdari” 1980 13 371 315 Individuakle J   P 2016 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “BislimHalimi”-selac 2000 468 735 735 Kaldajë J   P 2000 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “EqremÇabej” 1979 130 2,114 2,114 Kaldajë P 2010 P 2010 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Xhevat Jusufi” 1966 155 699 589 Individuakle J   P 2002 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Harun Beka” Gushavc 1982 1,300 238 184 Individuakle J   P 2016 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Harun Beka” Vidimiriq 1982 155 238 120 Individuakle J   P 2016 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Ismail Qemali” 1960 648 1,828 1,500 Kaldajë J   P 2010 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Jusuf Rexha”-Kushtovë 1984 648 1,935 1,935 Kaldajë P 2014 P 2014 
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Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “MehëUka” 1981 348 1,042 1,042 Kaldajë P 2013 P 2013 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Migjeni” 1984 159 4,747 4,658 Kaldajë P 2014 P 2014 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët Shfmu “FazliGrajqevci“-Vërnicë 1999 1,327 620 615 Kaldajë J   P 1999 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “SefedinSmakolli” 1985 205 851 685 Kaldajë J   J   
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Sylejman Vokshi” 1950 61 390 290 Individuakle J   J   

Shkollë e mesme SHMA “TeftaTashko” 1980 204 2,408 2,340 Kaldajë J   J   

Shkollë e mesme Gjimnazi “FrangBardhi” 1960 248 5,171 5,171 Kaldajë P 2010 P 2010 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHMLM “ Dr. Xheladin Deda” 2012 1,750 6,512 6,512 Kaldajë P 2010 P 2010 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHMLE “Hasan Prishtina” 1936 1,283 2,017 2,017 Kaldajë J   P 2003 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHMLT “ArkitektSinani” 2003 936 4,654 4,456 Kaldajë J   P 2003 
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU'XhevatJusufi '-Paralele-Vidishiq 1981 2 194 78 Individuakle J   J   
Shkollëfillore-e 
mesme e ulët SHFMU “Aziz Sylejmani” 2008 250 575 575 Kaldajë P 2008 P 2008 
 
Ndërtesat e nënsektorit të Shëndetësisë: 
 

Lloji i  
NdërtesësPublike Emri I Instituciionit Viti 

ndërtimit 

Numri i 
tëpunësuarv

e 

Sipërfaqja e  
gjithmbarëshme 

Sipërfaqja 
qëngrohe

t 

Lloji i  
ngrohjes 

Mbështjellësi i ndërtesës 

Izoli
mi viti Qelq i 

dyfishtë viti 

    
m² m² 

 
P/J viti P/J viti 

4 5 7 8 9 10 12 14 15 16 17 

ShëndetësiFamiljare QKMF 1960 162 4,311 4,311 Kaldajë P 2002 P 2002 

ShëndetësiFamiljare QMF - Shupkovcë 2001 4 117 97 
Individual

e J   P 2001 

ShëndetësiFamiljare QMF - Bare 1980 3 466 200 
Individual

e J   P 2002 

ShëndetësiFamiljare QMF - Tunel I parë 1981 5 488 160 
Individual

e J   P 2003 

ShëndetësiFamiljare QMF dhezyre e vendit- Stan Terg( 1990 2 678 200 Individual J   P 2003 
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