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1. HYRJE 

Të gjitha aktivitetet e institucioneve relevante në sektorin e energjisë (SE) burojnë nga 
nevojat për të përmbushur kërkesën e shtetit për energji dhe përmbushjen e obligimeve 
nga  Traktati i Komunitetit të Energjisë (TKE). Pra, njëra nga objektivat e SE është arritja 
e qëllimit të deklaruar nga  BE 20-20-20 deri në vitin 2020, që do të thotë: zvogëlimi i 
emisioneve të gazit deri 20% që shkaktojnë ngrohje globale, rritjen e pjesëmarrjes së 
burimeve të ripërtërishme të energjisë (BRE) në konsumin e energjisë deri 20% dhe 
përmirësimin e Efikasitetit të Energjisë (EE) deri 20%. Në mënyrë që të arrihet qëllimi i 
fundit dhe në të njëjtën kohe të përmbushen obligimet që dalin nga TKE, Kosova ka har-
tuar dhe zbatuar Planin e Veprimit për Efikasitet të Energjisë së Kosovës (PVEEK) për 
vitet 2010-2018. Ky plan përmban objektiva afat shkurtra dhe afat gjata për  kursimin e 
energjisë në sektorin e amvisërisë, sektorin e shërbimeve, industri, transportin dhe 
sektorin e bujqësisë. Bazuar në konsumin ekzistues, objektivi me i lartë për një afat të 
shkurtër në fushën e kursimit të energjisë është i vendosur në sektorin shtëpiak me 40% 
dhe i ndjekur nga sektori i shërbimeve me 30%. Përveç kësaj pikëpamje, sektori i 
shërbimeve ka po ashtu rol të rëndësishëm për faktin se shumica e konsumatoreve të 
këtij sektori i takojnë sektorit publik, ndërsa sipas Direktivës 2006/32/EC ky sektorë 
duhet të jetë sektori udhëheqës drejt përmisimit të kursimit të energjisë. Kjo do të thotë 
se përmirësimi i kursimit të energjisë në këtë sektor është i domosdoshëm për të arritur 
objektivat përkatëse në nivel vendi. Prandaj, hetimi i situatës aktuale dhe  mbledhja e të 
dhënave gjithëpërfshirëse për konsumin e energjisë, kërkon parashikim, ofrimin e 
mundësive alternativë për përmbushjen e nevojave  dhe identifikimin e mundësive për 
kursimin e energjisë në këtë sektor paraqet synimin kryesor të këtij plani.   

Rritja ekonomike ka ndikuar në rritjen e kërkesën për energji në Kosovë. Kjo është para-
qitur në diagram, në figurën 1, e cila është krijuar në bazë të të dhënave zyrtare të 
regjistruara për konsumin total të energjisë për të gjithë sektorët ekonomik për katër 
vite1,2. Trend i njëjtë është mbikëqyrur për konsumin e energjisë në sektorin e shërbi-
meve, e i cili ka shënuar rritje për 5.5% në vitin 2011, krahasuar me vitin paraprak. Këto 
trende në konsumin e energjisë nuk japin shenja të mira dhe ato tërheqin vëmendjen 
për të rritur përpjekjet e të gjithë lojtarëve kyç për kursimin e energjisë. Duhet të 
fokusuar në zbatimin e masave që tashmë janë rekomanduar në shume  raporte e audi-
timet të energjisë të mbajtura për ndërtesat publike. Zbatimi i masave të tilla sigurisht 
që do të rezultojë në përmirësimin e trendëve të paraqitura në figurën 1 dhe 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 MZHE: Bilanci Vjetor i Energjisë  për 2010 
2 MZHE: Bilanci Vjetor i Energjisë  për 2011 
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Figura 1- Konsumi i energjisë në sektorin e shërbimeve gjate vitit 2008-2011 

2. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Plani Komunal për Efiçiencë të Energjisë(PKEE) është plan i veprimit që tregon se si 
Komuna planifikon të punojë në çështjet e energjisë dhe ndryshimet klimatike në 
përgjithësi, dhe efikasitetin e energjisë në veçanti. Përmban qëllime specifike, prioritete, 
dhe oraret.  Ky plan përfshin përdorimin e energjisë, burimet që janë në dispozicion  dhe 
reduktimin e  emetimeve që shkaktojnë probleme të ndryshimit klimatik. Tregon fushën 
që do të ndikohet si: kursimet e mundshme në stokun e ndërtesave të sektorit komunal.  
Plani po ashtu përfshin një plan zbatimi, kursimet e mundshme të vlerësuara, dhe  inves-
timet e kërkuara të vlerësuara. 

Me zhvillimin e këtij plani Komunal për Plan Komunal Për Energji Efikase, Komuna e 
Podujevës ofron një strategji të qëndrueshme afat gjate dhe një plan specifik për t’i arri-
tur objektivat ekonomike dhe mjedisore. 

 

Tabela  1- Kursimi i energjisë në sektor të ndryshëm 

  Kursimi 
[MWh/vit] 

Redukimi      
[tCO2] 

Kursimi              
[%] 

Investment       
[euro] 

 Sektori i ndërtesave publike 8,042 6,455          47   2,572,465  

 Ndriçimi publik  219         219            79  125,500  

 Transport  852 238 10 750,000 

 Totali 9,113 6,912 45 3,447,965 

Sektori rezidencial  73,750  44,513        33  26,993,512  

 

2.1.1 GJENDJA E TANISHME 

Sipas të dhënave dhe analizave të bëra për periudhën 2011-2013, sektori publik i 
Komunës së Podujevës disponon me 102 ndërtesa. Në sektorin publik marrin pjesë 

Nën-sktori i administratës            15 ndërtesa 
Nën-sktori i arsimit                        63 ndërtesa 
Nën-sktori i shëndetësis               22 ndërtesa 
Nën-sktori i kulturës/sportit          2 ndërtesa 
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Objektet komunale operojnë dukshëm nën kushtet e komforit andaj edhe konsumi i 
raportuar nuk është real dhe nuk mund të jetë bazë për kursim të energjisë. Kostoja e 
energjisë pritet të rritet në vitet e ardhshme për shkak se edhe çmimet edhe konsumi 
janë në rritje. 

2.1.2 OBJEKTIVAT E PKEE 

Objektivat e përgjithshme të PKEE janë të zvogëlojë konsumin e energjisë në stokun e 
ndërtesave komunale dhe sipas aplikimit, në funksionimin e shërbimeve komunale 
përmes zvogëlimit të kostos së energjisë në buxhetin komunal. 

PKEE pritet të këtë ndikim në situatën e Komunës së Podujevës si në vijim: 

• Përmirësimin e shërbimeve komunale. 

• Uljen e çmimit të energjisë në buxhetin komunal. 

• Rinovimin e sistemeve të energjisë dhe ndërtesave. 

• Përmirësimin e kushteve sanitare dhe  rritjen e prodhimtarisë. 

• Ngritjen e ndërgjegjësimit për kursimin e energjisë tek vendim-marrësit, operatorët, 
dhe përdoruesit përfundimtar. 

• Uljen e  emetimeve të dëmshme nga përdorimi i burimeve të energjisë.   

2.1.3 KORNIZA LIGJORE 

Masat e ofruara në PKEE janë në përputhje me ligjet ekzistuese për efiçiencën e ener-
gjisë, Planin e Veprimit Mjedisor dhe  me rregullat komunale.  Në mënyrë të veçantë 
me: 

1. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, sipas nenit 12, të Ligjit të Ndërtimit, 

nr. 2004/15 27 maj 2004, dhe neni 1, paragrafi 1.3, pika (ç) të Rregullores Dega e 

Ekzekutivit të Institucioneve të Përkohshme të Qeverisë në Kosovë nr. 2001/19, datë 

13 shtator 2001, me qëllim të kursimit të energjisë termike dhe mbrojtjes termike 

në ndërtesat Nxjerr: RREGULLOREN TEKNIKE PËR KURSIMIN E ENERGJISË TERMIKE 

DHE MBROJTJEN TERMIKE për Stokun e Ndërtesës së Re Kosovare.   

 

2. Ligji për Efiçiencën e Energjisë.  Ligji i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë përcakton 

përgjegjësitë që komunat do të kenë në lidhje me menaxhimin e energjisë dhe 

çështjet që lidhen me to. 

 

3. Direktiva Evropiane 2002/91.  Kërkesat primare të kësaj Direktive janë: 

 Harmonizimi i metodave të llogaritjes për efikasitet energjetik në ndërtesa, në 
bazë të një strukture të plotë të kontabilitetit. 

 Të imponoj kërkesat minimale për ndërtesa të reja dhe të gjithë rindërtimit. 

 Të bëjë certifikimin e detyrueshme të energjisë së ndërtesave. 

 Të bëjë krijimin e një inspektim të rregullt të sistemeve të ngrohjes dhe ftohjes. 

2.1.4 METODOLOGJIA  PËR  PKEE 

PKEE është I ngjajshem me çfarëdo planifikimi strategjik, prandaj përbëhet nga 3 faza: 
faza fillestare, faza e përgatitjes dhe faza e zbatimit. 

Projekti i financuar nga BE dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë 
"Promovimi i Efiçiencës së Energjisë dhe burimeve ripërtëritëse të energjisë në Kosovë" 
ka mbështetur qeverisjen lokale në përgatitjen e PKEE në 14 komuna të Kosovës përmes 
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koordinatorëve komunale per EE. Projekti ofroi ndihmë në formë të seminareve, trajni-
meve, vizitave studimore dhe një platformë komunikimi të përbashkët. 

Komunat angazhoheshin në hartimin e Planit Komunal për Efiçiencë të Energjisë sipas 
udhëzimeve të ekspertëve ndërkombëtarë dhe vendorë në kuadër të projektit të BE-së. 

Plani në vetvete nuk kishte për qëllim që të konsiderohet si një "objektive", por më 
tepër si një mjet që mundëson të: 

• përshkruajë perspektivën e ardhshëm të komunës sa i përket energjisë, politikat 
klimatike dhe të trafikut  

• komunikimin dhe prezantimin e planit të palëve të interesuara 

• të caktoj praktikisht veprimet në kohën e kufizuar, dhe me burimet të nevojshme për 
zbatim 

• monitorimi i procesit të zbatimit të bazuar në referenca nga plani.  

Të dhënat jane mbledhur kryesisht nga institucionet e nivelit lokal ndërsa jane shfryte-
zuar edhe burime të ndryshme për të arritur të informacionet e kërkuara. Disa nga këto 
burime janë si në vijim: 

• Publikimet statistikore 

• Hulumtimet në konsumin e energjisë 

• Strategjitë dhe politikat  

• Raportet dhe analizat mbi energjinë 

• Të dhënat e kompanive publike 

Qasja në disa nga të dhënat në qeverisjen lokale ka qene e lehte dhe e mjaftueshme, 
ndërsa disa të dhëna të tjera janë mbledhur nëpërmjet intervistave (të dhënat e sektorit 
të banimit) 
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3. PËRSHKRIMI I KOMUNËS SË PODUJEVËS 

Komuna e Podujevës shtrihet në pjesën veri-lindore të Republikës së Kosovës. Përgjatë 
gjithë territorit të saj shtrihet lumi Llap i cili edhe kalon nëpër zonën urbane. Podujeva 
është komuna me territorin më të madh në Kosovë. Regjistrimi i fundit i bërë në vitin 
2011 konstaton se Podujeva ka 88.256 banorë. Statistikat në lidhje me gjeografinë e saj 
dhe demografinë janë dhënë në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 2 të dhëna të rëndësishme për  Komunën e Podujevës 

Komuna Podujevë 

Adresa str. ''Zahir Pajaziti'' nr.1 

Rajoni Prishtinë 

Kodi Postar 11 000 

Ueb Faqja http:/www.kk.rks-
gov.net/podujevë 

  

Sipërfaqja [km²] 633 

Vija kufitare [km] 175.21 

Numri i vendbanimeve – fshatrat 78 

Zyra të regjistruara – komuniteti lokal 8 

Numri i banoreve  88,256 

Numri i shtëpive 13,444 

Popullsia urbane  40,000 

Sipërfaqja urbane-  ha 451.5 

Banoret densiteti  / km ² 194.3 

Madhësia mesatare e familjeve / anëtar 6.5 

  

Toke bujqësore [ha] 33295 

Pyll [ha] Sektori publik 17,600 

Sektori privat 11,450 

  

Lartësia [m] 640 

Zona klimatike 2 

Klima Kontinentale  

Temperatura e jashtme Tout [ᵒ C]  -18 

Temperatura e brendshme Tint [ᵒC] 20 

Temperatura mesatare në janar [ᵒC] -5 

Temperatura mesatare në  qershor [ᵒC] 24 

Kohëzgjatja e sezonit të ngrohjes [ditët] 185 

Shkalla e ngrohjes – ditët 2,881 

 

Territori urban i komunës së Podujevës është i organizuar në dy njësi kadastrore. Brenda 
këtij territori 85% e sipërfaqes së përgjithshme i takon sektorit të banimit përderisa 
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sektorët tjerë (arsimi, shëndetësia, tregtia, industria etj) përbejnë 15%. Ky është një 
tregues i nivelit të ulet të zhvillimit social-ekonomik momentalisht në Komunën e Podu-
jevës.  

Territori urban kryesisht përbehet nga sipërfaqja e banimit, institucionet publike, trans-
porti dhe infrastruktura, sipërfaqja e gjelbër, sipërfaqe regjionale dhe komerciale. në 
përgjithësi territori që është zhvilluar përmes ndërtimit të ndërtesave (përfshirë dhe 
infrastrukturën) është zgjeruar nga 224.2ha në vitin 1982 deri në  446.7 ha në vitin 2004. 

 

 
Figura 2- Foto Komuna e Podujevës 

Tabela 3- Të dhënat për territorin urban 

Territori Urban  

 

Banim 382 ha 

Industri&Komercial 10ha 

Infrastrukturë 34.3ha 

Lumi i Llapit 4.1 ha 

Institucione Publike 15.7 ha 

Sipërfaqet e gjelbëruara  0.50 ha 

Sipërfaqet e veçanta  4.8 ha 

Podujeva është zhvilluar përgjatë rrjedhës së lumit. Ndërtimi nuk është zhvilluar në një 
mënyrë të planifikuar dhe organizuar për shkak të mungesës së stabilitetit politik dhe 
mungesës së planifikimit të duhur urban. Podujeva ka infrastrukture rrugore që e lidh 
atë me Prishtinën dhe Serbinë (Nishin) dhe po ashtu lidhje hekurudhore të mire me  
Prishtinën dhe Serbinë. Nuk ekziston transporti publik brenda komunës së Podujevës 
përderisa  territori  rrafshet i mundëson përdorimin e biçikletës si mjet transporti, 
sikurse ekziston një tradite e mirë në mes të banoreve në përdorimin e biçikletës. 

Furnizimi me rryme bëhet përmes linjës Prishtina 220 kV - 30.67km (Kosova B-Podujevë) 
dhe 35KV  Mazgit-Podujevë  linjë e 25.88km. 
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3.1 STRUKTURA  ORGANIZATIVE E KOMUNËS SË PODUJEVËS 

Kuvendi i Komunës është organi legjislativ i komunës i cili ushtron funksionet e qeveris-
jes lokale të përcaktuara me rregullore dhe statut. Kuvendi i Komunës përbëhet nga 34 
anëtarë. Administrata komunale është organ i kuvendit komunal dhe zbaton vendimet e 
kuvendit. Administrata Komunale është përgjegjëse për zbatimin e të gjitha detyrave të 
ekzekutivit të caktuara me statut dhe akte të tjera normative. 

3.2 VIZIONI DHE SYNIMI 

Komuna e Podujevës ka identifikuar synimet dhe veprimet për të arritur këto synime 
përmes dokumenteve relevante të miratuara nga kuvendi komunal. Këto dokumente 
janë Plani për Zhvillim i Komunës dhe  Korniza Afatmesme Buxhetore. 

Vizioni i Podujeves është "Podujeva Komunë moderne me zhvillim ekonomik të 
qëndrueshëm, me administratë moderne dhe efikase, kualitet të mire për arsim, 
mirëqenie sociale dhe shëndetësore për të gjithë qytetaret e saj; atraktive për aktivite-
tet e bizneseve private, bujqësi dhe turizëm". 

Synimet: 

1. Të mundësoj mjedis të mirë për aktivitete afariste  

2. Zhvillim të qëndrueshëm bujqësor dhe rural   

3. Zhvillim të qëndrueshëm urban dhe hapësinor 

4. Përmirësim të infrastrukturës fizike 

5. Të përmirësoj shërbimet e kujdesit shëndetësor dhe mirëqenies sociale 

6. Të rrisë cilësinë në arsim  

3.3 SITUATA E ENERGJISË NË KOMUNËN E PODUJEVËS 

Përgjegjësitë e komunës në lidhje me qytetarët dhe shërbimet ndaj tyre janë të mëdha. 
Komuna është përgjegjëse për kryerjen e administratës komunale, arsimit fillor dhe të 
mesëm dhe nivelit të kujdesit shëndetësor primar. Gjithashtu sa i përket infrastrukturës, 
komuna siguron mirëmbajtjen dhe çdo çështje që lidhet me ndriçim rrugor.  

Sa i përket ndërtesave në pronësi komunale, Komuna ka përgjegjësinë për ngrohje, 
ndriçim dhe pajisje administrative. Sektori i banimit është shumë i ndjeshëm dhe jetik 
për komunën, megjithatë, kompetencat komunale nuk arrijnë aq larg sa që të bëjë 
menaxhimin e energjisë në këto ndërtesa.  Kompania Kosovare për Distribuim dhe Fur-
nizim me Energji Elektrike (KEDS) është përgjegjës për të siguruar shërbimet e  

 

energjisë elektrike në këtë komunë, megjithatë, konsumimi i energjisë dhe shërbime të 
tjera të ngjashme të Energjisë janë jashtë juridiksionit të komunës.  

Sa i përket rastit të Podujevës, është e një rëndësie jetike për të prezantuar një plan për 
vënien e masave të EE në sektorin banimor për faktin se 85% e fondit të përgjithshëm të 
ndërtesave përbëhet nga njësitë rezidenciale (shtëpi, apartamente dhe njesi mikse ban-
imore dhe komerciale) 
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Një sistem i mundshëm i ngrohjes qendrore në qytetin do ta reduktonte dukshëm kon-
sumin e energjisë publike dhe private në komunë dhe per kete duhet të hartohet nje 
Studim Fizibiliteti. 

Ne aspektin e konsumit të energjise sektori residencial dhe sektori i ndertesave publike 
jane nensektorët me  të rëndësishëm të energjisë në komunën e Podujevës.  Rëndësia e 
tyre theksohet me faktin se  konsumon sasi të madhe të rrymës dhe dru të zjarrit, gjë që 
ka kontribuar në  krizën aktuale të rendë të energjisë në vend.   

Komuna e Podujevës është një nga rajonet më të ftohta të Kosovës. Të gjitha këto ar-
gumente bëjnë të kuptohet se rajoni ka nevojë për konsum më të lartë të energjisë së 
pjesët e tjera të Kosovës. Rritja e përdorimit të pajisjeve elektrike, mungesa e drurit të 
zjarrit dhe çështje të tjera të ngjashme janë shqetësuese dhe mund të shkaktojnë 
probleme të mëtejshme në të ardhmen.  Për shkak të mungesës së të dhënave koher-
ente, ekzistojne pacartesi dhe pasiguri në lidhje me nivelin aktual të drurit per ngrohje.  
Kjo paqartësi ndikon rëndë në çfarëdo gjykimi dhe vleresimi, jo vetëm në lidhje me nive-
lin e konsumit të energjise në sektorin banimor dhe publik por edhe në raport me nivelin 
dhe strukturën e furnizimit të përgjithshëm me energjisë për këtë rajon.  

Konsumi i energjisë nga sektorët e banimit dhe objekteve publike është i ndarë në 
gjashtë pjesë ku përshkruan sa energji përdorët per ngrohjen e hapësirave, ngrohjen e 
ujit, gatim, ndriçim dhe aparatet elektrike. Tani për tani, popullsia në Komunën e Podu-
jevës e ka përdorur maksimalisht drurin e zjarrit për ngrohjen e hapësirave.  

Qartësisht, nevojitet më shumë informacion për të përcaktuar se cilat veprime janë të 
përshtatshme për t’u ndërmarrë për të përmirësuar efiçiencen e energjisë, për të rritur 
përdorimin e burimeve lokale të energjisë nga këndvështrimi teknik dhe ekonomik.  

Për konsumatorët individualë, si dhe për konsumatorët kolektive siç janë komunat, 
rendesia e pasqyrimit optimal të burimeve për energji, ujë dhe materiale sa vjen e rritet 
në vitet që vijnë. Për administratën komunale në veçanti, pasqyrimi optimal i burimeve 
në fushat e energjisë, ujit, mbeturinave dhe mjedisit do të jetë i një rëndësie të madhe. 

4. KONSUMUESIT E FUNDËM TË ENERGJISË  

Deri me tani nuk janë mbledhur të dhëna gjithëpërfshirëse, e as nuk është kryer ndonjë 
studim në lidhje me konsumin final të energjisë në Komunën e Podujevës. Komuna nuk 
ka zyrë të energjisë e as menaxher të energjisë, përgjegjësitë e të cilës do të ishin nxjerr-
ja e planeve dhe projekteve dhe të bëjë krahasimin në lidhje me ruajtjen e energjisë. 

Për të plotësuar hendekun, komuna ka emëruar një koordinator të energjisë 
përgjegjësitë e të cilit nuk janë ekskluzivisht për efikasitetin e energjisë apo menaxhimin 
e energjisë, por është një bazë për krijimin e një zyrë të ardhshëm të energjisë. 

Koordinatori i efiçiencës së energjisë ka përmbledhur të dhënat nga burime të ndryshme 
dhe ka organizuar ato sipas departamentet përgjegjëse brenda komunës 

Janë 4 sektorë të identifikuar si konsumatorët e fundit të energjisë në Komunën e Podu-
jevës,  

 Sektori i Ndërtesave Publike 

 Sektori i Ndërtesave  të  banimit 

 Ndriçimi publik dhe 

 Transporti 
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4.1 STOKU I NDËRTESAVE NË MENAXHIM TË KOMUNËS SË PODUJEVËS 

Gjithashtu Ministria e Zhvillimit Ekonomik ka hartuar një dokument "Studimi i stokut të 
ndërtesave", i cili ofron të dhënat për Komunën e Podujevës, si më poshtë:  

 

Stoku i përgjithshëm i ndërtesave përbëhet nga 101 ndërtesa. Përdorimi i këtyre ndërtesave është kryesisht 
për qëllime administrative, arsimore, shëndetësor dhe kulturore. Konsumi i përgjithshëm i energjisë në 
stokun e ndërtesave publike në Podujevë është 418.98 [toe]. 

 

 

Fig 7.55. Burimet e energjisë të shprehura në [toe] 

 

Si lende djegese kryesore e konsumuar brenda  stokut të ndertesave në Komunen e Podujeves është biomas 
256.36[toe], apo 61%, energji elektrike 68.08 [toe], apo 16%, nafte 66.64 [toe], apo 16% dhe thëngjill 27.9 
[toe] or 7% (fig.7.55. dhe fig.7.56.). 

 

Fig 7.56. Burimet e energjisë të shprehura në % 

Vetem nje ndertes eshte identifikuar si konsumuese e energjise brenda nivelit prej 20-50 [toe],ndersa të 
gjitha ndertesat tjera publike i takojne nje niveli deri në 20 [toe]. 

Informacioni i mësipërm është vetëm për ndërtesat publike dhe nuk përfshin stokun e 
ndertesave të banimit. 

4.1.1 STOKU I NDËRTESAVE – KARAKTERISTIKAT TERMIKE 

Komuna e Podujevës, njëjtë si komunat tjera në Republikën e Kosovës ka një stok tipik të  
ndërtesave, kur  iu referohemi periudhës së ndërtimit. 

Sipas studimit të BB "Studimi i Tregut të Ngrohjes në Kosovë" katër periudhat e 
mëposhtme të vitit të ndërtimit janë përcaktuar: 

• Periudha 1: ndërtesat e ndërtuara deri në vitin 1959; në parim para periudhës së Ju-
gosllavisë 

- Kjo periudhë mbulon stokun e ndërtesave të ndërtuara para vitit 1959. Këto ndërtesa 
janë karakterizuar me mure të trasha dhe të ndërtuara me tulla të ngurta, dritare me 
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xham të dyfishtë, dyshemetë me dërrasë të drurit, por pa izolim termik dhe tavanet me 
kallam të suvatuar dhe dërrasë prej druri. 

• Periudha 2: ndërtesat e ndërtuara në mes të viteve 1960 dhe1998;  

Ndërtesat publike të ndërtuara në mes të viteve 1960-1979 karakterizohen me  
strukture në forme skeleti të re e bere nga betoni i përforcuar. Muret janë zakonisht 25-
30 të trashë me hapje me të madhe, pra masë me e madhe e xhamit në krahasim me 
masë të plotë. Struktura skeletore ka mundësuar ndërtesa shumëkatëshe. Gjatë kësaj 
periudhe panelet e parafabrikuara ishin futur në sektorin e ndërtimit, por nuk ishin ap-
likuar shumë. Blloqet e argjilës me vrima  ishin elementet me të zakonshme të ndërtimit. 
Izolimi termik nuk ishte aplikuar edhe pse ishte projektuar. 

Gjatë viteve të 80-ta me kod të ri JUS që kërkon një vlerë U<1.25 W/m2K, muret e 
përbëra dolën në skene. Këto ndërtesa janë ndërtuar në masë të madhe në çdo qytet në 
Kosovë në formë të shkollave, qendrave shëndetësore familjare, kopshteve, admin-
istratë etj. Sa i përket EE, këto ndërtesa janë konsumatorë të mëdhenj të energjisë për 
shkak të raportit qelqi / mur, urave termike dhe mbulesës së pa-izoluar etj. Në anën 
tjetër ekziston edhe një potencial i madh për kursim të energjisë dhe kurdo që është e 
mundur, gjatë zbatimit të EE masa e qelqit duhet të zvogëlohet dhe zëvendësohet me 
mure të izoluara. 

 

• Periudha 3: ndërtesat e ndërtuara në mes të viteve 1999 dhe 2001; periudha 
emergjente e pasluftës   

Periudha emergjente ose periudha e pasluftës e kishte strehimin si prioritet. Rinovimet e 
periudhës emergjente në Kosovë ishin zhvilluar në mënyrë jo profesionale dhe me mate-
riale të cilësisë të dobët.   

• Periudha 4: ndërtesat e ndërtuara pas vitit 2002; përfundimi i periudhës emergjente 
dhe kohërat e fundit. 

Kjo periudhë përfshin ndërtesat e reja të ndërtuara nga viti 2003 dhe në ditët e sotme. 
Masat termike janë zbatuar në ndërtimin mbështjellësve për pothuajse të gjitha ndërte-
sat publike të ndërtuara gjatë kësaj periudhe. Megjithatë, sektori banimit ka pasur 
specifika të ndryshme në lidhje me ruajtjen e energjisë; Apartamente shumëkatësh janë 
ndërtuar në përputhje me standardet shtetërore, ndërsa shtëpitë individuale në shu-
micën e rasteve nuk i zbatojnë masat e konservimit të energjisë. 

4.2 STOKU I NDËRTESAVE PUBLIKE 

Shumica e ndërtesave publike në Kosovë janë ndërtuar në vitet e 70-ta ose 80-ta. Për 
shkak të vitit të ndërtimit, këto ndërtesa paraqesin karakteristika të ulët të izolimit 
termik. Veçanërisht vihet re se tipologjia më e zakonshme e ndërtimit të ndërtesave në 
pronësi është tulla e shpuar dhe beton (panele të parafabrikuara). Bazuar në vlerësimin 
mbi periudhën e ndërtimit, mund të supozohet se ndërtesat në pronësi publike në 
përgjithësi nuk janë të pajisura me izolim termik të mureve të jashtëm dhe dritaret me 
xham të dyfishte apo vetëm një shtrese  janë me së shumti të përdorura në këto kate-
gori të ndërtesave. 

Në anën tjetër ndërtesat publike të ndërtuara së fundi (sidomos ato të ndërtuara pas 
vitit 2002) janë të pajisura me sistemet izoluese termike në muret dhe dritaret e 
jashtme. 
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4.3 SEKTORI  REZIDENCIALE NË KOMUNËN E PODUJEVËS 

Administrata e komunës së Podujevës nuk posedon regjistra të sakt mbi numrin dhe 
cilesi tjera të sektorit të banimit. Sipas të dhenave nga regjistrimi i fundit i popullates ne 

Kosove (2011)
 3

, në komunen e Podujevës ekzistojnë: 13,130 shtëpi individuale banimi 
me siperfaqe 952,059m2, 248 apartamente me sipërfaqe 10,869 m2, ndërsa të tjera 22 
me sipëfaqe 1,126 m2 . 

Sektori rezidencial (amvisëritë) është një nga konsumuesit me të mëdhenj të energjisë 
në Kosovë për sa i përket NEAP. Megjithatë nuk ka asnjë instrument në nivel lokal për të 
adresuar çështje që lidhen me efikasitetin e energjisë, apo BRE.  

Bazuar në rezultatet e regjistrimit të përgjithshëm (2011) ,pothuajse çdo familje në Ko-
sovë zotëron shtëpinë e vet dhe lëshimi i shtëpive me qira është shume i rralle (2 - 3%). 
Gati të gjitha banesat (99%) janë të elektrizuar, por siç u përmend më lart, stufa me dru 
janë mjeti që përdorët me së shpeshti për ngrohjen e hapësirës, posaçërisht në zonat 
rurale. Sipas regjistrimit të popullsisë, sektori i banimit në  Podujevë tregon statistikat si 
në vijim: 

Tabela 4- Banesat sipas regjistrimit të përgjithshëm të vitit 2011  

Sektori  Rezinencial    Nr  Siperfaqja 
bruto  
[m²] 

Spërfaqja 
e ngrohur 

[m²] 

 Energi e 
konsumuar 

për njësi 
[MWh/vit]   

Energjia e 
konsumuar 
[MWh/vit] 

Konsumi 
specifik 

[kWh/m²] 

  Shtëp  Urban   3,545 275,377 234,070 16.6 58,847 251 

 Rural 9,585                             676,682                 575,180          16.6     159,111                      277 

 Apartamente  Urban   232 9,980 8,483 12.0 2,784 328 

 Rural 16 889 756 12.0 192 254 

Të tjera  Urban   5 200 170 12.0 60 353 

 Rural 17 926 787 12.0 204 259 

Totali  13,400 964,054 819.446 

 

221,198 270 

 

Karakteristikat ndërtimore të njësive banimore, sa i përket materialeve izoluese dhe 
cilësisë së dritareve dhe dyerve, ka pasur tendencë për t’u përmirësuar në kohët e 
fundit. Në përgjithësi, ndërtesat e ndërtuara që nga viti 1999 arrijnë standardeve të 
detyrueshme të ndërtimit, ndërsa ndërtesat e ndërtuara para vitit 1999, në veçanti ato 
në sektorin publik, karakterizohen me cilësi të dobët të izolimit termik në përgjithësi, 
veçanërisht në lidhje me tavanet, muret dhe dritaret e jashtme. Megjithatë, nëse 
ndërtesa e re është ndërtuar vetëm për të ofruar strehim, edhe nëse është ndërtuar 
gjatë dekadës së fundit do të ketë karakteristika të dobëta termike për shkak të mung-
esës së mjeteve financiare për të përfunduar ndërtimin.  

Sipërfaqja e shtëpive individuale sipas statistikave 2011 është 75m2 

Sipërfaqja e apartamentit sipas statistikave 2011 është 45m2 

 

Sipas anketes nga AUK vetem 36% e shtëpive kanë izolim të mureve dhe vetem 47% e 
tyre kanë dritare me dy xhama. 4 
 

                                                           
      3 Regjistrimi i popullësisë 2011 
      4 AUK,Kosovo Household Energy Consumption,March 2013 
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4.4 NDRIÇIMI PUBLIK 

Rrjeti elektrik i ndriçimit publik të qytetit është kryesisht i vjetruar dhe i stërngarkuar 

dhe për këtë arsye shpeshherë paraqiten defekte të natyrave të ndryshme, si djegia e 

trafove dhe përçuesve të rrjetit shpërndarës. Sidomos kjo vërehet nëpër lagje të 

qytetit ku dendësia e shtëpive është e madhe. Shtyllat elektrike janë të dëmtuara për 

shkak të vjetërsisë. Në disa lagje shtyllat e drurit, të cilat janë pronë e KEDS-it dhe për 

të cilat komuna ka marrëveshje për shfrytëzim të ndriçimit publik.  

Për shkak të zgjerimit të vendbanimeve në qytet dhe fshat, shumë rrugë kanë ngelur të 
pa ndriçuara dhe për këtë, këto zona natën, janë të pasigurta për komunikim nga 
qytetarët. I tërë sistemi i ndriçimit në territorin e Komunës së Podujevës është 
përgjegjesi e autoriteteve lokale komunale. Kjo ka thjeshtuar mbledhjen dhe klasifikimin 
e të dhënave.  

4.4.1 Struktura e pergjithshme ndriçimit publik 

Rrjeti i ndriçimit publik përbëhet prej pajisjeve për furnizimit me energji elektrike, ka-
bllot dhe telat, shtyllat e drurit, llambat, dhe pajisjet për kontrollin dhe rregullimin. Rrjeti 
është i lidhur me rrjetin e shpërndarjes të Kompanisë së Shperndarjes Energjisë Elektrike 
Kosovare(KEDS).  

 

 

Figura 3- Llojet e llampave 

 

Në komunën e Podujevës  ka rreth  502 llampa me fuqi angazhuese prej 69 [kW], ndërsa 
energji për ndriçim janë shpenzuar mesatarisht 279 [MWh/vit]. Ndriçimi publik në 
komunë mesatarisht punon 4015 [h/vit]. Të gjitha llampat e instaluara në aspektin e EE 
nuk janë të përshtatshme prandaj të zëvendësohen me llampa LED 
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4.5 TRANSPORTI 

Kryesisht sektori i transportit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. 
Për shembull në Bashkimin Evropian sektori i transportit është konsumuesi i dytë më i 
madhe pas familjeve dhe sektorin të shërbimeve. Në vitin 2010, sektori i transportit 
kishte konsumuar 31,7% të konsumit të energjisë finale në total. 

Sa i përket transportit të lidhur me  sektorin e banimit, mund të parashikojmë se kon-
sumi i energjisë dhe emisionet do të rriten pasi që pronësia e automjeteve pritet të rritet 
në një të ardhme po astu. Do të jetë e nevojshme që të rritet intensiteti i transportit 
publik, për përmirësimin e cilësisë së mjedisit urban dhe për zvogëlimin e ndotjes së ajrit 
dhe të zvogëlohet  fluksi i trafikut në qendër të qytetit. 
 
Të dhënat për numrin e përgjithshëm të automjeteve në Podujevë janë marrë nga qen-
dra e regjistrimit të automjeteve e Podujevës. Për periudhën 2000-2013, sa i përket të 
dhënat të tyre totali është: 
 
Tabela  6-Automjetet e regjistruara në Komunën e Podujevës 

Automjete individuale 15609 

Kamionë 224 

Autobus 65 

Taksi 51 

Kombi-taksi 113 

Radio taksi 2 

 
Tabela  7-Automjetet në pronësi të Komunës 

Automjete individuale 24 

Kamionë 24 

Kombi 10 

 
Sipas një studimi të kryer nga Universiteti  Amerikan në Kosovë "Konsumi i Energjisë në 
amvisëri në Kosovë5" gati 36% e shtëpive në Kosovë nuk zotërojnë veturë. Një total prej 
56% e makinave në pronësi përdorin naftë dhe 42% e pronareve të makinave me naftë 
do të konsumojnë 25-50 Litra karburant në muaj. 20% e pronareve të makinave kon-
sumojnë me pak se 25 Lira në muaj dhe 20% e tjerëve konsumojnë 51-75 Litra në muaj. 
Shkallë të ngjashme të konsumit janë regjistruar edhe për makina me benzinë. Për shkak 
se nuk ka asnjë studim që mbulon komunën e Podujevës në fushën e transportit, shifrat 
e mëposhtme të kombinuara me numrin e njësive familjare nga regjistrimi i fundit do të 

përdoren në llogaritjen e kursimit të energjisë në transport. 

                                                           
    5 AUK,Kosovo Household Energy Consumption,March 2013 

 

Tabela 5- Struktura e ndriçimit 

Lloji i llampave Copë       kW 

Llampa me shtypje të lartë HTS 250W 87 22 

Llampa me shtypje të lartë HTS  150W 269 40 

Llampa fluroshente  150W 146 7 

Gjithsej:    502 69 
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5. ANALIZA E TË DHËNAVE MBI  KONSUMIN  E ENERGJISË 

Shpenzuesit kryesor të energjisë të identifikuar në komunën e Podujevës  janë: 

• Sektori i ndërtesave publike me këto ndërtesa 

– Administrative 

– Arsimore 

– Shëndetësore 

– Kultura/sporti 

• Sektori i ndërtesave rezidenciale 

• Sektori i ndriçimit publik 

• Sektori i transportit 

 

5.1 NDËRTESAT NË PRONËSI TË KOMUNËS  

Ndërtesat në pronësi të Komunës kanë nënndarje si mëposhtme: 

– Administrata 

– Arsimi 

– Shëndetësia  

– Kultura dhe Sporti 

 

Ndarjet e tilla nëpër kategori janë bërë në mënyrë që të mund të këtë një pasqyrë me të mirë 

dhe më të saktë të konsumit aktual të energjisë në ndërtesat. 

Në bazë të të dhënave të grumbulluara, Nën-seksionet e ndërtesave komunale kanë treguar 

parametrat si më në vazhdim: 

 

     Informacione të përgjithshme në lidhje me nën-sektorët; 

     Sipërfaqja e përgjithshme e nën-sektorit (m2); 

     Numri i ndërtesave për nën-sektorit; 

     Konsumi i përgjithshëm i energjisë termike dhe elektrike për nën-sektor (kWh); 

     Konsumi specifik i energjisë termike dhe elektrike për nën-sektor (kWh/m2); 

     Konsumi total i karburantit 

Duhet theksuar se të gjitha të dhënat e dhëna mbi analizën e konsumit të energjisë dhe të 

mbledhura nga departamenti përkatës administrativ, janë krejtësisht të sakta dhe plotësisht 

të besueshme. 

Ndërtesat në Komunën e Podujevës janë të ndërtuara me një kujdes fare të vogël për 
efiçiencën e energjisë. Efiçienca e ulët e energjisë që karakterizon shumicën e 
ndërtesave, rrit koston efektive të ndërtesave publike, pasi që të rriten tarifat e 
energjisë. Stoku i ndërtesave është karakterizuar me standarde të ulëta të ndërtimit, 
mungesa e shërbimeve adekuate të tilla si ujë të pijshëm dhe ngrohje qendrore dhe disa 
mbingarkesa, ndërtimi i pamjaftueshmën i ndërtesave publike në vitet e fundit për të 
plotësuar kërkesën e rritur të energjisë për ngrohje dhe kondicionim të ajrit. 

Bazuar në analizën e kryer të të dhënave, ka rezultuar një konkluzion shumë i 
rëndësishëm ku janë intervistuar (menaxherët e ndërtesës së shëndetësisë) mendojnë 
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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 tonë.  

 

5.1.1 ANALIZA  E TË DHËNAVE PËR SEKTOR TË NDËRTESAVE PUBLIKE 

5.1.1.1 Shpërndarja e energjisë në ndërtesa të nën sektorëve të ndryshëm 

Sipas MZHE6 shpërndarja e energjisë për konsumator të ndryshëm buron bazuar në nën-
sektor. Në detaje këto të gjetura janë paraqitur në grafikët më poshtë. Nën-sektori i 
kulturës nuk është përfshirë për shkak të sipërfaqes së vogël qëngrohet  dhe të vetëm 2 
ndërtesave që i përkasin këtij nën-sektori. 

 

a) Administrata 

  
Figura 4- Furnizimi me energji në nën sektorët e Administratës 

b) Arsimi 

 
Figura 5- Furnizimi me energji në nën sektorët e Arsimit 
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c) Shëndetësia  

 
Figura 6- Furnizimi me energji në nën sektorët e Shëndetësisë 

 

5.1.1.2 Konsumi i energjisë në ndërtesat e nën-sektorëve të ndryshëm 

a)  Nën-Sektori i Administratës 

Ndërtesat në sektorin e administratës janë : Ndërtesat e Komunës ofrojnë shërbime për 
qytetaret, ndërtesa e komunës për administrate lokale, zjarrfikësit dhe zyrat e 
komunitetit etj.  Si  konsumatorë të energjisë, ndërtesat administrative  konsumojnë 
energji vjetore  164 MWh/vit  për ngrohje dhe 350 MWh/vit  energji elektrike  

 

Tabela 8- Konsumi i energjisë në ndërtesat Administrative 

 

Nën-sektori i administratës 

 

 

Nr 

Sipërfaqja 

totale 

[m²] 

Sipërfaqja 

e ngrohur 

[m²] 

Mesatarja e 

konsumit të 

energjisë 

[MWh/a] 

Konsumi  

specifik 

[kWh/m² a] 

Zo
n

at
 u

rb
an

e
 Ndërtesat Adminis-

trative 

5 3,903 3,318 405 122 

Ish Gjykata 1 616 524 30 57 

Arkiva  1 123 105 12 117 

Zjarrfikësit 1 140 119 35 285 

Zonat 

rurale  

Zyrat e komunitetit 7 441 375 32 87 

Totali 15 5,223 4,440 514 116 

 

Kur e keni parasysh si konsum specifik i ngrohjes, ky sektor ka konsumin si me poshtë në 
kWh/m2/vit 
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Figura 7- Konsumi specifik [kWh/m2/vit] 

Nga analiza e bërë shihet se disa ndërtesa si: objekti i drejtorisë së kulturës rinisë dhe 
sportit, aneksi I objektit  të  administratës (Drejtoria e Inspeksionit dhe  Shërbimi  

 

Gjendjes Civile, objekti i zjarrëfiksëve kanë konsum specifik të lartë, ndërsa objektet 
tjera administartive kanë konsum specifik të ulët dhe operojnë dukshëm nën nivelin e 
komforit . 

Duke analizuar disa ndërtesa me konsumin më të madh të energjise, del se në total këto 
ndertesa kanë një konsum të energjise të ulët  për ndërtesat e stokut admini-
tratës,mirepo për të pasur një gjendje më reale të komforit në ndërtese duhet bërë 
Raporte të auditimit  energjetik. 

Nga stoku i ndërtesave të Administrates në Komunën e Podujevës  deri më tani nuk janë 
kryer auditime energjetike të ndërtesave, mirëpo duke u bazuar në të dhënat e audi-
timeve të energjisë të realizuar nga MZHE për objektet administrative konsumi specifik  
është  288 kWh/m² 

Të dhënat nga auditime energjetike  të realizuar nga MZHE tregojnë për një diskrapancë 
të madhe mes energjisë  së raportuar dhe energjisë për nivelin e komforit në objektin 
Administrativ  

Këto të dhëna mund të shihen në tabelen më poshtë: 

 

Tabela  9- Konsumi specifik në nivel kombëtar 

Ndërtesa 

Energjia e 
kalkuluar për 
komfor 
[kWh/m²/vit] 

Energjia pas impele-
mentimit të masave 
EE [kWh/m²/vit] 

Investimi 

[Euro/m²] 

Periudha e 
kthimit te 
investimit 

Ndërtesat administrative 288 152 45 4-6 vite 

 

Nga kjo tabele shihet se ndërtesa e administratës komunale operojnë dukshëm nën 
nivelin e komforit dhe se konsum mesatarë për të gjitha ndertesat e stokut të 
nënsektorit të administratës prej 116 kWh/m² që nuk është reale në krahasim me ener-
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gjinë e kalkuluar për komfor. Ky dallim mes konsumit te raportuar dhe konsumit te 
kalkuluar per gjendjen e komforit vjen nga fakti se ndërtesat komunale furnizohen në 
mënyr jo të rregullt me ngrohje. 

b)  Nën-Sektori i Arsimit 

Në total janë 63 ndërtesa që janë nën përgjegjësinë e departamentit të arsimit. Shumica 
e këtyre shkollave janë duke përdorur stufa individuale për ngrohje dhe sipërfaqja e 
ngrohur në këtë rast është llogaritur në 80% të sipërfaqes bruto të shkollës për shkak se 
vetëm klasat dhe zyret kanë stufa të instaluara brenda. Stufat përdorin dru zjarri si lëndë 
për djegie.  Sa i përket sistemit  sistemin të ngrohjes qëndrore, 22 shkolla kanë të in-
staluar sistemin me kaldaja të cilat përdorin dru dhe thëngjillin për djegie, ndërsa 6 
shkolla kanë të instaluar kaldaja me naftë, ndërsa  35 shkolla kanë të instaluar stufat 
klasike për ngrohje të cilat po ashtu përdorin drurin si lëndë për ngrohje.  
 

Si  konsumatorë të energjisë, ndërtesat arsimore konsumojnë energji vjetore  
 4,012 MWh/vit  për ngrohje dhe 309 MWh/vit  energji elektrike  

 

Tabela  10 -Konsumi i energjisë në ndërtesat e Arsimit 

 

Nën-sektori I Edukimit 

 

Nr 

Sipërfaqja 

totale 

[m²] 

Sipërfaqja 

e ngrohur 

[m²] 

Mesatarja e 

konsumit të 

energjisë 

[MWh/vit] 

Konsumi  

specifik 

[kWh/m²/vit] 

Zo
n

at
   

u
rb

an
e

 

Institucionet parash-
kollore 

1 630 504 65 129 

Shkollat e mesme 4 14,045 11,236 654 58 

Shkollar fillore 5 8,288 6,630 515 78 

Zonat 
rurale 

Shkollat fillore 53 42,951 34,361 3,087 90 

Totali 63 65,914 52,731 4,321 82 

 

Nëse shprehet si konsum specifik, konsumi i tyre mesatar është 82 kWh/m²/vit: 

 

 
Figura 8- Konsumi specifik kWh/m2/vit 
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Nga analiza e bërë shihet se disa objekte shkollore si: SHFMU ''Drita'' Majac, SHFMU 
''Rilindja'' Herticë, SHFMU ''Kadri Kadriu'' Llaushë, SHFMU ''Hasan Ramadani'' Shajkovc, 
SHFMU ''Pavarësia'' Sibovc kanë konsum specifik të lartë nga 205-340 kWh/m²/vit, 
ndërsa objektet tjera arsimore kanë konsum specifik të ulët dhe operojnë dukshëm nën 
nivelin e komforit . 

Të dhënat nga auditime energjetike të realizuar nga MZHE për objektet shkollore 
tregojnë për një diskrapancë të madhe mes energjisë  së raportuar dhe energjisë për 
nivelin e komforit në objektin Arsimore 

Këto të dhëna mund të shihen në tabelen më poshtë: 

 

Tabela 11- Konsumi specifik në nive kombëtar 

Ndërtesa 

Energjia e 
kalkuluar për 
komfor 
[kWh/m²/vit] 

Energjia pas impele-
mentimit të masave 
EE [kWh/m²/vit] 

Investimi 

[Euro/m²] 

Periudha e 
kthimit te 
investimit  

Objektet shkollore 243 110 45 3-6 vite 

 

Nga tabele 8 shihet se ndërtesa arsimore operojnë dukshëm nën nivelin e komforit dhe 
se konsum mesatarë i raportuar për ndertesat e stokut të nën-sektorit të arsimit prej 82 
kWh/m² nuk është reale në krahasim me energjinë e kalkuluar për komfor. Ky dallim 
mes konsumit te raportuar dhe konsumit te kalkuluar per gjendjen e komforit vjen nga 
fakti se ndërtesat komunale furnizohen në mënyr jo të rregullt me ngrohje. Rekoman-
dohet që të zbatohen auditime detale të energjisë për sektorin e arsimit  

c)  Nën-Sektori i Shëndetësisë 

Komuna e Podujevës me qeverisjen lokale të saj është përgjegjëse vetëm për sistemin 
primar të kujdesit shëndetësor që përfshin Qendrën Kryesore Të Shëndetit Familjar, 
Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe farmacitë.  Tabela e mëposhtme tregon shpërndar-
jen e këtyre objekteve në zonat urbane dhe rurale.  

Sa i përket sistemit  sistemin të ngrohjes qëndrore, vetëm një objekt  ka të instaluar 
sistemin me kalda e cilat përdor thëngjillin për djegie, ndërsa 3 objekte kanë të instaluar 
kaldaja me naftë, ndërsa  19 objekte kanë të instaluar stufat klasike për ngrohje të cilat 
po ashtu përdorin drurin si lëndë për ngrohje.  
Si  konsumatorë të energjisë, ndërtesat arsimore konsumojnë energji vjetore  
771 MWh/vit  për ngrohje dhe 133MWh/vit  energji elektrike  
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Tabela  12- Konsumi i energjisë në ndërtesat e Shëndetësisë 

 

Nën-sektori I Shëndetësisë 

 

Nr 

Sipërfaqja 

totale 

[m²] 

Sipërfaqja 

e ngrohur 

[m²] 

Mesatarja e 

konsumit të 

energjisë 

[MWh/vit] 

Konsumi  

specifik 

[kWh/m²/vit] 

Zonat 
urbane 

Qendra Kryesore e 
Mjekesise Familjare 

1 2,500 2,000 548 274 

Qendra e Mjekesise 
Familjare 

1 210 168 17 91 

Zonat 
rurale 

Ambulanca 20 2,155 1,724 340 167 

Total 22 4,865 3,892 905 232 

Nese shprehet si konsum specific, konsumi i tyre mesatar eshte 232 kWh/m2/vit 

 

 
Figura 9- Konsumi specifik kWh/m2/vit 

d)  Nën-Sektori i Kulturës dhe Sportit 

Ka vetëm 2 ndërtesa që i përkasin departamentit Kulturë / Sport. Ato janë paraqitur më 
poshtë. Bazuar në të dhënat për konsumin e energjisë, këto ndërtesa në total konsumo-
jnë energji 10.5 MWh/vit. 

 

Tabela  13- Konsumi i energjisë në ndërtesat e Kulturës/Sportit 

 

Nën-sektori Kulturë/Sport 

 

Nr 

Sipërfaqja 

totale [m²] 

Sipërfaqja e 

ngrohur [m²] 

Mesatarja e 

konsumit të 

energjisë 

[MWh/vit] 

Konsumi  

specifik 

[kWh/m²/vit] 

Kulture Teater dhe Kinema 1 900 450 4 8 

Sport Palestra 1 1,400 700 7 10 

Totali 2 2,300 1,150 11 9 
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5.1.1.3 Konsumi i energjisë nga lloji i karburantit të përdorur 

a) Administrata 

Sa i përket karburantit të përdorur për ngrohje, ndërtesat në Podujevë tregojnë këto 
shifra në vijim 

Tabela  14-Lënda djegëse e përdorur për ngrohje 

Lënda djegëse 
Numri I 

ndërtesave 
Sipërfaqja   e 
ngrohur [m²] 

Konsumi    me-
satar i        ener-
gjisë [MWh/vit] 

tCO2 MWh 

 

% e lëndës 
djegëse 

Kaldaja/naftë 2 2,783 163 46 32 

Energji elektrike 13 1,657 351 351 68 

Totali 15 4,440 514 396 100 

 

b) Arsimi 

Mënyra më e shpeshtë e përdorur për ngrohje me stufa individuale të instaluara në çdo 
klasë. 

Tabela  15- Lënda djegëse e përdorur për ngrohje  

Lënda djegëse 
Numri I 

ndërtesave 
Sipërfaqja   e 
ngrohur [m²] 

Konsumi    
mesatar i        
energjisë 

[MWh/vit] 

tCO2 MWh 

 

% e lëndës 
djegëse 

 Kaldaja/naftë              6  7,566 444 124 10 

Energji elektrike   -    - 309 309 7 

Stufa/dru           35  19,970 1,396 475 33 

Kaldaja/ dru/thëngjill           22  25,196 2,172 1,086 50 

 Total            63  52,731 4,321 1,994 100 

 

c) Shëndetësia 

Nga 22 ndërtesa të nën-seksionit shëndetësor, vetëm 4 prej tyre e kanë të instaluar sis-
temim e ngrohjes qendrore. Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare e ka të instaluar 
sistemin e ngrohjes me kaldajë me thëngjill, ndërsa tri Qendra tëMjekësisë Familjare 
përdorin kaldaja naftë, dhe të gjitha ndërtesat e tjera kanë të instaluara stufa individuale 
të cilat si lëndë për djedie përdorin drurin. 

 

Tabela 16- Lënda djegëse e përdorur për ngrohje 

Lënda djegëse 
Numri I 

ndërtesave 

Sipërfaqja   
e ngrohur 

[m²] 

Konsumi    
mesatar i        
energjisë 

[MWh/vit] 

tCO2 MWh 

 

% e lëndës 
djegëse 

Kaldaja/naftë 3 600 115 32 13 

Energjija elektr. 1 168 133 133 15 

Stufa/dru 17 1,124 180 62 20 

Kaldaja/ thëngjill 1 2,000 477 477 52 

Totali 22 3,892 905 704 100 

 

 



        Plani Komunal i Efiçiencës së Energjisë  2014-2020                                                                             Komuna e Podujevës 

      

                                                                                                                                                                                                              Page 28 

 

d) Kultura dhe Sporti 

Në nën-sektorin e Kulturës dhe Sportit  bëjnë pjesë  vetëm dy ndërtesa. 

 

Tabela  17- Lënda djegëse e përdorur për ngrohje 

 

5.1.1.4 Të  dhënat nga auditimi i energjisë në nivel kombëtar 

Raportet e Auditimit të Energjisë të kryera në nivel kombëtar, kanë treguar konsum më 
të lartë të energjisë në ndërtesat publike sesa energjia e raportuar nga zyrtarët komunal. 
Tabela e mëposhtme jep të dhënat bazë nga projekti i auditimit dhe këto rezultate do 
të shërbejnë si tregues në llogaritjen e potencialit për EE. Mospërputhja në mes të kon-
sumit të raportuar dhe konsumit të standardizuar për komfor tregon se këto ndërtesa 
kanë operuar dukshëm nën kushte të standardizuar për komfor. 

 

Tabela 18- Gjetjet nga Auditimi i Energjise në nën-sektorin e administratës në nivel kombëtar 

Nën-sektori i Administratës 

Konsumi specifik I energjisë totale të përdorur [kWh/m²/vit]                        288  

Kursimet  [kWh/m²vit]                        136  

Kursimet  [%]                          47  

Investimi  [euro/m2]                          45  

Periudha e kthimit të investimit  [vite]                            4  

 

Tabela 19- Gjetjet nga Auditimi i Energjise në nën-sektorin e Arsimit në nivel kombëtar 

Nën-sektori i Arsimit 

Konsumi specifik I energjisë totale të përdorur [kWh/m²/vit]                        243  

Kursimet  [kWh/m²vit]                        133  

Kursimet  [%]                          55  

Investimi  [euro/m2]                          45  

Periudha e kthimit të investimit  [vite]                            5  

 

 

 

Lënda djegëse 
Numri I 

ndërtesave 
Sipërfaqja   e 
ngrohur [m²] 

Konsumi  me-
satar i energjisë 

[MWh/vit] 
tCO2 MWh 

 

% e lëndës 
djegëse 

Kaldaja/naftë 1 450 7 2 65 

Energjija elek. 1 700 4 4 35 

Totali 2 1,150 11 6 100 
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Tabela  20- Gjetjet nga Auditimi i Energjise në nën-sektorin e Shëndetesisë në nivel kombëtar 

Nën-sektori i Shëndetësisë 

Konsumi specifik I energjisë totale të përdorur [kWh/m²/vit]                   306 

Kursimet  [kWh/m²vit]                   135  

Kursimet  [%]                      44 

Investimi  [euro/m2]                     70  

Periudha e kthimit të investimit  [vite]                       4  

 

Të dhënat për nën-sektorin e Kulturës dhe Sportit nuk janë të besueshme për shkak të 
paraqitjes së një konsumi të ulët dhe një shumëllojshmërie të tipologjisë së ndërtimit që 
i përket këtij sektori. 

5.2 NDËRTESAT E SEKTORIT REZIDENCIAL 

Administrata e komunës së Podujevës nuk posedon regjistra të sakt mbi numrin dhe 
cilesi tjera të sektorit të banimit. Sipas të dhenave nga regjistrimi i fundit i popullates ne 

Kosove (2011)
 7

, në komunen e Podujevës ekzistojnë: 13,130 shtëpi individuale banimi 
me siperfaqe 952,059m2, 248 apartamente me sipërfaqe 10,869 m2, ndërsa të tjera 22 
me sipëfaqe 1,126 m2 . 

Sa i perket shtepive individuale nuk ekziston legjislacion ne fuqi i cili rregullon konsumin 
e energjise ne ato hapesira dhe as komuna nuk ka juridiksion mbi këtë pikë.  

Ndërtesat shumëbanesore gjithashtu nuk janë në përgjegjësinë e komunës për të 
menaxhuar mirëmbajtjen e tyre dhe kjo është e rregulluar me ligjin mbi "Ligji për 
shfrytëzimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës nё bashkëpronësi".  

Sipas një studimi të bërë nga AUK8  energjia e konsumuar në sektorin rezitencial varet 
edhe prej stinës së vitit. 

Energjia elektrike e shpenzuar në stina e verës 62% e shtëpive shpenzojnë 16-
30euro/muaj. 

Energjia elektrike - stina e dimrit 

35% e shtëpive shpenzojnë 31-60euro 

3% e shtëpive shpenzojnë 60-100euro 

Hapësira e ngrohur ne ndërtesat e sektroit rezidental dallon shumë nga hapësira bruto, 
arsye kjo se nuk ngrohet e tërë hapsira e banimit. Sipas studimi te AUK dalin këto të 
dhëna 41% e shtëpive ngrohin vetëm një dhomë, 33% ngrohin dy dhoma, 10m3/dru/vit.  

Në përgjithesi konsumi i energjisë për ketë stok të ndërtimit është i vleresuar dhe nuk 
është i bazuar në të dhëna ekzakte. Si tërësi ky konsum është dhënë më poshtë: 

 

 

 

                                                           
      7 Regjistrimi i popullësisë 2011 
      8 AUK,Kosovo Household Energy Consumption,March 2013 
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Table 21 - Konsumi i energjisë në sektorin rezidencial 

 

Sektori  Rezinencial   

 

Nr 

Siperfaqja 
bruto  
[m²] 

Spërfaqja 
e ngrohur 

[m²] 

 Energi e 
konsumuar 

për njësi 
[MWh/vit]   

Energjia e 
konsumuar 
[MWh/vit] 

Konsumi 
specifik 

[kWh/m²] 

  Shtëp  Urban   3,545 275,377 234,070 16.6 58,847 251 

 Rural 9,585                             676,682                 575,180          16.6     159,111                      277 

 Apartamente  Urban   232 9,980 8,483 12.0 2,784 328 

 Rural 16 889 756 12.0 192 254 

Të tjera  Urban   5 200 170 12.0 60 353 

 Rural 17 926 787 12.0 204 259 

Totali  13,400 964,054 819.446 

 

221,198 270 

Rreth karburantit të perdorur per ngrohje në sektorin e banimit, të gjeturat në vijim jane 
analizuar: 

 
Tabela  22- Karburanti i perdorur në sektorin e banimit 

 

Apartamenti: shpenzojnë mesatarisht: 

6 MWh energji për ngrohje 

6 MWh energji elektrike 

Shtëpia individuale: shpenzojnë mesatarisht: 

10 MWh energji për ngrohje 

6.6 MWh energji elektrike 

5.3 NDRIÇIMI PUBLIK 

Në komunën e Podujevës  ka rreth  502 llampa me fuqi angazhuese prej 69 [kW], ndërsa 
energji për ndriçim janë shpenzuar mesatarisht 279 [MWh/vit]. Ndriçimi publik në 
komunë mesatarisht punon 4015 [h/vit]. Të gjitha llampat e instaluara në aspektin e EE 
nuk janë të përshtatshme prandaj të zëvendësohen me llampa LED. 

 

Tabela  23- Struktura e ndriçimit 

 

 

 

 

 

Lënda djegëse 
Numri I 

ndërtesave 
Sipërfaqja   e 
ngrohur [m²] 

Konsumi  me-
satar i energjisë 

[MWh/vit] 
tCO2 MWh 

 

% e lëndës 
djegëse 

Dru 8,040 491,668 132,719 45,124 60 

Energjija elektrike 5,360 327,778 88,479 88,479 40 

Totali 13,400 819,446 221,198 134,604 100 

Lloji i llampave Copë       kW 

Llampa me shtypje të lartë HTS 250W 87 22 

Llampa me shtypje të lartë HTS  150W 269 40 

Llampa fluroshente  150W 146 7 

Gjithsej:    502 69 



        Plani Komunal i Efiçiencës së Energjisë  2014-2020                                                                             Komuna e Podujevës 

      

                                                                                                                                                                                                              Page 31 

Tabela  24 - Ndriçimi publik në qytet 

Ndriçimi i qytetit 

sasia 
Fuqia për 
njësi [kW] 

Fuqia e 
përgjith-

shme 
[kWh/vit] 

Orët e 
përdorimit-

vjetor  Totali 
[MWh /vit] 

tCO2 
MWh 

Llampa HTS 250W  87 0.25 22 4,015 87 87 

Llampa HTS 125W 269 0.15 40 4,015 162 162 

Llampa fluroshente 50W  146 0.05 7 4,015 29 29 

 Totali 502 0.45 69 4,015 279 279 

 

Komuna e Podujevës do të vazhdojë me instalimin e ndriçimit publik në rrugët e tjera të 
qytetit dhe do të duhet që llampat HTS e vjetra të zëvendësohen me llampa të tipit LED. 

5.4 TRANSPORTI 

Kryesisht sektori i transportit është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë. 
Për shembull në sektorin e transportit të Bashkimit Evropian është i dyti për nga 
madhësia e konsumit, menjëherë pas sektorit rezidencial dhe shërbimeve. Në vitin 2010, 
sektori i transportit ka konsumuar 31,7% të konsumit total final të energjisë. Në sektorin 
e transportit mund të parashikojmë se konsumi i energjisë dhe nxjerrja e gazrave do të 
rritet sepse pronësia e automjeteve pritet të rritet në të ardhmen. Do të jetë e nevojsh-
me për të rritur intensitetin e transportit publik. Për përmirësimin e cilësisë së mjedisit 
urban dhe për zvogëlimin e ndotjes së ajrit, dhe zvogelimin e fluksit së trafikut në 
qendër të qytetit. 

Sa i përket qendrës së regjistrimit të automjeteve në Podujevë, numri i automjete të 
regjistruara individuale atje është 15.609. Më shpesh destinacioni është Prishtina dhe 
qendra e Podujevës. Për të zvogëluar kërkesën për energji në transport, komuna duhet 
të hartoj  Planin e Mobilitetit. 

Konsumi i parashikuar në Transport (duke përfshirë vetëm veturat individuale) është: 

 

Tabela  25- Konsumi i energjisë në transport 

Njësi banimi që 
posedojne automjet % litra/muaj Litra/vit MWh/vit 

  
  
  
  

15,609 

42 37 242,564 2,848 

20 15 46,827 550 

20 60 187,308 2,199 

8 100 124,872 1,466 

10 80 124,872 1,466 

Total 726,443 8,528 

6. POTENCIALI PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË 

Potenciali i Efiçiencës së Energjisë i stokut të ndëretsave në Komunën e Podujeës 
përbëhet nga ndryshimet/përmirësimet realisht të arritshme midis konsumit aktual të 
energjisë dhe konsumit të energjisë pas implementimit të masave të qëndrueshme të 
efiçiencës së energjisë. Vlera e potencialit të efiçiencës së energjisë është përcaktuar 
nga parametrat në vijim: 
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 Kushtet aktuale, 

 Investimet e nevojshme dhe fondet në dispozicion,  

 Niveli real i implementimit të masave të efiçiencës së energjisë. 

Potenciali i kursimit te energjise është si më poshtë: 

 Sektori i shërbimeve 47% (nëse merret parasyshë konsumi për komfor) 

 Sektori rezidencial-amvisërisë 33% 

 Ndriçimi publik  79% 

 Sektori i transportit 10% 
 

Masat për të përmirësuar Efiçiencën e Energjisë në Stokun e Ndërtesave ekzistuese të 
Sektorit të Shërbimeve janë këto: 

6.1 MASAT JO-TEKNIKE  (VEPRIMET E PROMOVIMIT DHE VETËDIJESIMIT) 

 Hapja e Kendeve Informative ku qytetaret mund të gjejne material informues ne 
lidhje me EE 

 Zbatimi i fushatave promovuese informative ne lidhje me informimin e qyteta-
reve, nxenesve dhe personelit punonjes per kursimin e energjise 

 Trajnimi i stafit inxhinierik të komunes ne lidhje me  

 Aplikimi i teknologjive më të reja në lëminë e energjisë së riperterishme dhe 
ndertimit te qendrueshem 

 Aplikimi i legjislacionit aktual në EE 

 Vizita studimore në vendet me praktika te mira 

 Hapja e zyres per EE 

 Futja e Informacionit menaxhimit sistematik energjisë në ndërtesat në pronësi 
të komunës : 

 Mbledhja e centralizuar të të dhënave mbi ndërtesat ( karakteristikat e 
ndërtimit , viti i ndërtimit , mosha dhe përshkrimin e rindërtimit , konsumi i en-
ergjisë të të gjitha llojeve të energjisë , pagesa mujore për lëndët djegëse , kriji-
mi dhe përditësimi i vazhdueshëm i regjistrit të ndërtesave etj) 

 Zbatimi i auditimeve të energjisë në ndërtesa 

6.2 MASAT TEKNIKE  (RENOVIMET NË NDËRTESA DHE NDRIÇIM PUBLIK) 

• Izolimi termik i mbështjellesit të ndërtesës  

• Ndërrimi i dritareve dhe dyerve 

• Renovimi i Brendshëm i Sistemeve të Ngrohjes (ndërrimi i kaldajave me naftë 
dhe zevëndësimi i tyre më kaldaja me pelet) 

• Ndërrimi i ndriçimit joefiçien me efiçiencë të lartë 

• Zëvendësimi i bojlerëve elektrik me panel solar në ndërtesat të cilat kanë 
konsum të lartë të ujit të ngroht sanitar. 

 

6.2.1 Potenciali për kursim  në sektorin e ndërtesave publike 

Sektori i ndërtesave publike është në gjendje të dobët sa i përket efiçës së energjisë. Në 
tabelën e mëposhtme shihet se ndërtesat e sektorit publik operojnë dukshëm nën nive-
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lin e komforit dhe konsum specifik mesatarë prej 92 kWh/m2 është shumë i i ulëte në 
krahasim me gjendje e dobët në të cilën ndodhen ndërtesat e sektorit publik në aspektin  

 

e EE. Ky është një dallim shumë i madhë në mes konsumit aktual  dhe konsumit të 
standardizuar për komfor. Prandaj ky është një tregues se në ndërtesat e sektorit publik 
mungon komfori dhe konsumi aktual nuk mund të jetë bazë për kursim të energjisë. 

Table 26-Konsumi aktual i energjisë në sektorin e ndërtesave  publik 

Sekroti i ndërtesave publike 

 Nr.  Siperfaqja 
bruto  
[m²] 

Siperfaqja 
e ngrohur  

[m²]  

Konsumi i 
raportuar 
[MWh/vit]  

 Konsumi 
specifik 

[kWh/vit]  

Emitime i 
gasrave 

[tCO2MWh] 

Nën-sktori i administratës 15 5,223 4,440 514 116 396 

Nën-sktori i arsimit 63 65,914 52,731 4,321 82 1,994 

Nën-sktori i shëndetësis 22 4,865 3,892 905 232 704 

Nën-sktori i kulturës/sportit 2 2,300 1,150 11 9 6 

Total 102 78,302 62,213 5,750 92 3,100 

Duke u bazuar se ndërtesat e nën-sektorit të administratës, arsimit, kulturës dhe sportit 
operojnë dukshëm nën nivelin e komforit, atëher si objekt trajtimi për kursimit të ener-
gjisë në këte sektor është trajtuar vetëm nënsektori i shëndetësisë 

 

Kursimi i mundshëm në Nën-Sektorin e Shëndetësisë:  

 
Kursim i energjisë   [MWh/vit]                              237  
Redukim i [tCO2]                                                     186 
Kursimi   [% ]                                                              26     
Spërfaqe për renovim   [m2]                              3,915 
Investimi  [euro]                                               274,050  
 

Nëse do të merret  parasysh se në ndërtesat e shërbimit publik ekziston  standardi  për 
komfor atëher kursimi i energjise është  47% dhe rezultatet e pritura janë dhënë në 
Tabelen 27:  

Tabela 27- Kursimi i energjisë në sektorin e shërbimeve  

Sektori i shërbimeve Kursimi 
[MWh/vit] 

Redukimi      
[tCO2] 

Kursimi              
[%] 

Investment       
[euro] 

 Nën-sektori i Administratës 604 465 47 209,430 

 Nën-sektori i Arsimit 7,035 5,800 55 1,927,985 

 Nën-sektori i Shëndetësisë 237 184 26 274,050 

 Nën-sektori i Kulturës/Soprtit 167 6 58 161,000 

Total 8,042 6,455          47   2,572,465  

 

6.2.2 Potenciali për kursim  Sektorin e ndërtesave rezidenciale 

Në kuader të ndertesave rezidenciale potenciali për kursim të energjisë është i madh, në 
kalkulim për investim është marrë 70% e stokut, ndërsa 30% supozohet se kanë imple-
mentuar masat e EE.  
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Kursimi i mundshëm në Sektorin Rezidencial:  

 
Kursim i energjisë  [MWh/vit]                         73,750 
Redukim i  [tCO2]                                              44,513  
Kursimi   [% ]                                                             33       
Spërfaqe për renovim  [m2]                         674,838 
Investimi  [euro]                                        26,993,512  
 
 

6.2.3 Potenciali për kursim  nga ndriçimi publik 

Me ndërrimin e të gjitha llampave ekzistuese të vjetra HTS do te mund te kursehet ener-
gjia elektrike në ndriçim publik. Kursimi arrihet me ndërrimin e llampave joefiçiente me 
ato me efiçiencë të larte. Per ta arritur kursimin e energjise elektrike në ndriçim atëher 
trupat ndriçues duhet të zëvendesohen: 250W me LED 40W,  150 me LED 28W  dhe 50W 
me LED 20W  
 
Kursimi i mundshëm në ndriçim publik:  

 
Kursim i energjisë  [MWh/vit]                             219 
Redukim i  [tCO2]                                                  219 
Kursimi   [% ]                                                            79         
Numri i llampave  [copë]                                      502 
Investimi [euro]                                              125,500 
 
 

6.2.4 Potenciali për kursim nga Transporti 

Kursimi ne transport do te  mund te arrihet me rregullimin më efiçient të trafikut masiv 
komunal. Komuna duhet të hartoj Planin e Mobilitetit të komunës  me anë të të cilit do 
të rregulloheshin Linjat e trafikut, parkingjet etj. 

 
Kursimi i mundshëm në transport:  

 
Kursim i energjisë  [MWh/vit]                             852 
Redukim i  [tCO2]                                                  238 
Kursimi   [% ]                                                            10        
Investimi [euro]                                              750,000  
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6.2.5 Kursimi i gjithmbarshëm i energjisë në Komunën e Podujevës 

Tabela  28- Kursimi i përgjithshëm i energjisë  

  Kursimi 
[MWh/vit] 

Redukimi      
[tCO2] 

Kursimi              
[%] 

Investment       
[euro] 

 Sektori i ndërtesave publike 8,042 6,455          47   2,572,465  

 Ndriçimi publik  219         219            79  125,500  

 Transport  852 238 10 750,000 

 Totali 9,113 6,912 45 3,447,965 

Sektori rezidencial  73,750  44,513        33  26,993,512  

 

6.3 PËRFITIMET SHTESË 

Në disa raste, përfitimet shtesë mund të jenë më të “vlershme” për përdoruesit e 
ndërtesave se sa për kursimet e energjisë dhe ujit. Në vijim janë konsideruar përfitimet 
shtesë: 

Përmirësimi i Cilësisë dhe Qëndrueshmëria e Shërbimeve Komunale. Cilësia e shërbimeve 
komunale mund të rritët duke ofruar shërbime të qëndrueshme duke siguruar ndriçim 
më të mirë në rrugë.  

Përmirësimi i Klimës së Brendshme në Ndërtesa. Pasi që PKEE të implementohet, klima e 
brendshme e ndërtesave/institucioneve do të jetë më shumë në përputhje me (sipas) 
normave dhe kërkesave të Kodit të Energjisë nëpër Ndërtesa. Implementimi i masave të 
efiçiencës së energjisë do të sjell temperatura komforte dhe të qëndrueshme nëpër 
dhoma. Dritaret me efiçiencë të energjisë do të sigurojnë përfitimin e shtuar të bllokimit 
të zhurmës dhe pluhurit, dhe mund të hapen dhe mbyllen më mirë. Një përfitim tjetër 
është reduktimi i që mund të mirren duke jetuar në ndërtesa, duke përmirësuar 
efektivitetin e përdoruesve të ndërtesës. 

Përmirësimi i Kushteve të Ndërtesës, Sistemeve, dhe paisjeve.  Sistemet dhe pajisjet e 
përmirësuara do të sjellin një cilësi të përmirësuar të operimit dhe kontrollit të 
ndërtesave. Zëvendësimi i pajisjeve të vjetruara me pjesë të reja siguron mundësi më të 
mira për zbulimin e defekteve, duke reduktuar kështu rastet e emergjencave dhe duke e 
bërë më të lehtë zgjidhjen e tyre. Stafi operues dhe mirëmbajtës është më i motivuar 
kur punojnë me pajisje të reja dhe kur ka mjete që e mundësojnë ‘kontrollin e tyre. 
Planifikimi i mirëmbajtjes do të reduktoj mundësinë e aksidenteve. 

Vetëdijesimi i Efiçiencës së Energjisë në Vendim-marrësit Komunal dhe Publikut.  
Kursimet e energjisë, reduktimet e kostos, përmirësimet e shërbimeve, përfitimet 
mjedisore janë faktorët që ndokojnë në ngritjen e vetëdijesimit dhe zotimin e 
udhëheqjes komunale. Projektet e suksesshme janë modelet dhe shembujt e mirë të 
efiçiencës së energjisë dhe bëjnë presion tek banorët komunal, të cilët do të kuptojnë se 
Komuna po bën një punë të mirë në çështjet mjedisore dhe me kosto të ulëta. Informimi 
mbi Efiçiencën e Energjisë përmes mediave është një faktor i rëndësishëm që ka një 
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ndikim pozitiv në ngritjen e vetëdijesimit të qytetarëve. Një Plan i sukesshëm Komunal i 
Efiçiencës së Energjisë është një shembull i mirë për t’u shfrytëzuar në zgjedhjet e 
ardhshme, si dhe në shpërndarjen e fondeve.  

Përfitimet Mjedisore, Reduktimi i Emetimeve. Përfitimet mjedisore përfshijnë reduktimin 
e emetimeve në burimet primare të energjisë, si dhe lokale. Plani dhe gazrave të shiut 
acid.  

 

7. PLANI I VEPRIMIT 

7.1 STRATEGJIA E PËRGJITHSHME 

Derisa teknologjia dhe rrethanat ekonomike ndryshojnë dhe veprimet e vazhdueshme 
japin rezultate dhe përvoja të reja, është e nevojshme të rishikohet plani në baza të 
rregullta. PKEE nuk është fiks dhe dokument i ngurtë sepse planifikimi hap-pas-hapi  
mundëson zhvillimin e aksioneve të vetme në pako të integruara të masave. PKEE vetë 
duhet të rishikohet një herë në vit për të ndjekur rezultatet e arritura dhe për të 
rishikuar masat e sugjeruara. 

Masat e sugjeruara përbëhen nga iniciativat që nxisin: 

• Krijimi i menaxhmentit të energjisë dhe sistemin e monitorimit të Energjisë në 
komune; 

• Bashkëpunimi dhe të punimi me palët e tjera - AKEE dhe institucionet e tjera finan-
ciare; 

• Puna në kërkesat e efiçencës së energjisë për projektet ekzistuese. Zhvillimi i proce-
durave të gjelbërta të prokurimit;  

• Ngritja e vetëdijes; 

• Korniza për prodhimin e ardhshëm të ngrohjes qendrore të qytetit; 

• Mbështetje për demonstrim në shkallë të gjerë dhe përgatitje për tregun e 
teknologjive të reja BRE (diellore, pompa të mëdha të ngrohjes, energjisë gjeoter-
male etj.); 

• Kalimi në konsumin efikas të energjisë në sektorin e transportit; 

• Konsum efikas i lartë i energjisë në ndërtesat dhe shërbimet komunale.  

 

7.1.1 Menaxhimi i energjisë/ Monitorimi i energjisë 

Për të arritur objektivat e vitit 2020, është e nevojshme për të zbatuar një sërë masash 
në komunë dhe të gjitha rrethet e tjera. Ky seksion përmbledh masat që mund të kryhen 
nga administrata e komunës, ndërsa përshkruan ngjarjet që do të zbatohen në rrethe të 
tjera. Për të arritur objektivat e vitit 2020, komuna duhet të zbatojë masat e mëposht-
me: 

• Krijimi i pozitës së stafit për menaxher të energjisë në komunë. Përgjegjësitë e 
menaxherit të energjisë përfshijnë: 

• Mbledhja e analizave të të dhënave të përgjithshme të energjisë , çmimit dhe të ana-
lizës së tregut të energjisë; Konsolidimi i burimeve, shkëmbimin e informacionit dhe 
njohurive, zbatimin e projekteve në efikasitetin e energjisë dhe në fusha të energjisë, 
për shembull, monitorimin e ndërtimit të centralizuar, auditimeve të energjisë, 
menaxhimin dhe mbledhjen e fondeve për projekte të ngjashme lidhur me energjinë; 
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• Ndërtimi i bashkëpunimit me institucionet shtetërore përkatëse në fushën e ener-
gjisë, për shembull Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Agjencia e Kosovare për Efiçiencë 
të Energjisë, Banka Botërore dhe donatorë të tjerë, si dhe me komunat tjera. 

• Politikë-bërja e unifikuar në rajon, e cili fokusohet në arritjen e qëllimeve të vitit 
2020; 

• Joshja e investimeve dhe promovimi e ndërmarrësish në sektorin e energjisë së 
qëndrueshme; 

• Prokurimi i centralizuar; 

• Mbikëqyrja e implementimit të Planit Komunal për EE 2014-2020.  

• Rritja e ndërgjegjësimit të publikut, duke përfshirë trajnime për punëtorët e komunës 
dhe banorët, në mënyrë për të rritur njohuritë dhe kompetencat e tyre.  

7.1.2 Bërja e vendit për një menaxher të Energjisë 

Masat në sektorin e energjisë janë të lidhura ngushtë me përgjegjësitë e njerëzve të 
përfshirë, niveli i ekspertizës, motivimit dhe gatishmërinë për të bashkëpunuar me palët 
e tjera për të arritur qëllimet e përbashkëta. 

Që ndryshimet të ndodhin, është e rëndësishme që një person përgjegjës dhe i motivuar 
është zgjedhur - menaxher i energjisë, i cili do të ishte përgjegjës për projektet e zhvil-
limit në lidhje me sistemet e energjisë në komunë. Pika e fillimit: A është menaxheri i 
energjisë i nevojshëm në komunën e Podujeves? 

A ka Podujeva nevojë të paktën për një person, i cili do të ishte kompetent në lidhje me 
sistemet e energjisë në regjionin e urban dhe atë rural i cili do të përgjigjej në pyetjet e 
meposhtme? 

a) Si ta analizojmë dhe krahasojmë konsumin e energjisë së ngrohjes? (MWh/a, 
kWh/m2a, kWh/pers. a vit) 

b) Cili karburant kushton më së paku: ashklat e drurit, gurët e zjarrit,  energjia elektrike? 

 

Cilat janë kërkesat kryesore për një menaxher të energjisë? 

 

Në shumicën e rasteve, komunat kanë identifikuar sfidat kryesore të tyre: 

 

Mungesa e të dhënave të konsumit të energjisë; 

Përqindja e ulët e ndërtesave komunale që shfrytëzojnë energjinë në formë racionale; 

Pjesë e ulët e ndërtesave rezidencial-banimore që shfrytëzojnë energjinë në formë ra-
cionale ;Nuk ka masa për kontrollimin  e cilësisë për proceset e ndërtimit efikas dhe pro-
jektet e zhvillimit të infrastrukturës. 

Menaxheri i energjisë duhet të posedojë cilësi të tilla si: 

ka arsim  teknik ose ka marrë pjesë në kurse të ngjashme, të cilat kanë të bëjnë me kon-
sumin e energjisë së qëndrueshme dhe si dhe me menaxhim; 

ka vizion mbi metodat se si sfida të ndryshme, për përdorimit e energjisë, do të mund të 
zgjidhen. 

Si për të gjetur fonde të mjaftueshme për një menaxher të energjisë? 
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Një nga argumentet kryesore në favor për mos marrjen e një menaxheri të energjisë 
është mungesa e disponueshmërisë së fondit të lirë. Megjithatë ky faktor është i mbi-
vlerësuar, për shkak se një menaxher i mirë i energjisë ka potencial të shpëtojë shumë 
më tepër financa sesa pagëa e tij mujore. 

Cilat duhet të jenë përgjegjësitë kryesore të një menaxheri të energjisë? 

Detyrat e një menaxheri të energjisë është që të marrë përgjegjësinë për sistemin e 
ngrohjes dhe të sistemit të shpërndarjes së ujit nxehtë në mënyrë që ai sistem të punon 
me efikasitet optimal dhe gjendje të mirë teknike në të gjitha ndërtesat në pronësi të 
komunës; marrja e masave për efiçiencë të energjisë në ndërtesat dhe zbatimi masave 
të përmendura në planin e veprimit të energjisë së rajonit. Një përshkrim të shkurtër 
mbi sfidat kryesore me të cilat përballet shumica e rajoneve është dhënë më poshtë: 

7.1.3 Menaxhimi i energjisë 

Është e zakonshme, se të dhënat e konsumit të energjisë janë mbledhur pjesërisht në 
sistemin e kontabilitetit ku nuk ka analiza të mëtejshme të kryera. Shpesh në ndërtesat 
në pronësi të komunës, shtëpi me kaldaja dhe gjithashtu ndërtesa të banimit nuk kanë 
matës të energjisë. E vetmja gjë që matet është konsumimi e karburantit i cila shpesh ka 
saktësi të ulët. 

Prandaj, një nga masat kryesore që nga fillimi janë investimet në matjen e energjisë dhe 
monitorimin e saj. Kostoja e një matësi të energjisë për ngrohje është rreth 400-800 
euro (duke përfshirë instalimin ). Katër shtyllat e ngurta të menaxhimit të energjisë janë 
si më poshtë; 

 
Figura 10- Menaxhimi 

 

1. Krijimi i një sistemi adekuat 

Ka shumë opsione se si dhe kush e kryen grumbullimin e të dhënave. Një metodë opti-
male duhet të krijohet, e cila siguron cilësi adekuate të mbledhjes të të dhënave dhe 
strukturimin e tyre. Është e mundur që të dhënat e konsumit të energjisë janë mbledhur 
nëpërmjet sistemit të kontabilitetit, por është e këshillueshme që personi përgjegjës për 
menaxhimin e energjisë të zhvillojë sistemin e tij, në të cilin gjithë informacioni i 
nevojshëm mund të arrihen lehtësisht në çdo moment të caktuar kohor. 

2. Mbledhja e të dhënave 

Personi përgjegjës duhet të ketë njohuri të qartë se cilat të dhëna duhet të mblidhen. 
Duke instaluar matës të energjisë së ngrohjes, është e mundur që pikërisht të matet 
konsumimi i energjisë së ngrohjes të një ndërtese (kWh / muaj, kWh / javë, kWh / ditë), 
sa më të detajuara dhe të sakta të jenë të dhënat në dispozicion, aq më mirë është e 
mundur për të kuptuar se çfarë po ndodh në çdo ndërtesë. Është gjithashtu e nevojshme 
për të mbledhur informacion në lidhje me konsumin e karburantit, cilësinë e karburan-

Themelimi 
i sistemit 

Mbledhja e 
te dhenave 

Veprimi 
Analiza e te 

dhenave 



        Plani Komunal i Efiçiencës së Energjisë  2014-2020                                                                             Komuna e Podujevës 

      

                                                                                                                                                                                                              Page 39 

teve, efikasitetit e kaldajës dhe parametrat e tjerë vital, të cilat do të lejojnë të kryhet 
analiza e plotë e të dhënave, për të paraqitur përfundimet dhe planin për veprimet të 
nevojshëm. 

3. Analizimi i të dhënave 

Të dhënat e mbledhura duhet të përpunohen dhe analizohen për ndonjë gabim, për 
shembull: efikasiteti i prodhimit të energjisë për ngrohje në një ndërtese me kaldajë, 
nuk mund të jetë jo realisht i lartë (≥ 99%) dhe gjithashtu nuk është e mundur se efi-
kasiteti i një ndërtese me kaldajë është më poshtë se 40%. Të dhënat e mbledhura 
duhet të krahasohen kundrejt viteve të mëparshme për të zbuluar ndonjë ndryshim dhe, 
nëse është e mundur, kundrejt të dhënave të marra në ndërtesa të tjera. 

4. Përfundimet kryesore dhe ndryshimi i veprimeve 

Varësisht prej analizës së të dhënave, personi përgjegjës mund të bëjë konkluzione dhe 
të planifikojnë për veprimet e nevojshme. Pas zbatimit të matjes së konsumit të ener-
gjisë dhe analizimin e të dhënave, do të jetë e mundur për të dalluar se cilat janë 
ndërtesat me prioritet më të lartë për zbatimin e masave të përmirësimit të Efiçiencës së 
energjisë. Për më tepër, matja e energjisë lejon për të matur konsumin e energjisë të 
çdo ndërtese duke u siguruar kështu që çdo konsumator i energjisë paguan për pjesën e 
tyre të përdorimit të energjisë. Shpesh në ndërtesa të komunës, kostoja e energjisë 
është vendosur më ulët se sa në fakt duhet për të prodhuar atë. 

5. Vlerësimi i masave të zbatuara në lidhje me EE 

Në mënyrë që komuna të vlerësojë arritjet e saj drejt mbërritjes së cakut, është e 
nevojshme për të kryer aktivitete të monitorimit. Implementimi i monitorimit gjithashtu 
siguron prapaveprime - implementuesit e projektit mund të shohin nëse qëllimet e ven-
dosura fillimisht janë arritur ose jo. Nëse jo, se është e mundur për të zbatuar masa 
korrektuese.  

7.1.3.1 Kualiteti i burimeve energjetike 

 Nga djegia e drurit të prerë kohët e fundit, i cili ka përmbajtje të lartë të lagështisë, ka 
disa aspekte negative të cilat ndikojnë në parametrat operativë të sistemit të ngrohjes: 

 

Aspektet Teknologjike – lagështia në dru ul 
temperaturën e procesit të djegies, gjë që bën 
kushte të favorshme për formimin e katranit. 
Katrani ka tendencë për tu vendosur në sipërfaqe të kembyesit të nxehtësisë, gjë e cila 
zvogëlon efikasitetin e kaldajës; 

 

Aspektet e Mjedisit – ekziston rreziku i madh i formimit të benzopirenit kancerogjen në 
furrë, i cili me anë të frymëmarrjes mund të hyjë në sistemin e frymëmarrjes së njeriut. 
Kjo mund të ndodhë në rastin kur formohet tym ose nëse oxhaku është shumë i madh 
në gjerësi dhe nxjerrësit e tymit nuk mund ta shpërndajnë në shtresat më të larta të 
atmosferës por kthehet poshtë tek banoret; 

 

Aspekti Ekonomik – E gjitha përmbajtja e lagështisë e cila është brenda në dru duhet të 
avullohen para se procesit i djegies mund të fillojë. Për ta avulluar 1 litër ujë, duhet rreth 
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2500 kJ energji për ngrohje. Për ta avulluar lagështinë nga druri duhet energji shtesë, gjë 
që është humbje e resurseve. 

Prandaj një nga aspektet të cilat kanë ndikim të madh në fazën e prodhimit të energjisë 
për ngrohje është definicioni i kërkesës së kualitetit për biomasën (drurët e zjarrit) gjatë 
procedurës së prokurimit. 

 

Për shembull, kriteret minimale për drurët e zjarrit duhet të jenë; 

 Përmbajtja e hirit nën 7%; 

 Përmbajtja e lagështisë nën 12%; 

 Grimcat e vogla nën 1%. 

 

Parametri më i rëndësishëm i cilësisë së trungjeve të drurit është përmbajtja e 

lagështisë. Sa më e ulët përmbajtja e lagështisë, prodhimi më i lartë i energjisë për 

ngrohje, e cila është për shkak të faktit se sa më pak energji duhet për të avulluar 

lagështi të panevojshme. Për këtë arsye, është gjithashtu e rëndësishme për të zgjidhur 

ndonjë problem në lidhje me ruajtjen e drurit. Mundësia e dytë është që të prokurohet 

biomasa, jo nga m3 ose ton, por nga përmbajtja e saj e energjisë MWh /t. 

7.1.3.2 Centralizimi i burimeve  të ngrohjes  

Shpesh konsumi i drurit në një komunë është mjaft i lartë, që pastaj kuptohet për një 
komunë të marrë në konsideratë ndërtimin e një qendre logjistike të biomasës. Qëllimi i 
një qendre logjistike të biomasës do të ishte të veprojë si një ndërmjetës midis furni-
zuesit të biomasës dhe të konsumit të biomasës. Aktivitetet kryesore operative të 
qendrës logjistike kanë të bëjnë me furnizimin energjetik të biomasës (dru, ashkla të 
drunjëve (ang.wood chips), pellet). Duke zgjeruar funksionet e qendrës logjistike të bio-
masës, ajo gjithashtu mund të veprojë si ofrues i shërbimeve energjetike (tharje të bio-
masës, prerje, paketim). 

Përparësitë e qendrës logjistike të biomasës; 

Aftësia për të blerë biomasë nga furnizues më të vegjël të biomasës dhe pastaj shitja tek 
konsumatorët më të mëdhenj të biomasës; 

Aftësia për të rritur cilësinë e biomasës energjike; 

Meqenëse qendra logjistike e biomasës ka një kapacitet të madh të magazinimit, ajo 
mund të veprojë si një amortizues në rast të luhatjeve të çmimit. 

Të gjitha përgjegjësitë do të transferohen në kompani private, me mundësi që komuna 
të ketë aftësinë për të ndërhyrë. Procedura e prokurimit publik 

Prokurimi publik është procedurë me të cilën institucionet qeveritare janë të detyruar 
për të siguruar mallra dhe shërbime. Kjo procedurë siguron që klienti mund të 
mbështetet në marrjen e mallrave dhe shërbimeve të cilat në detaje janë të përshkruara 
në specifikimet teknike të tenderit publik dhe ai ofron bazamentin për të gjithë tenderët 
që janë të gatshëm për të marrë pjesë, duke e ndalur mashtrimin, humbjen, korrupsion-
in apo monopolin lokal.  
Në prokurimin publik të gjelbër, përzgjedhja e ofertave bazohet në një vlerësim të kos-
tove të ciklit të jetës (shpenzimet e blerjes, operimit dhe të nxjerrjes jashtë përdorimit) 
dhe jo vetëm në çmimin më të ulët. Edhe pse ato mund të jenë më të shtrenjta në 
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kohën që blihen, produktet më efikase kanë tendencë të jetë më të lira në afat të gjatë, 
kur shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes janë marrë parasysh. 

7.1.3.3 Ngjarjet rreth ndërgjegjësimit të publikut 

Për tu siguruar që shoqëria është e informuar, komuna duhet të organizojë ngjarje 
gjithëpërfshirëse të rritjes së ndërgjegjësimit. Publiku duhet të informohet për aspekte 
të tilla të rëndësishme si:  
masat e përmirësimit të efiçiencës së energjisë në ndërtesa;  
ndikimi negativ në shëndetin e njeriut nga djegia e drurit me përmbajtje të lartë të 
lagështisë;  
informimi rreth reduktimit të energjisë për ngrohje dhe tema të tjera të ngjashme. 

Një prej mundësive se si komuna mund të promovojë angazhimin publik në implemen-
timin e masave të efiçiencës së energjisë në ndërtesë, është duke financuar ose bashkë-
financuar shpenzimet e auditimit të energjisë në ndërtesa. Kjo masë është njohur si një 
masë e mirë e cila e ka dëshmuar efikasitetin e saj.  

7.1.3.4 Komuna si një shembull i mirë 

Institucionet shtetërore dhe komunale duhet të jenë ato që vendosin shembuj të mirë 
për publikun e gjerë në lidhje me zbatimin e masave për energji efikase zgjedhje ad-
ekuate të burimeve të ngrohjes, si dhe në kursimin e energjisë dhe zgjedhjen e trans-
portit. Shembujt e praktikave të mira lejojnë publikun e gjerë të kuptojë 
qëndrueshmërinë e investimit në masa për energji efikase, gjithashtu të kuptojë poten-
cialin për kursime dhe efikasitetin e përgjithshëm në masat e zbatuara. Shpesh mund të 
shihet se popullata i gjerë nuk ka njohuri themelore për çështje që kanë të bëjnë me 
efikasitetin e energjisë dhe përdorimin e duhur të burimeve të ripërtërishme të ener-
gjisë. Në këtë rast komunat mund të ndihmojnë me shembujt e mirë nga praktika tyre. 

Për të demonstruar shembuj të mirë, komunat duhet të ndërtojnë objekte të reja ose të 
rinovojnë ato të vjetra duke përcaktuar si qëllimi kryesor përdorimin e masave dhe 
teknologjive më të reja dhe inovative. Ësht pikëpamje e përbashkët e publikut të gjerë se 
ndërtesat e gjelbëruara dhe teknologjitë e reja janë humbje e parave dhe efekti i tyre 
është i mbivlerësuar. Nëse komuna zbaton parimet e prokurimit të gjelbër dhe bën disa 
vlerësime afatgjata, atëhere përfitimet mjedisore dhe financiare do të jetë të qarta duke 
lejuar keshtu ndërtimin dhe rinovimin e  ndërtesave sipas kërkesave të parashtruara për 
ndërtesa të gjelbra, e cila do të shërbejë si një shembull i praktikës së mirë. 

7.1.3.5 Ndriçimi publik 

Mundësitë e kursimit të shpenzimeve në funksionimin e sistemit. 

 

 Ndriçimi publik ka sistem të ndriçimit dhe sistem teknik të komplikuar, ku operimi, 
mirëmbajtja dhe zhvillimi i tyre ka nevojë për një qasje profesionale. Menaxhimi i sis-
temeve të tilla kërkon vlerësim të rregullt të kostos së energjisë dhe të mirëmbajtjes, 
krahasimin e ndriçimit me vlerat e projektuara etj. Këto aktivitete janë të njohura si 
menaxhim i energjisë. Menaxhimi i Energjisë ka për qëllim optimizimin e funksionimit të 
një sistemit të ndriçimit publik. Pikat themelore të menaxhimit të energjisë janë këto më 
poshtë: 
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 Rregullim hapësinor dhe përdorimi i pikave të lehta; 

 Rregullimi i duhur i ndërprerësve; 

 Madhësia e duhur e burimeve të dritës; 

 Cilësi e pajisjeve të dritës; 

 Rregullorja e funksionimit të sistemit sipas nevojave; 

 Operimi dhe mirëmbajtja. 

 Konsumi ndriçimi i rrugëve optimizohet me anë të: 

 Zëvendësimi i burimeve të dritës dhe pajisjeve ndriçuese të sistemit të ndriçimit 
(optimizimi prodhimit); 

 Kontrolli i funksionimit të sistemit të ndriçimit (rregullorja); 

 Kontrollimi i sistemeve dhe monitorimi. 

 

Optimizimi i prodhimit nënkupton përdorimin e njësive të ndriçimit me efikasitet më të 
lartë optik dhe burimet ndriçuese me prodhim të lartë të veçantë. Në këtë mënyrë është 
e mundur për të arritur kursime të konsumit të energjisë elektrike të në mes të 30 dhe 
60%. Megjithatë, është gjithmonë e nevojshme për të respektuar klasën e kërkuar të 
ndriçimit të rrugës kryesore, e përcaktuar në planin e ndriçimit dhe marrja në konsider-
atë e efikasitetit të energjisë në sistemin e ndriçimit në tërësi. 

Zëvendësimi i burimeve të dritës dhe pajisjeve të ndriçimit rezulton në transformim 
shumë efikas të energjisë elektrike në dritë. Pasi që ndriçimi i rrugëve kryesore mund ti 
përshtatet dendësisë së trafikut, sistemet e rregullimit të vazhdueshëm të ndriçimit 
përdoren sot si një burim tjetër i kursimit të energjisë elektrike. Kontrolli i intensitetit 
ndriçues ka çuar në uljen e konsumit të energjisë elektrike në kohë të trafiku të lehtë.  

Sistemet e rregullimit  lejojnë për uljen prodhimit të ndriçimit publik në varësi të nivelit 
të trafikut. 

Një nga masat e mundshme është zëvendësimi i ndriçuesve të tanishëm me merkur, me 
ndriçues modern LED. Varianti nuk përfshin investimet në shtyllat, kabllot, sistemin el-
ektrik të shpërndarjes dhe filozofinë e menaxhimit. Ideja themelore e projektit është 
zëvendësimi i llambave të merkurit me ndriçuesit modern të ri, por shtylla dhe lidhjet e 
telave janë ende të njëjta. Ky variant i minimizuar nuk lejon për rinovimin e mëtejshëm 
të sistemit dhe, në të njëjtën kohë, lë në fuqi konsum më të lartë të energjisë dhe kostot 
më të larta për energjinë dhe mirëmbajtjen. Nga pikëpamja afatgjatë ajo nuk i plotëson 
kërkesat e justifikuara për një shërbim me cilësi të lartë nga ana e qytetit. Në të 
ardhmen, investimet më të larta në ndriçimin publik mund të priten. 

Variant-alternativa e dytë është renovimi i përgjithshëm i sistemit të ndriçimit. Sipas 
këtij varianti, do të ketë zëvendësim gradual në rrugët kryesore të të gjitha pikave të 
ndriçimit (me përjashtim të rrugëve tashmë të rinovuara) me, shtylla, pajisjeve dhe 
burime të dritës të reja dhe teknikisht të përmirësuara, në mënyrë që qyteti të jetë i 
ndriçuar ekonomikisht dhe në pajtim me standarded përkatëse për ndriçim EN (EN 
13201-2). Në këto rrugë kryesore do të zëvendësohen edhe kabllot e shpërndarjes, duke 
pasuar me zëvendësimin e shtyllave të ndriçimit dhe të pajisjeve të sistemit të ndriçimit. 
Do të instalohet një sistem i ri i ndriçimit edhe në rrugët ku aktualisht nuk ka ndriçim. 

Në pjesën tjetër të rrugëve do të ketë zëvendësim të ndriçuesve ekzistues me ndriçues 
modern LED Në total, në këto rrugë do të zëvendësohen 502 llamba. 
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7.2 KORNIZA FINANCIARE DHE KOHORE PËR IMPLEMENTIMIN E MASAVE/AKTIVITETEVE 
TË IDENTIFIKUARA 

Aktivitetet e identifikuara janë paraqitur në këtë kapitull, në formë tabelore, ku për çdo 
masë janë dhënë parametrat e mëposhtëm:  

 Koha e implementimit;  

 Kush është përgjegjës për implementimin;  

 Vlerësimi i kostos së investimit për implementim;  

 Vlerësimi i kursimeve të energjisë;  

 Burimet e mundshme për financimin e implementimit;  

 Një përshkrim i shkurtë i masave dhe metodave të implementimit. 

 

Table 29-Plani i veprimit-aktivitetet 

 Veprimi / Aktiviteti   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Fillimi i implementimit të PKEE-
së dhe përcaktimi i procedurave 

      
 

2 Themelimi dhe mirëmbajtja e 
Bazës së të Dhënave të 
Energjisë 

      
 

3 Monitorimi i Energjisë, përfshirë 
raportimi (

1
) 

      
 

4 Auditimi i Energjisë nëpër 
Ndërtesa  

      
 

5 Implementimi i projekteve EE 
në ndërtesat komunale 

      
 

6 Implementimi i projekteve të 
ndriçimit publik 

      
 

7 Implementimi i projekteve ne 
transport 

      
 

8 Trajnim i vazhdueshem i Ekipit 
për EE  

      
 

9 Studimi i fizibilitetit të qendrës  
logjistike të biomasës 

      
 

 

(
1
)  Procesi i monitorimit të energjisë do të filloj në vitin 2015 dhe të vazhdoj deri në 2020. Ky 

proces do të përfshij të gjitha projektet e implementuara nga Komuna e Podujevës,  sipas PKEE-së. 

(
2
)  Për të kryer auditimet e energjisë, Komuna e Podujevës do të kontraktoj/punësoj kompanitë 

apo specialistët e jashtëm të licencuar 
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7.3 PËRSHKRIMI DETAL I PROJEKTEVE  

Table 30-Përshkrimi i aktiviteteve në Nën-sektorin  e Administratës 

 

Table 31-Përshkrimi i aktiviteteve në Nën-sektorin e arsimit 

 

 

 

 

 

 

 

Sektrori i ndërtesave publike 1 

Nën-sektori i Administratës Implementimi i masave për EE  për  stokun e ob-
jekteve Administrative 

Përgjegjës për zbatim  Komuna e Podujevës 

Fillimi/përfundimi i zbatimit (vit)  2015-2017 

Vleresimi i shpenzimeve  total 209,430 Euro 

Kursimi  (% ose kWh, ose Euro)  47%  (bazuar ne konsumin e standardizuar) 

Burimi i të ardhurave për financim  IPA fondet 
Donatore 
Komuna 

Përshkrim i shkurter i 
 aktivitetit 
 
 
 

Izolimi termik i mureve të jashtme 
Izolimi termik i kulmit 
Ndërrimi i dritareve dhe dyerve 
Renovimi I sistemit elektrik  
Renovim I sistemit të ngrohjes qendrore   

Vërejtje:  përshkrimi detal i projekteve dhe aktiviteteve  për secilen ndërtes veq e veq do të 
bëhet pas përfundimit të auditimit të energjisë 

Sektrori i ndërtesave publike 2 

Nën-sektori i Arsimit Implementimi i masave për EE  për  stokun e ob-
jekteve Arsimore 

Përgjegjës për zbatim  Komuna e Podujevës 

Fillimi/përfundimi i zbatimit (vit)  2015-2019 

Vleresimi i shpenzimeve  total 1,927,985  Euro 

Kursimi  (% ose kWh, ose Euro)  55%  (bazuar ne konsumin e standardizuar) 

Burimi i të ardhurave për financim  IPA fondet 
Donatore 
Komuna 

Përshkrim i shkurter i  
aktivitetit 
 
 
 

Izolimi termik i mureve të jashtme 
Izolimi termik i kulmit 
Ndërrimi i dritareve dhe dyerve 
Renovimi I sistemit elektrik  
Renovim I sistemit i ngrohjes qëndrore   

Vërejtje:  përshkrimi detal i projekteve dhe aktiviteteve  për secilen ndërtes veq e veq do të 
bëhet pas përfundimit të auditimit të energjisë 
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Table 32-Përshkrimi i aktiviteteve në Nën-sektorin e shëndetësisë 

 

Table 33-Përshkrimi i aktiviteteve në Nën-sektorin e kultures dhe sportit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektrori i ndërtesave publike 3 

Nën-sektori i Shëndetësisë Implementimi i masave për EE  për  stokun e ob-
jekteve Shëndetësore 

Përgjegjës për zbatim  Komuna e Podujevës 

Fillimi/përfundimi i zbatimit (vit)  2016-2019 

Vleresimi i shpenzimeve  total 274,050  Euro 

Kursimi  (% ose kWh, ose Euro)  26%   

Burimi i të ardhurave për financim  IPA fondet 
Donatore 
Komuna 

Përshkrim i shkurter i ak-
tivitetit/koment 
 
 
 

Izolimi termik i mureve të jashtme 
Izolimi termik i kulmit 
Ndërrimi i dritareve dhe dyerve 
Renovimi I sistemit elektrik elektrik 
Renovim I sistemit të ngrohjes qendrore   
Instalimi i paneleve solar 

Vërejtje:  përshkrimi detal i projekteve dhe aktiviteteve  për secilen ndërtes veq e veq do të 
bëhet pas përfundimit të auditimit të energjisë 

Sektrori i ndërtesave publike 4 

Nën-sektori i Kulturës dhe sportit Implementimi i masave për EE  për  stokun e ob-
jekteve Kulturore dhe Sportive 

Përgjegjës për zbatim  Komuna e Podujevës 

Fillimi/përfundimi i zbatimit (vit)  2018 

Vleresimi i shpenzimeve  total 161,000  Euro 

Kursimi  (% ose kWh, ose Euro)  58%  (bazuar ne konsumin e standardizuar) 

Burimi i të ardhurave për financim  IPA fondet 
Donatore 
Komuna 

Përshkrim i shkurter i aktivitetit 
 
 
 

Izolimi termik i mureve të jashtme 
Izolimi termik i kulmit 
Ndërrimi i dritareve dhe dyerve 
Renovimi I sistemit elektrik  
Renovim I sistemit të ngrohjes qendrore   
Instalimi i paneleve solar 

Vërejtje:  përshkrimi detal i projekteve dhe ativiteteve  për secilen ndërtes veq e veq do të 
bëhet pas përfundimit të auditimit të energjisë 
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Table 34-Përshkrimi i aktiviteteve në ndriçim publik 

 

8. MONITORIMI DHE RAPORTIMI 

Programi i Monitorimit të Energjisë 

Ekipi i Efiçiencës së Energjisë do të jetë përgjegjës për përgatitjen e programit për 
monitorim dhe vlerësim. Skemat e monitorimit të energjisë për ndërtesat dhe objektet 
tjera të komunës do të krijohen nga ky program. Skeama e monitorimit dhe vlerësimit 
është siç vijon: 

Matja e furnizimit të energjisë, derivateve, gazit, dhe dru zjarrit kryhet për çdo 
ndërtesë/objekte/institucione komunale. 

Matja e këtyrë komponentëve kryhet për çdo muaj duke u bazuar në faturat mujore, të 
cilat kontrollohen në të njejtën kohë. 

Mbledhja/marrja e të dhënave nga ndërtesat/institucionet komunale të cilat raportojnë 
te Ekipi i Efiçiencës së Energjisë. 

Futja e të dhënave nga Ekipi i Efiçiencës së Energjisë në Bazën e të Dhënave të Energjisë 
çdo tremuaj dhe vlerësimi i tyre duke përcaktuar ndërtesat dhe/apo institucionet me 
konsumin më të lartë të energjisë. 

Anëtarët e Ekipit të Efiçiencës së Energjisë propozojnë përmirësimet e mundshme tek 
menaxheri i ndërtesës. 

Anëtarët e ekipit të Efiçiencës së Energjisë raportojnë rezultatet e monitorimit dhe 
vlerësimit te Udhëheqësi i Ekpit të Efiçiencës së Energjisë. 

Në raportimin dhe vlerësimin e ndërtesave, mirren parasysh kritere të ndryshme për të 
përcaktuar ndërtesat/objektet/institucionet ku duhet të bëhen intervenimet. Konsumi i 
energjisë së ndërtesave, dendësia e banorëve për m2 në një ndërtesë, ndëretsat e vjetra 
në nevojë për rindërtim të plotë, dhe karakteri i një ndërtese (arsimore, kulturore, 
shëndetësore, sociale, etj.)  janë shembuj të kritereve të marra në konsideratë. 

Raportimi kryhet çdo tre muaj. Në fund të çdo viti, do të bëhet vlerësimi i 
ndërtesave/objekteve/institucioneve ku janë implementuar Masat e Efiçiencës së 
Energjisë. 

Pas marrjes së raporteve nga anëtarët e ekipit, udhëheqësi i ekipit konsultohet me 
specialistët e fushave të ndryshme në komunë dhe përcakton se cilat ndërtesa/objekte 
të intervenohet për të implementuar masat e efiçiencës së energjisë. 

 6 

Ndriçimi publik Implementimi i masave për EE  për  ndriçimin publik 

Përgjegjës për zbatim  Komuna e Podujevës 

Fillimi/përfundimi i zbatimit (vit)  2015-2017 

Vleresimi i shpenzimeve  total 125,500  Euro 

Kursimi  (% ose kWh, ose Euro)  79% 

Burimi i të ardhurave për financim  IPA fondet 
Donatore 
Komuna 

Përshkrim i shkurter i 
 aktivitetit/koment 
 

Ndërrimi i llampave joefiçienta HTS me llampa me 
efiçiencë të lartë LED 



        Plani Komunal i Efiçiencës së Energjisë  2014-2020                                                                             Komuna e Podujevës 

      

                                                                                                                                                                                                              Page 47 

 

 

 

 

 

 


