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Deklarim: 

Ky Plan është mbështetur nga Qeveria Gjermane dhe implementuar përmes 

DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) GmbH, Projekti i Kosovës për 

Efiçiencë të Energjisë.  

 

Studimi, mbledhja e të dhënave si dhe hartimi i planit është realizuar nga konsulenca e 

angazhuar nga GIZ: Studio “Links-4”, falë bashkëpunimit dhe koordinimit të ngushtë me 

grupin punues të Komunës së Podujevës.  

Pikëpamjet e hartueseve të këtij plani si dhe të dhënat e publikuara nuk pasqyrojnë 

domosdoshmërisht pikëpamjet e GIZ-së. 
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Shkurtesat: 

 

 GIZ Agjencia gjermane për bashkëpunim ndërkombëtar 
MZHE Ministria e zhvillimit ekonomik 
AKEE Agjencia e Kosovës për efiçiencë të energjisë 
PKVEE Plani komunal i veprimit për efiçiencë të energjisë 
PKEE Plani komunal i efiçiencës së energjisë 
kWh Kilovat orë 
kWh/m2v Kilovat orë për metër katror në vit 
LED Ndriçimi me dioda emetuese 
MWh Megavat orë 
NA Nuk aplikohet 
ktoe Kilo ton oil ekuivalent 
KEDS Kompania për shpërndarje dhe furnizim me energji 
KAB Korniza afatmesme buxhetore 
EE Efiçienca e energjisë 
IPCC Paneli nderqeveritar per ndryshimet klimatike 
GLN Gaz i lëngëzuar i naftës 
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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 (ES) rrjedhin nga 

nevojat për të përmbushur kërkesat e energjisë të vendit dhe përmbushjen e detyrimeve nga Traktati i 

Komunitetit të Energjisë (ECT). 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 (PKVEE) është dokument bazik për 

implementimin e politikave për efiçiencë të energjisë në Kosovë. PKVEE i Kosovës (2010-2018) është 

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. Plani i Parë i Veprimit për 

Efiçiencë të Energjisë në Kosovë (2010-2012), të cilit në tekstin e mëtejmë do t’i referohet si PKVEE i 

Parë, u miratua nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik më 30 shtator 2011. Me këtë rast u miratua edhe 

caku indikativ i ndërmjetëm i kursimit të energjisë, në vlerë prej 3%. Sasia e synuar prej 3% nga vlera e 

përgjithshme për periudhën (2010-2012) është 31.00 ktoe. Plani i Dytë i Veprimit për Efiçiencë të 

Energjisë në Kosovë (në tekstin e mëtejmë ‘PKVEE i Dytë’) është përgatitur në bazë të nenit 10 të Ligjit 

për Efiçiencë të Energjisë. “Udhëzuesi dhe shabllonet për përgatitjen e planit të dytë kombëtar për 

efiçiencë të energjisë”, të cilat janë përgatitur nga Qendra e Përbashkët Hulumtuese e Komisionit 

Evropian, janë marrë parasysh gjatë përgatitjes së PKVEE të Dytë dhe i cili është përshtatur nga Task 

Forca e Efiçiencës së Energjisë e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë në tetor të vitit 2012. 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. 
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1.1 KONTEKSTI 

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. 

Në vazhdën e aktiviteteve për arritjen e caqeve për kursim të energjisë për 20% deri në vitin 2020, Komuna e 

Podujevës me ndihmën e GIZ-it gjerman, janë zotuar që të përgatisin PKVEE. 

Gjatë periudhës 2012 – 2013, komuna e Podujevës ka zhvilluar dhe adoptuar për të parën herë Planin Komunal 

për Efiqiencë të Energjisë (PKEE), të miratuar nga Asambleja Komunale, nëpërmes grantit te GIZ-it për 

projektin “Promovimi i Efiçiencës se Energjisë ne Kosove”. Përmes adaptimit dhe implementimit te PKEE, janë 

zhvilluar me sukses kapacitetet e strukturave komunale për të adresuar çështjet e energjisë. Përmes adoptimit 

te PKEE, Komuna e Podujevës e ka identifikuar potencialin e objektivave për kursim te energjisë ne sektorin e 

shërbimeve, sektorin e banimit, te transportit dhe sistemin e ndriçimit publik.  

Në vitin 2014, në kuadër të projektit të GIZ FHR  EE / MMS "Efiçienca e Energjisë në Asociacionin e  Komunave 

(EEAK)", Asociacioni i Komunave të Kosovës ka shpallur tenderin publik për pilot projektet që synojnë të 

promovojnë ide të reja që lidhen me politikën dhe planifikimin strategjik të energjisë në nivelin lokal. Përmes 

këtij projekti, Komuna e Podujevës kishte shprehur interesin për të zhvilluar Planin e Veprimit për Energji te 

Qëndrueshme që shkon përtej PEEKP dhe tregon gatishmërinë dhe përkushtimin për të reduktuar emisionin 

e CO2 me më shumë se 20% gjer në vitin 2020, përmes zhvillimit dhe zbatimit të projekteve për efikasitet 

energjetik dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë. 

Pra meqë Komuna e Podujevës, me interes të veçantë për këtë fushë dhe  posedon dokumente planifikuese 

për energji, si vazhdimësi, GIZ-i Gjerman me Pilot Projekt GIZ-KEEP “Krijimi i sistemit për menaxhim të 

energjisë në nivel lokal” përzgjodhi Komunën e Podujevës për hartimin e Planit të Veprimit Komunal për 

Efiçiencë të Energjisë duke e përcjell me projektin përcjellës të për Krijimin e Sistemit të Menaxhimit të 

Energjisë në Nivel Lokal. 

 

1.1.1 OBJEKTIVAT E PVKEE 

Objektivi i përgjithshëm i PKVEE është zvogëlimi i konsumit të energjisë, rritja e nivelit të rehatisë dhe 

ulja e barrës së shpenzimeve të energjisë në buxhetin komunal të Komunës së Podujevës. 

Në gjendjen e Komunës së Podujevës pritet që PKVEE të ketë ndikimet e mëposhtme: 

 

 Zvogëlimi i konsumit të energjisë në sektorët e ndërtimit të ndërtesave, transportit dhe ndriçimit 
publik; 

 Reduktimi i kostove të energjisë në buxhetin komunal; 
 Përmirësimi i shërbimeve komunale; 
 Renovimet e ndërtesave dhe instalimeve për prodhim të energjisë; 
 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; 
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 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 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 TË PVKE 

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 . 
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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: 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 Podujeves 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 Podujeves që 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 në ndërtesat ekzistuese. Ndërsa në ndricimin publik nuk janë paraparë masa për 

përmirësimin e efiçiencës së energjisë. 

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 i tërësishëm për kursimin e energjisë është si më poshtë: 

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 1- Potenciali i gjithmbarshëm për kursim 

Sektori 
Konsumi mesatar 
3 vite [MWh/vit] 

Potenciali per kursim 
[MWh /vit] 

Administrate 482.7 164.8 

Arsim 5774.3 1165.4 
Shëndetësi 2159 1625 
Kulture sport 25.8 0.0 
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Meqë një numër i konsiderueshëm i llambave, në Podujevë, janë Llamba Natriumi, 

rekomandohet ndërrimi i këtyre llambave që do të rezultonte me kursim prej 82 MWh/vit.  

Tabela 2 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin endriçimit publik 

Lloji I llambave 
Numri I 
llambave 

Konsumi 
vjetor 

Kapaciteti I 
instaluar 

Potenciali 
per 
kursim Investimi 

Copë MWh vit kW MWh vit Euro 

Kompakt floroshente - CFL 523 152.85 35.37 0   

Llamba Natriumi 322 91.72 48.3 30.27 
    
32,200.00  

Lammba LED 928 264.96 59.86 0.00   

Total 1773 509.53 143.53 30.27 
    
32,200.00  

Vlerësimi i potencialit të efikasitetit energjetik të ndërtesave me konsum specifik të energjisë më të lartë 
se 80 kWh/m²vit janë marr në konsideratë për zbatimin e masave të EE. Në tërësi ka 68 ndërtesa publike 
komunale me një konsum te tillë, pra me te larte se 80kWh/m2vit, specifik të energjisë në Komunën e 
Podujevës (nga 99 të përfshira në analizë). 
Potenciali për kursimin e energjisë është radhitë sipas nënsektorëve sikur janë analizuar sa i përket 
konsumit të energjisë. 
Në këtë llogaritje të potencialit për kursim kanë hyrë të gjitha ndërtesat sikurse në gjendjen më të mrië 

të mundshme do të investohej tek të të gjitha në rritjen e efiçiencës së energjisë. Megjithatë, Plani për 

kursim të energjisë për vitin 2019-2021 nuk parasheh investimin tek të gjitha këto ndërtesa por vetëm 

ato që plotësojnë kriteret të cilat janë shtjelluar në kapitujt në vijim. 

 

1.2.2 POTENCIALI I KURSIMIT SIPAS PKVEE 

Dokumenti identifikon masat për ngritje kapacitetesh dhe vetëdijësim të banorëve të Komunës së 

Podujevës për 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. 

Tabela 3 - Të dhënat përmbledhëse 

Sektori Kursimet 

[MWh/ vit] 

Investime per tri vite 

[EUR] 

Kursimet CO2 

[tCO2 vit] 

Politika komunale, promovim / 207,000 / 

Ndërtesat komunale 2054 1,422,200 457 

Ndriçim publik 40 32,000 56 

Gjithsej 2094 1,661,200 513 
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2 INFORMATAT BAZË PËR KOMUNËN 

2.1 POZITA DHE TOPOGRAFIA 

Podujeva (Shqip: Podujevë dhe Serbisht: Podujevo) shtrihet në verilindje të Kosovës dhe ka 

sipërfaqe prej 633 Km².Podujeva si qytet ne rajonin e Llapit është qendra me e rëndësishme 

ekonomike, politike, administrative, arsimore, kulturore, shëndetësore  dhe te tjera. Tërë 

territorin e saj e përshkon lumi Llapi që kalon edh nëpër zone urbane.Ujëmbledhësi topografik 

i lumit Llap përfshinë sipërfaqen prej 945,4 km².Kjo hapësirë përafërsisht përputhet me 

territorin administrativ të Komunës së Podujevës në ndarjen e tashme të Kosovës. 

2.2 KLIMA 

Komuna e Podujevës ka Klimë kontinentale, Zona Klimatike:2. Temperatura e jashtme (Tout-°C) 

është -18 °C derisa Temperatura e brendshme (Tint-°C) kalkulohet 20°C. Temperatura mesatare 

në muajin Janar është -5 °C, derisa Temperatura mesatare në muajin Qershor është 25°C. 

Gjatësia e sezonit të nxehtë është 185 ditë derisa grad ditët e ngrohta 2881 Për më tepër 

informata për Komunën e Podujevës janë paraqitur në Tabelen me poshte. 

2.3 POPULLSIA DHE VENDBANIMET 

Në bazë të Regjistrimit të popullsisë të vitit 2011-CENSUS 2011 ka rreth 88,256 banorë derisa 

në web faqen e Komunës evidentohet se Podujeva ka 135.000 banorë. Përbëhet nga 76 fshatra, 

me 213 banorë në një Km². Të dhëna të rëndësishme gjeografike e demografike janë dhënë në 

tabelën në vijim: 

 
Tabela 4 - Të dhëna me rëndësi për komunën e Podujevës 

Komuna Podujevë 

Adresa rr.”zahir Pajaziti”nr.1 

Regjioni Prishtinë 

Kodi postal 11000 

Ueb faqja www.kk.rks.gov.net/podujeve 

Sipërfaqja 633m² 

Gjatësia e kufirit 17521 km 

Numri i fshatrave/vendbanimeve 78/8 

Numri i popullsisë 88 256 banorë 

Numri i ekonomive familjare 130444 

Popullsia në zona urbane 40 000 banorë 

Zona urbane 451,5 ha 

Densiteti 194.3 banorë/km² 

Familja mesatare 6.5 anëtarë/familje 

Toka bujqësore 332.95 ha 

http://www.kk.rks.gov.net/podujeve
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Pyje 17.600 

 Publike 11.450 

 Private 11.450 

Klima Kontinentale 

Temperatura e jashtme Tout [°C] -18 

Temperatura e brendshme Tint [°C] 20 

Temperatura mesatare e Janarit [°C] -5 

Temperatura mesatare e Qershorit [°C] 24 

Gjatësia e sezonit të nxehtë 185 ditë 

 

Komuna e Podujevës është e organizuar në dy njësi kadastrale. Brenda këtij territori 85% e 

sipërfaqes së përgjithshme i takon sektorit të banimit, ndërsa sektorët e tjerë (arsim, shëndetësi, 

tregti, industri etj) e përbëjnë sipërfaqen prej 15%. Ky është një tregues i nivelit të ulët të 

zhvillimit socio-ekonomik aktual të Podujevës si komunë. 

Në territorin e përgjithshëm që është zhvilluar përmes ndërtimeve (duke përfshirë 

infrastrukturën) është zgjeruar nga 224.2ha në vitin 1982 në 446.7 ha në 2004 derisa shënimet 

e fundit tregojnë shifrën 451.5 ha. 

 
Tabela 5 - Të dhëna për zonën urbane 

Zona Urbane   

 

Banim  382 ha 

Industri&tregëti  10ha 

Infrastrukturë  34.3ha 

Lumi  Llap  4.1 ha 

Institucionet 

Publike 

 15.7 ha 

Hapësirat e 

Gjelbërta 

 0.50 ha 

Zonat e veçanta  4.8 ha 

Podujeva ka infrastrukturë rrugore që lidhë atë me Prishtinën dhe Serbinë (Nish) dhe gjithashtu 

lidhje të mira hekurudhore me Prishtinën dhe Serbinë. 

Nuk ka transport publik brenda komunës së Podujevës, ndërsa territori i rrafshtë lejon 

përdorimin e biçikletës si një mjet transporti, ndërkohë që ka një traditë të mirë në mesin e 

banorëve në përdorimin e biçikletave. 

Furnizimi me energji elektrike bëhet përmes linjës Prishtinë 220 kV prej 30.67 km (Kosova B-

Podujeve) dhe linjës 35 kV Mazgit-Podujevë prej 25.88 km. 
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2.4 STRUKTURA ORGANIZATIVE 

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

 
Figura 1 - Organogrami i Komunës sëPodujevës 

 
Burimi i informatave – Komuna e Podujevës 
 
 
 Të dhënat në këtë dokument janë siguruar nga ueb faqja e Komunës së Podujevës dhe  
Kordinatori për Energji. 
 
 

2.5 INDIKATORËT EKONOMIKË DHE FINANCIARË 

Sa i përket aktiviteteve ekonomike në Podujevë operojnë 3116 biznese me rreth 10.000 të 

punësuar. Numri më i madh i këtyre bizneseve janë të orientuara ne veprimtari tregtare, 

shërbyese dhe zejtare.Nga gjithsej 63.259 Ha të sipërfaqës së Komunës, fondi i tokës bujqësore 

merr pjesë me 33.295 Ha, nërsa me pyje janë të mbuluara 25.968 Ha. Me investime të reja dhe 

ruajtjen e këtij fondi të tokës bujqësore garantohet një bazë e mirë për zhillimin ekonomik të 

komunës.  
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Tabela 6 - Buxheti i Komunës së Podujevës (Euro) 

Podujeva 2017 

Buxheti total €  19,284,786 
Fatura e përgjithshme e energjisë €  
Ndërtesat publike – (përfsh. Ene. elektrike)  € 266,803.61 

Ndriçimi publik € 54,349.00 

Automjetet e komunës (karburantet) € 53,345.72 

Investimet TOTALE për masat e EE 280,050.00 

Kontributi i drejtpërdrejt nga buxheti i Komunës 280,050.00 
Burimi i informatave – komuna e Podujevës 
 

Komuna e Podujevës ka shpenzuar afërsisht 2% të buxhetit të saj për të mbuluar kostot e 

energjisë respektivisht 374,498.33 €. 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 grafikun e mëposhtëm. 

 

  
Figura 2.  Shpenzimet për energji sipas sektorëve 

 

2.6 NDËRLIDHJA ME POLITIKAT LOKALE, NACIONALE DHE TË TJERA 

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

Zhvillimor Komunal i Podujevës 2010, përcakton 7 objektiva e ndër to edhe :Mjedisi i pastër 

dhe me shfrytëzim racional dhe mbrojtje efiçiente. Plani rekomandon aktivitetet për 

përmirësimin e situatës së furnizimit me energji elektrike nëpërmjet shfrytëzimit të energjisë 

së erës. Në fund të dokumentit, në kuadër të rekomandimeve për analizë dhe hulumtim 

theksohet nevoja për hulumtimin e burimeve energjetike duke përfshirë edhe burimet e 

ripërtërishme të energjisë. 
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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 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 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 Podujevës në vitin 2011 janë montuar 300 trupa ndriçues (34 trupa ndriçues me 

poça efiçiente me fuqi 250 vat dhe 266 trupa ndriçues me poça efiçiente 150 vat) që mundësojnë 

kursimin vjetor të energjisë prej 61 MWh, ose shprehur me terma financiare, me çmimin e një 

kilovatorë energjie prej 84 euro, kursimi do të jetë 5124 euro. (AKEE) 

Në vitet e fundit, komuna e Podujevës 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.Podujevë ka ndarë buxhet  si në vijim për tri vite: 
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Tabela 7 - Projektet e EE te zbatuara në 3 vitet e fundit në Komunën e Podujevës 

 
Emri i projektit 

Vlera monetare      
€ 

Vlera monetare   
€ 

Vlera 
monetare € 

 Viti 2015 Viti 2016 Viti 2017 
Ndërtimi, rindërtimi i ndriçimit publik 65,000 50,000 105,000 
Renovimi i objekteve shëndetësore 20,000 50,000 27,509 
Zgjerimi dhe renovimi i obj. Shkollore 195,050 235,000 140,000 

 

Në Tabelën 8 janë paraqitur projektet e realizuara nga BE në Komunën e Podujevës  me të 

dhënat bazë. 

Tabela 8 – Projektet e  realizuara për efiçiencë të 19ipërtëri në Komunën e Podujevës 

Ndërtesa Punët e ndërmarra 
Sipërfaqja 

Energjia neto e 
kursyer 

Kursimi 
monetar Investimi 

Koha e 
kthimit te 
investimit 

m2 kWh/vit € € vite 

Sh.m Fan Noli 

Izolimi I 
mbështjellësit           

Sistemi I ngrohjes 
   
5,064.00  

           
930,374.00  

     
92,990.00  

  
423,000.00  5 

Ndriçimi I ri           

Shfmu. Afrimi 
dhe Fahriu 

Izolimi I 
mbështjellësit         

Sistemi I ngrohjes 
    
1,252.00  

            
314,554.00  

     
32,220.00  

  
128,000.00  4 

Ventilimi I toaleteve         

Shfmu. Kongresi 
I Manastirit 

Izolimi I 
mbështjellësit           

Sistemi I ngrohjes 
    
1,238.00  

            
224,636.00  

     
22,460.00  

  
174,000.00  8 

Ndriçimi I ri         
Ventilimi I toaleteve           

Burimi: Study on Energy Efficiency Measures in Public Buildings in Kosovo municipalities 

 

 

2.8 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 Podujevës ka themeluar Zyrën për Menaxhim të Energjisë që do të 

shërbejë si koordinatorë me sektorët përkatës varësisht prej sektorin në të cilin realizohet 

projekti. Me krijimin dhe funksionalizimin e Sistemit komunal për menaxhimin e energjisë dhe 

me vendosjen e të dhënave në softverin ENMASOF, Menaxheri komunal i energjisë do të ketë 
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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). 

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, sikur edhe u paraqit më lartë, bëhet përmes linjës Prishtinë 220 

kV prej 30.67km (Kosova B-Podujeve) dhe linjës 35kV Mazgit-Podujevë prej 25.88km. 

Sa i përket objekteve në pronësi komunale, komuna ka përgjegjësinë për ngrohje, ndriçim dhe 

pajisje administrative. Sektori i banimit është shumë i rëndësishëm dhe jetësor për komunën, 

megjithatë komunat nuk kanë përgjegjësi për menaxhimin e energjisë në këto ndërtesa. 

Kompania për furnizimin e shpërndarjes së energjisë elektrike (KEDS) është përgjegjëse për 

ofrimin e shërbimeve të energjisë elektrike në këtë komunë, megjithatë, konsumi i energjisë dhe 

shërbimet e tjera të lidhura me energji janë jashtë juridiksionit komunal. 

Një sistem i mundshëm i ngrohjes qendrore në qytet do të zvogëlonte dukshëm konsumin e 

energjisë si në sektorin publike dhe privat në komunë. 

Sektori i energjisë elektrike i ekonomive familjare dhe ndërtesave publike është një nga sektorët 

e rëndësishëm të konsumimit të energjisë në Komunën e Podujevës. 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 Podujevës 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 Podujevës ka përdorur më së shumti lëndën djegëse për 

ngrohjen e hapësirës. 

Optimizimi i burimeve për energji, ujë dhe lëndë të tjera të papërpunuara do të ishte e 

nevojshme me rritjen e konsumit nga  konsumatorë individualë dhe kolektivë siç janë komunat. 
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Për administratën e komunave në veçanti, optimizimi i burimeve në fushat e energjisë, ujit, 

mbeturinave dhe mjedisit do të jetë me rëndësi të madhe. 

Në fig.3. janë paraqitur sasitë e shpenzuara të burimeve të ndryshme të energjisë në Komunën 
e  Podujevës mesatare e tri viteve. 

 

Figura 3 – Konsumi I lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike, mesatare e tri viteve 

 

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 

696 MWh/vit 21ipërt per ndriçim publik 509 MWh/vit duke përfshi 15% të konsumit total të 

energjisë. 

3.1.1.1 Furnizimi me energji elektrike 

Furnizimi me energji elektrike bëhet nga TC “Kosova B” derisa me dokumente planifikimi për 

EE rekomandohet burimi i energjisë me erë si burim alternativ i energjisë. 

3.1.1.1.1. Distribuimi i energjisë elektrike 

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

3.1.2 DERIVATET 

3.1.2.1 Nafta 

Në bazë të dhënave, Derivati i vetëm që është përdorur per ngrohje në Komunën e Podujevës 

është nafta me 30,923.00 l/vit për sektorin e ndërtesave duke marrë pjesë me 10% në konsumin 

total si mesatare e tri viteve 
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3.1.2.2 Benzina 

Informatat për lëndë djegëse -Benzinë përdoret për automjete dhe pompa uji. Sasia e shpenzuar 

mesatare është 1000 l. 

3.1.2.3 Thëngjilli 

Thëngjilli është burim i energjisë për ngrohjen e ndërtesave komunale. Në bazë të dhënave  

konsumi i i thëngjillit rezulton me 237.00 t/vit duke marrë pjesë me 6% në konsumin e 

përgjithshëm për ndërtesa komunale. Thëngjilli është 22ipërtëri në disa shkolla por numri është 

i vogël-4 sosh. 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. 

3.1.2.4 Biomasa e drurit 

Sa i  përket biomase druri në Podujevë përdoret më së shumti dru zjarri me 81% 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 bazë të dhënave  konsumi i i peletit rezulton me 152 t/vit duke marrë pjesë me 8% në 

konsumin e përgjithshëm për ndërtesa komunale. 

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 ngrohjes1: 

1. Aspekte teknologjike – lagështia në dru pakëson temperaturën e procesit të djegies, gjë 

që bënë kushte të favorshme për formimin e 22ipërtërits  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 benzopirenit kancerogjenik 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; 

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%; 

                                                        
1 PVKEE Podujevë 2014-2020 
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 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 

3.1.2.4.1. Dru zjarri 

Sipas të dhënave të mbledhura sasia e druve të zjarrit është 3358 m³/vit . Druri është burimi që 

bënë pjesën më të madhe të furnizimit me energji duke përfshirë 61% të energjisë së prodhuar 

dhe konsumuar. Drutë e zjarrit përdoren për ngrohje edhe ate sidomos të ndërtesave shkollore 

si dhe për shëndetësi. 

3.1.2.4.2. Pelet 

Pelet përdoret në sasi të vogël. Është burimi me përqindje më të vogël përdorimi nga burimet 

tjera të energjisë. 

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) 

Energjia nga burime të 23ipërtëritshme 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 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 E QYTETIT 

Komuna e Podujevës 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. 
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3.2.3 PRODHIMI I ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE 

3.2.3.1 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 Podujevë, tregojnë 

statistikat e mëposhtme: 

Tabela 9 – Stoku i ndërtesave të banimit në bazë të Censusit 2011 

Sektori i banimit Nr. Sipërfaqja  [m²] 

Shtëpitë  Urban   3,545 275,377 

 Rural 9,585                             676,682                 

Banesat  Urban   232 9,980 

 Rural 16 889 

Tjera  Urban   5 200 

 Rural 17 926 

Total  13,400 964,054 

 

Në Kosovë 36% e shtëpive kanë izolim termik ndërsa 47% kanë dritare me xhama të dyfishtë. 

Prodhimi i energjisë në sektorin e banimit fokusohet në energjinë për ngrohje ku burimi 

kryesorë është druri i zjarrit nëpërmjet stufave të nxemjes individuale ose qendrore në nivel të 

ndërtesave. Përveç drurit të zjarrit në sasi të vogël shfrytëzojnë pelet e naftë. Ndërtesat e reja 

në raste të rralla janë duke instaluar panele solare që shfrytëzohen për energji për ngrohje 

qendrore dhe ngrohje të ujit sanitar. 

3.2.3.2 Prodhimi i energjisë në sektorin e shërbimeve 

Të dhënat nga Komuna e Podujevës që trajtohen me këtë analizë  për sektorin e shërbimeve 

përfshinë ndërtesat komunale derisa nuk posedohen të dhëna për sektorin komercial, të 

bujqësisë dhe industrisë. 
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3.1.2.4.3. Prodhimi i energjisë në ndërtesat publike 

Sipas të dhënave, janë gjithsej 98 ndërtesa publike komunale në nën sektorin e ndërtesave në 

pronësi të Komunës së Podujevës dhe të përfshira në analizë, me një sipërfaqe totale të ngrohur 

prej 88,533 m2. Bazuar në të dhënat e komunës, këto ndërtesa kanë konsum mesatar vjetor 

(llogaritur mesatarja e tri viteve): 

 

Sektori/njesi 

Dru  Thëngjill Pelet Naftë 
Energji 

elektrike 

m3 ton ton litra MWh/vit 

Sektori i ndërtesave 3358 237 152 30,923 696 
 

 

 

 

Figura 4 -  Konsumi i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike me përqindje 

Sektori komercial , ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 

 

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

3.1.2.4.4. Prodhimi i energjisë në shërbimet publike 

Edhe për sektorin e shërbimeve publike- ndërmarrjet publike nuk ka të dhëna. 

3.2.3.3 Prodhimi i energjisë në industri 

 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 

61%

6%

8%

10%

15%

Dru

Thëngjill

Pelet

Naftë

Energji elektrike
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shënimet e Agjensionit për Regjistrimin e Bizneseve, në vitin 2015 në Podujevë janë të 

regjistruara gjithsej 740 ndërmarrje industrial por nuk ka te dhena per konsumin e energjise ne 

keto ndermarrje. 

3.2.3.4 Prodhimi i energjisë në bujqësi 

Bujqësia si një prej degëve më të zhvilluara të Ekonomisë në Komunën e Podujevës, energjinë e 

përdorë për makinerinë që përdoret për punimin e tokës bujqësore si edhe për korrje shirje. Një 

sasi e vogël përdoret edhe për sisteme të ujitjes ku shfrytzohet enegjia. 

Nuk ka të dhëna se sa është sasia e derivateve që përdoret gjatë një viti. Derivatet e përdorura 

janë nafta, benzina dhe gazi. 

Gjatë përpunimit dhe përkujdesjes për rendimentet përdoret edhe energjia elektrike sikur edhe 

për deponimin e frutave. 

Komuna e Podujevës ka ndërmjetësuar në mes të fermerëve dhe kompanisë së shitjes së 

derivateve për uljen e çmimit të derivateve që përdoren për bujqësi.Kjo konsiderohet si masë 

stimuluese e fermerëve. 

3.2.4 LËNDËT TJERA DJEGËSE PËR PËRDORIMIN 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. 

  



 
 

27 
 

4 ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE 

Të dhënat relevante për analizën e konsumit të energjisë në ndërtesat publike të Komunës së 

Podujevës u siguruan nga menaxheri i energjisë së Komunës. 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 sektorin me konsum më të madh të energjisë. 

Tabela 10 - - Konsumi i energjisë sipas sektorëve, mesatare për 3 vite 

Nr.  Sektori  Konsumi MWh/vit  

1  Ndërtesat komunale 8,442 

2  Ndriçimi publik 509 

3  Automjetet e komunës 553 

Sipas të gjeturave më lartë del se ndërtesat publike janë shpenzuesi më i madh i energjisë në 

komunë me 8,442 MWh në vit, duke lënë larg në krahasim shpenzuesin e rradhës i cili është 

Automjetet e komunës me 553 MWh në vit dhe ndricimi publik me 509 MWh në vit.  

4.1 KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT PUBLIKE 

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 
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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. 

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. 

Tabela 11 - Konsumi i përgjithshëm sipas sektorëve 

Nënsektori Konsumi mesatar për 3 vite  
[MWh/vit] 

Administratë 482.7 

Arsim 5774.3 

Shëndetësi 2159.0 

Kulturë/Sport 25.8 

Gjithsej 8458 
 

 

Figura 5 - Konsumi i përgjithshëm sipas sektorëve 

Analiza e stokut të ndërtesave në komunën e Podujevës tregon për një tërësi ndërtesash në gjendje jo të 

mirë sa I përket aspektit termik. Kjo si rrjedhojë e renovimeve jo të mjaftueshme si dhe mos ripërtëritjes 

së stokut ndërtimor duke ndërtuar godina të reja. Në tabelën më poshtë janë dhënë në formen tabelare 

gjendja e përgjithshme tek stoku ndërtimor. 
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Tabela 12 - Karakteristikat teknike/termike të ndërtesave 

Gjithsej ndërtesa komunale Arsim Shëndetësi Administratë Kulturë/sport 

98 59 23 14 2 

Mure të paizoluara 20 9 9 1 

Dritare jo efiçiente 12 2 4 0 

Pa ngrohje qëndrore 18 13 9 0 

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. 

4.1.1 KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT ADMINISTRATIVE 

Ndërtesat të cilat përfshihen tek nën sektori i administratës janë: ndërtesat komunale që ofrojnë 

shërbime për qytetarët, ndërtesat komunale për administratën lokale, zjarrfikësit, zyrat e 

komunitetit etj. 

Ndërtesa që u shërbejnë qytetarëve dhe komunale për administratën lokale janë 14 ndërtesa 

me sipërfaqe që ngrohet 6,054.0m² me konsum të energjisë elektrike 482MWh/a dhe me energji 

specifike për ngrohje dhe energji elektrike 79.7kwh/m². 

Tabela në vazhdim prezanton të dhëna më detale. 

 Tabela 13 - Konsumi i energjisë në ndërtesat administrative 

Nr 

Emri I institucionit 
Siperfaqe qe 

ngrohet  

Konsumi specifik 
mesatar per 3 vite 

Konsumi energjise 
Mesatare 3 vite 

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 

1 KK “Podujevë” 2210 135.1 298.62 
2 Objekti administrative I BPZHR 512 24.3 12.46 

3 
Objekti I rinise kultures dhe 
sportit 166 135.3 22.46 

4 Objekti I ish gjykates 559 89.5 50.03 
5 Drejtoria e gjendjes civile  673 8.8 5.90 
6 Qendra per pune sociale 362 114.3 41.39 
7 Objekti i Arkives 150 63.5 9.52 
8 Objekti i Zjarrfiksëve 1063 3.2 3.42 
9 Zyra e Vendit - Kerpimeh 103 219.3 22.58 

10 Zyra e Vendit - Bradash 38 107.7 4.09 
11 Zyra e Vendit - Llapashticë 40 53.0 2.12 
12 Zyra e Vendit - Lupç 47 90.1 4.23 
13 Zyra e Vendit -Sfeçël 35 85.5 2.99 
14 Zyra e Vendit -Orllan 96 30.0 2.88 

E pergjithshme 6054 79.7 482.70 
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Figura 6 - Konsumi i specifik i energjisë në ndërtesat administrative 

 

4.1.2 KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E NËNSEKTORIT TË ARSIMIT 
SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË 

Në total janë 59 ndërtesa që janë nën përgjegjësinë e drejtorisë së arsimit. Shumica e këtyre 

shkollave kanë sistem  të ngrohjes qëndrore; prej tyre  41 shkolla kanë kaldaja me ngrohje 

qendrore, 36 kaldaja me dru, 5 kaldaja me pellet dhe vetëm 18 shkolla ngrohen me stufa 

individuale me dru. 

Vlenë të theksohet se nga gjithsej 59 shkolla 17 shkolla kanë konsum specific më të ulët se 80 

kWh/m2* vit dhe si të tilla nuk japin potencial për kursim të energjisë. Arsyet për këtë konsum 

specific të ulët mund të jenë të ndryshme, filluar nga renovimet e bëra në shkollë, objketi është 

ndërtuar rishtazi ose edhe mungesë komfori në shkollë për arsye të zvoglimit të numrit të 

nxënësve dhe mos furnizimit të rregullt. 

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 komuën e Podujevës janë gjithsej 9 

shkolla që bijnë në këtë kategori. 
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Tabela 14 - - Konsumi i energjisë në ndërtesat e arsimit 

Nr 

Emri I institucionit 

Siperfaqe 
qe ngrohet  

Konsumi specifik 
mesatar për 3 vite 

Konsumi energjise 
mesatar për 3 vite 

[m2] kWh/m2 vit MWh/vit 

1 SHML “Aleksander Xhuvani” 6,936.00 53 367.9 
2 SHMT “Fan S. Noli” 4,411.00 47 205.3 
3 Shfmu “Isa Boletini” 4,889.00 30 146.5 
4 Shfmu “Shaban Shala” 2,997.00 101 299.4 

5 Shfmu “Naim Frashëri” 2,402.00 50 119.5 

6 Shfmu “Enver Maloku” 3,642.00 38 137.4 

7 Shfmu “Xheladin Rekaliu” 2,448.00 68 166.3 

8 Shfmu “Dëshmorët e kombit” 1,435.00 82 118.3 
9 Shfmu “Zenel Hajdni” 1,314.00 80 104.7 

10 Shfmu “Drita” 1,006.00 141 142.0 
11 Shfmu “Drita-Popove" 77.00 194 24.2 
12 Shfmu “Afrimi e Fahriu” 1,673.00 51 85.8 
13 SHfmu "Rilindja" -Hertice 396.00 105 42.5 
14 SHf "Rilindja" -Surdull 123.00 136 16.7 
15 SHFMU "Musli Dumoshi"  279.00 232 64.9 
16 SHFMU " Zahir Pajaziti"  3,205.00 54 172.0 
17 Shfmu “Zahir Pajaziti'-Paralelja” 315.00 52 16.2 
18 Shfmu “Naum Veqilharxhi” 976.00 70 68.2 
19 Shfmu “Nuhi Gashi” 751.00 112 84.0 
20 Shfmu “Nuhi Gashi”Paralele 543.00 78 42.4 
21 Shfmu " Sami Frasheri" 340.00 170 57.9 
22 Shfmu " Sami Frasheri"Paralele 391.00 148 57.8 
23 Shfmu “Luigj Gurakuqi” 92.00 113 12.7 
24 SHFMU " Luigj Gurakuqi" (p.n.f) 1,790.00 83 148.9 

25 Shfmu “Luigj Gurakuqi” 307.00 223 89.4 
26 SHFMU " Lasgush Poradeci"  1,068.00 79 84.8 
27 Shfmu “Ali Hadri”-Obrançe 377.00 171 64.3 
28 Shfmu “Ali Hadri”-Peran 1,342.00 100 134.2 
29 Shfmu “Ali Hadri”-Katunishte 616.00 131 80.4 
30 Shfmu “Ali Ajeti”-Sfeqel 1,308.00 100 130.7 

31 Shfmu “Ali Ajeti”_ballovc 395.00 129 50.9 
32 Shfmu “Ali Ajeti”-Lladovc 390.00 92 35.8 
33 Shfmu “Shefki Kuleta”-Ternave 726.00 119 86.7 
34 Shfmu “Shefki Kuleta”-Bellopoje 998.00 132 131.5 
35 Shfmu “Shefki Kuleta” 472.00 103 48.7 
36 Shfmu "Esad Mekuli" 646.00 193 124.5 
37 Shfmu “Kadri Kadriu”-Llaushe 550.00 138 75.7 
38 Shfmu “Kadri Kadriu”-Dumnice 111.00 209 28.0 
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39 Shfmu “Kadri Kadriu” 90.00 229 25.0 
40 Shfmu “Jahë Hasani” 363.00 143 51.8 
41 Shfmu “Sheqë Mirofci” 1,263.00 80 100.6 
42 Shfmu “Shefki Latifi”,Pollate 1,119.00 96 107.9 
43 Shfmu “Shefki Latifi”,paralele 150.00 99 16.7 
44 Shfmu “Dituria” 240.00 259 62.2 
45 Shfmu “Hamit Sejdiu” 1,760.00 82 145.1 
46 Shfmu “Hamit Sejdiu”,Pakashtice 480.00 112 53.7 
47 Shfmu “Emin Duraku” 400.00 287 114.7 
48 Shfmu “Kongresi i Manastirit” 1,240.00 79 98.0 

49 
Shfmu “Kongresi i 
Manastirit”,paralele 730.00 71 51.9 

50 Shfmu “Hasan Ramadani” 596.00 118 70.4 
51 Shfmu “Jetulla Gashi” 698.00 169 118.3 
52 Shfmu “Eçrem Qabej” 705.00 94 66.0 
53 Shfmu “Ilir Konushefci” 563.00 151 85.2 
54 Shfmu “Hyzriu e Samiu” 2,666.00 45 118.7 
55 Shfmu “Jetulla Islami” 893.00 121 108.3 
56 Shfmu “Elif Behrami” 490.00 163 80.1 
57 Shfmu “Pavarësia” 922.00 106 97.6 
58 Ibrahim Rugova 4,865 49 238.2 

59 Armela 653 148 96.6 

 E pergjithshme 72,623.00 79.51 5774.3 
 

 
Figura 7- Energjia specifike e ndërtesave të nën sektorit të Arsimit 
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4.1.3 KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E NËN SEKTORIT TË SHËNDETËSISË 

Komuna e Podujevës 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 tërësinë e këtyre objekteve në 
komunën e Podujevës. 

Tabela 15 - Konsumi i energjisë në ndërtesat e nen sektorit te shëndetësisë 

Nr Emri I institucionit 

Siperfaqe qe 
ngrohet  

konsumi specifik 
Mesatare 3 vite 

Konsumi energjise 
Mesatare 3 vite 

[m2] kWh/m2vit MWh/vit 

1 QKMF 2 240 190 45.67 

2 QKMF  1647 
405 1803 3 QKMF-EMERGJENCA 469 

4 QKMF-MATERNITETI 2400 

5 Qmf “Lluzhan” 215 193.2 42.84 

6 Qmf “Kerpimeh” 296 112.5 33.31 

7 Qmf “Orllan” 292 126.6 36.96 

8 Amf “Dobratin” 57 224.9 13.51 

9 Qmf “Dyzë” 71 156.1 11.62 

10 Amf “Hereticë” 109 105.0 12.06 

11 Qmf “Shtedim” 67 182.3 12.95 

12 Amf “Lupç” 114 117.8 13.43 

13 Amf “Bajçinë” 50 237.2 14.45 

14 Amf “Batllavë” 146 121.5 17.74 

15 Qmf “Bradash” 170 139.0 23.63 

16 Amf “Dumnicë”  74 301.9 24.15 

17 Amf “Llapashticë” 73 158.1 12.14 

18 Amf “Pollatë” 50 286.0 5.72 

19 Qmf “Sfeçel” 94 140.4 13.87 

20 Qmf “Shajkofc” 71 126.7 9.80 

21 Amf "Halabak" 35 8.73 0.53 

22 QMF "Gllamnik" 35 93.37 6.30 

23 Amf "Lagjia e Kuvajtit" 30 90.03 5.35 

 E pergjithshme 6805  2159 

 

Bazuar në të dhënat për konsumin e energjisë, këto ndërtesa gjithsej konsumojnë energji 2159 

MWh / vit. 

Në vitin 2018 është vënë në funksion edhe reparti I maternitetit I cili ka të përbashkët sistemin 

e ngrohjes qëndrore me repartet tjera brenda QKMF-së.  
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Sa i përket sistemit të ngrohjes qendrore,10 ndërtesa kanë kaldaja për ngrohje qendrore. 
Konsumi specific I tyre dallon edhe për nga koha e shfrytëzimit të ndërtesës, ngase objektet që 
ndodhen në zonat rurale kanë kohë të shfrytëzimi ditor më të shkurtër krahasuar me ato të 
QKMF-ve të cilat shfrytëzohen 24 orë në ditë. 

 

Figura 8 - Konsumi specifik i energjisë tek ndërtesat shëndetësore 

Në figuren siper është prezantuar konsumi specific I energjisë në ndërtesat e shëndetësisë ku 
QKMF në qytetin e Podujevës dhe AMF në Dumnicë kanë energjinë më të lartë specifike nga 

ndërtesat tjera. Përderisa për QKMF mund të shpjegohet me punën 24 orëshe dhe operimin e pajisjeve 

të shumta mjekësore, AMF Dumnicë rezulton me konsum më të lartë të energjisë elektrike se sa mund 

te pritet, prandaj duhet të hartohet raport I auditimit të energjisë enkas për këtë ndërtesë. 

 

4.1.4 KONSUMI I ENERGJISË NË NDËRTESAT E NËN SEKTORIT KULTURË DHE 
SPORT  

Janë vetëm dy ndërtesa të kulturës dhe sportit: Teatri dhe Palestra e sporteve.Tabela poshte 
prezanton konsumin e energjisë në këto ndëresa e që është mjaft i ulët. 

Tabela 16 - Konsumi i energjisë në ndërtesat për kulturë e sport 

Nr Emri I institucionit 

Siperfaqe qe 
ngrohet  

konsumi specifik 
Mesatare 3 vite 

Konsumi energjise 
Mesatare 3 vite 

[m2] kWh/m2 vit MWh/vit 

1 Teatri 1,114.00 11.8 14.49 
2 Palestra e sportit 1,937.00 5.86 11.35 

 

Konsumi i ulët specifik vjen si rezultat i mos ngrohjes të kësaj ndërtese gjatë gjithë kohës sepse 
nuk ka shfrytëzim të vazhdueshëm dhe masiv. 
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4.1.5 KONSUMI I ENERGJISË NË SEKORIN E NDRIÇIMIT PUBLIK 

Rrjeti i ndriçimit rrugor është shumë i vjetër dhe i mbingarkuar, i cili çon shpesh në defekte të 
tilla si djegia të transformerëve dhe instalimeve elektrike. Kjo është sidomos e shprehur në 
zonat ku shtëpitë janë më të dendura. 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 Podujevë është pronë e vetme e autoriteteve lokale, 
gjë që ka mundësuar të dhëna të sakta për konsumimin e energjisë. 
Në vitin 2011në qytetin e Podujevës janë montuar 300 trupa ndriçues (34 trupa ndriçues me 
poça efiçiente me fuqi 250 Wat dhe 266 trupa ndriçues me poça efiçiente 150 Wat) që 
mundësojnë kursimin vjetor të energjisë prej 61 MWh/vit, ose shprehur me terma financiare, 
me çmimin e një kilovatorë energjie prej 84 euro, kursimi do të jetë 5124 euro.2 
Që nga viti 2015 Komuna e Podujevës ndanë nga 105,000.00€ për mirëmbajtjen dhe shtimin e 
rrjetit të ndriçimit publik. Kjo do të përmirësonte gjendjen e ndriçimit si dhe do të reduktonte 
konsumin. 
Aktualisht ka 1773 llampa të instaluara në Podujevë me kapacitet të instaluar prej 143.53 kW 
ndërsa konsumi vjetor është 509 MWh / vit. Llambat janë të ndryshme- më së shumti LED (938). 
Pasojnë Llambat kompakte CFL me 523 copë dhe numër i konsiderueshëm Llamba Natriumi 
322.(sikur në tabelën më poshtë). 
 
Tabela 17 - Llojet e llambave, konsumi vjetor dhe kapaciteti i instaluar 

Lloji I llambave 
Numri I 
llambave 

Konsumi 
vjetor 

Kapaciteti 
i instaluar 

Copë MWh/vit kW 

Kompakt floroshente - CFL 523 152.85 35.37 

Llamba Natriumi 322 91.72 48.3 

Lammba LED 928 264.96 59.86 

Total 1773 509.53 143.53 

 

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. 

                                                        
2 Burimi I informatës AKEE 
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Tabela 18 - Konsumi i përgjithshëm sipas nën-sektorëve 

Masat 
Sipërfaqe e 

përgjithshme [m2] 
Sipërfaqe që 

ngrohet   [m2] 
Konsumi mesatar 3 

vite [MWh/vit] 

Administrate 6602 6054 482.7 

Arsim 74356 72623 5774.3 

Shëndetësi 7224 6805 2159 

Kulture/sport 3051 3051 25.84 
 

4.1.7 KONSUMI I ENERGJISË NË SHËRBIMET PUBLIKE 

Komuna e Podujevës nuk ka raportuar, për kompanitë në pronësi të komunës (siç janë 

ndërmarrjet lokale për mbeturina komunale apo të tjera). Prandaj, analiza e thellë e konsumit 

të energjisë nuk ka qenë relevante. 

 

4.1.8 KONSUMI I ENERGJISË NË FURNIZIMIN ME UJË DHE SEKTORIN E UJËRAVE 
TË ZEZA 

Me që komuna e Podujevës përfshin sipërfaqe mjaft të madhe paraqiten pothuajse të gjitha llojet 

e ujërave. Edhe pse Podujeva është e pasur me ujëra sipërfaqësorë dhe nëntokësorë furnizimi  

me ujë bëhet nga Kompania Rajonale Ujësjellësi “Prishtina”. Komuna e Podujevës nuk posedon 

me të dhëna për konsum të energjisë për furnizim me ujë si edhe për sektorin e ujërave të zeza.  

Megjithatë shkarkimi i ujërave të zeza prej amvisërisë, bizneseve dhe industrisë, jo vetëm në 

këtë komunë paraqet problem serioz. Teknologjia e shtrenjtë për trajtim të ujërave të zeza ka 

ndikuar që edhe me këto pakë veprimtari industriale e biznese tjera të kemi probleme serioze 

në degradimin e natyrës e sidomos të ujërave. Në komunën e Podujevës operojnë 2921 biznese 

aktive me veprimtari të ndryshme që shkarkojnë ujërat e zeza të pa trajtuara në shtratin e 

lumenjve. Në bazë të dhënave komunale në Podujevë janë 78 vendbanime me 12,315 shtëpi 

banimi, ku jetojnë 122,179 banorë, ndërsa as një nga këto objekte banimi nuk i trajton ujërat e 

zeza. Të gjitha këto familje me sasi të ndryshme përdorin mjete për mirëmbajtjen e higjienës 

(acide, sapun, shampon etj) për amvisëri dhe shkarkimi i tyre është i drejtpërdrejt në lumenj. 

4.1.9 KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E MBLEDHJES SË MBETURINAVE 

Mbledhja e mbeturinave në Komunën e Podujevës, sikur edhe furnizimi me ujë dhe menaxhimi 

i sektorit të ujërave të zeza bëhet nga një Kompani Rajonale edhe ate “Pastrimi”. Andaj edhe për 

këtë sektorë Komuna e Podujevës nuk ka prezantuar të dheëna për konsum të energjisë. 
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4.1.10 KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E BUJQËSISË 

Komuna e Podujevës është komunë kryesisht rurale pasi që mbi 70% e popullsisë jetojnë në 

zonat rurale. Komuna e Podujevës ka resurse të konsiderueshme që mundësojnë zhvillimin e 

bujqësisë. Komuna e Podujevës ka fond të konsiderueshëm të tokës bujqësore.   

Informata mbi konsumin e energjisë për këtë sektor mungojnë derisa vetëm për korrje-shirat 

në Komunën e Podujevës kanë operuar 100 kombajna. Mjetet motorike për punët në bujqësi 

janë kryesisht të vjetra sikur edhe automjetet andaj subvencionimi i mjeteve motorike efiçiente 

do të kontribuonte në uljen e konsumit të energjisë si dhe uljen e ndotjes së ajrit. 

4.1.11 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 Podujevë. 

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 Podujevë, ka një numër prej 15,609 

veturave individuale të regjistruara atje. Destinacioni më i shpeshtë është Prishtina dhe qendra 

e Podujevës. 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: 

1. Parku i automjeteve të komunës; 

2. Transporti Publik 

4.1.11.1 Parku i automjeteve komunale 

Nënsektori i automjeteve në pronësi të Komunës së Podujevës përfshin autoparkun prej 49 

automjeteve e të cilat kanë vit të prodhimit prej 1976 deri në 2017.  

Konsumi i energjisë dallon krahas me vitin e prodhimit. Sasia e konsumuar e derivateve 

mesatare për tri vitet e fundit është 51,238 l. Emisioni i CO2 nga auto parku në pronësi nga 

Komuna e Podujevës në vitin 2017 për karburantet e konsumuara  është 135.4 tCO2. 

Vetem per vitin 2018 Automjetet e administrates me 28 vetura kanë shpenzuar 17,916l 
derivate; Shëndetesia  me 11 vetura ka shpenzuar 26334 l derivate ne vit, Zjarrëfiksit me 8 
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vetura kane shpenzuar 5508l derivate ne vit, QPS me nje veturë ka shpenzuar 800l derivate . 
Hendikosi me nje veturë ka konumusar derivate prej 680l per nje vit. 

4.1.11.2 Transporti publik 

Komuna e Podujevës ka stacionin e autobusëve si ndërmarrje publike me shumë probleme 

operimi.Të dhënat për transportin publik mungojnë. 

Për të prezantuar konsumin e energjisë si dhe emetimin e CO2 do të prezantohen të dhënat e 

konsumit të vitit 2012 të marra nga Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshme(PVEQ) të 

Komunës së Podujevës. 

Nënsektori i transportit publik i Komunës së Podujevës përfshinë autobusët publike dhe 

transportin me taksi në tërë territorin e komunës. Të gjithë autobusët e transportit publik të 

Komunës së Podujevës konsumojnë naftë. Nga 184 automjete, 103 automjete taksi përdorin 

karburant –naftë (dizel), 72 përdorin benzinë dhe 9 prej tyre përdorin LPG-gaz. 

Tabela 19 - Konsumi i energjisë dhe emisioni i CO2 nga automjetet e transportit publik 

Transporti 

publik 

Konsumi i karburanteve [Tj] Emitimet [tCO2] 

benzina dizeli lpg benzina dizeli GLN 

Autobus 0.0 20.36 0.00 0.0 1,538.12 0.00 

Taxi 4.21 6.40 0.37 291.21 483.76 22.87 

Gjithsej 4.21 26.76 0.37 291.21 2,021.89 22.87 

 

4.2 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 vetëm sektorët e ndërtesave, transportin komunal 

dhe ndriçimin public. Këto të dhëna janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 20 - Kumulativi i konsumit të energjisë në komunë 

Sektori/njesi 

Dru  Thëngjill Pelet Naftë 
Energji 

elektrike 

m3 ton ton litër MWh/vit 

Sektori i ndërtesave 3358 237  152  30,923  696 

Automjetet komunale       51,238   

Ndriçimi publik         509 

Gjithsej MWh/vit 5541 513 960 887 1,205 
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5 ANALIZA E POTENCIALIT TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË SIPAS 

SEKTORËVE 

Sikur edhe janë prezantuar më lartë ndërtesat publike në Komunën e Podujevës konsumojnë 

shumë energji. Edhe pse disa nga ndërtesat janë renovuar dhe riparuar në aspekt të konsumit 

të energjisë prap ekziston potencial i konsiderueshëm për efiçiencë të energjisë në to. 

Potenciali i Efiçencës së energjisë në stokun e ndërtesave në komunën e Podujevës 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 potencialit energjetik përcaktohet nga parametrat e mëposhtëm: 
• Kushtet aktuale, 
• investimet e nevojshme, 
• Niveli real i zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë. 
 

5.1 SEKTORI I SHËRBIMEVE – NDËRTESAT PUBLIKE 

Vlerësimi i potencialit të efikasitetit energjetik të ndërtesave me konsum specifik të energjisë 
më të lartë se 80 kWh/m² janë marr në konsideratë për zbatimin e masave të EE. Në tërësi ka 
68 ndërtesa publike komunale me një konsum te tillë, pra me te larte se 80kWh/m2, specifik të 
energjisë në Komunën e Podujevës (nga 99 të përfshira në analizë). 
Potenciali për kursimin e energjisë është radhitë sipas nënsektorëve sikur janë analizuar sa i 

përket konsumit të energjisë: 

Tabela 21 - Potenciali i gjithmbarshëm për kursim në sektorin e ndërtesave publike 

Sektori 
Konsumi mesatar 
3 vite [MWh/vit] 

Potenciali per kursim 
[MWh /vit] 

Administrate 482.7 164.8 

Arsim 5774.3 1165.4 
Shëndetësi 2159 1625 
Kulture sport 25.8 0.0 

 

5.1.1 NDËRTESAT E ADMINISTRATËS 

Veçmas nderteses së Kuvendit komunal, 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. 



 
 

40 
 

Tabela 22 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Administratës 

Nr 

Emri I institucionit Siperfaqe 
qe ngrohet  

Konsumi 
specifik 
mesatar 

per 3 vite 

Konsumi 
energjise 
Mesatare 

3 vite 

Potenciali 

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

1 KK “Podujevë” 2210 135.1 298.62 55.12 121.82 

2 
Objekti administrative I 
BPZHR 512 24.3 12.46 0.00 0.00 

3 
Objekti I rinise kultures dhe 
sportit 166 135.3 22.46 55.33 9.18 

4 Objekti I ish gjykates 559 89.5 50.03 9.50 5.31 
5 Drejtoria e gjendjes civile  673 8.8 5.90 0.00 0.00 
6 Qendra per pune sociale 362 114.3 41.39 34.34 12.43 
7 Objekti i Arkives 150 63.5 9.52 0.00 0.00 
8 Objekti i Zjarrfiksëve 1063 3.2 3.42 0.00 0.00 
9 Zyra e Vendit - Kerpimeh 103 219.3 22.58 139.26 14.34 

10 Zyra e Vendit - Bradash 38 107.7 4.09 27.70 1.05 
11 Zyra e Vendit - Llapashticë 40 53.0 2.12 0.00 0.00 
12 Zyra e Vendit - Lupç 47 90.1 4.23 10.07 0.47 
13 Zyra e Vendit -Sfeçël 35 85.5 2.99 5.49 0.19 
14 Zyra e Vendit -Orllan 96 30.0 2.88 0.00 0.00 

E pergjithshme 6054 79.7 482.70   164.81 
 

5.1.2 NDËRTESAT E NËN SEKTORIT TË ARSIMIT SHKENCES DHE TEKNOLOGJISË 

Ndërtesat e nën sektorit të arsimit, 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 dhe rrjedhimisht potenciali për kursim është më i lartë. Tabela në vijim pasqyron 

konsumin dhe potencialin e kursimit në këtë sektor. Konsumi specifik mesatar është 79.5 

kWh/m2, që drejton kah përfundimi se të gjitha këto ndërtesa kanë nivel të kënaqshëm të 

komforit dhe kritere të plotësuara në aspektin e Eficeincës së energjisë. Mirëpo duke njohur 

gjendjen në terren, kjo mund te mos jete reale dhe  konsumi i ulët specifik vjen edhe nga mos 

arritja e kushteve të komforit termik në ndërtesa apo nga mos ngrohja e tërësishme e siparfaqës 

së shkollës. 
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Tabela 23 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e arsimit 

Nr 

Emri I institucionit 

Siperfaqe 
qe ngrohet  

Konsumi 
specifik 

mesatar për 
3 vite 

Konsumi 
energjise 
mesatar 

për 3 vite 

Potenciali 

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

1 SHML “Aleksander Xhuvani” 6,936.00 53 367.9 0.0 0.00 

2 SHMT “Fan S. Noli” 4,411.00 47 205.3 0.0 0.00 

3 Shfmu “Isa Boletini” 4,889.00 30 146.5 0.0 0.00 

4 Shfmu “Shaban Shala” 2,997.00 101 299.4 21.0 62.94 

5 Shfmu “Naim Frashëri” 2,402.00 50 119.5 0.0 0.00 

6 Shfmu “Enver Maloku” 3,642.00 38 137.4 0.0 0.00 

7 Shfmu “Xheladin Rekaliu” 2,448.00 68 166.3 0.0 0.00 

8 Shfmu “Dëshmorët e kombit” 1,435.00 82 118.3 2.4 3.47 

9 Shfmu “Zenel Hajdni” 1,314.00 80 104.7 0.0 0.00 

10 Shfmu “Drita” 1,006.00 141 142.0 61.1 61.47 

11 Shfmu “Drita-Popove" 77.00 194 24.2 113.8 8.76 

12 Shfmu “Afrimi e Fahriu” 1,673.00 51 85.8 0.0 0.00 

13 SHfmu "Rilindja" -Hertice 396.00 105 42.5 25.0 9.90 

14 SHf "Rilindja" -Surdull 123.00 136 16.7 55.7 6.85 

15 SHFMU "Musli Dumoshi" 279.00 232 64.9 152.5 42.54 

16 SHFMU " Zahir Pajaziti" 3,205.00 54 172.0 0.0 0.00 

17 Shfmu “Zahir Pajaziti'-Paralelja” 315.00 52 16.2 0.0 0.00 

18 Shfmu “Naum Veqilharxhi” 976.00 70 68.2 0.0 0.00 

19 Shfmu “Nuhi Gashi” 751.00 112 84.0 31.8 23.91 

20 Shfmu “Nuhi Gashi”Paralele 543.00 78 42.4 0.0 0.00 

21 Shfmu " Sami Frasheri" 340.00 170 57.9 90.2 30.68 

22 Shfmu " Sami Frasheri"Paralele 391.00 148 57.8 67.9 26.56 

23 Shfmu “Luigj Gurakuqi” 92.00 113 12.7 32.8 3.02 

24 SHFMU " Luigj Gurakuqi" (p.n.f) 1,790.00 83 148.9 3.2 5.65 

25 Shfmu “Luigj Gurakuqi” 307.00 223 89.4 143.4 44.02 

26 SHFMU " Lasgush Poradeci" 1,068.00 79 84.8 0.0 0.00 

27 Shfmu “Ali Hadri”-Obrançe 377.00 171 64.3 90.6 34.16 

28 Shfmu “Ali Hadri”-Peran 1,342.00 100 134.2 20.0 26.79 

29 Shfmu “Ali Hadri”-Katunishte 616.00 131 80.4 50.6 31.16 

30 Shfmu “Ali Ajeti”-Sfeqel 1,308.00 100 130.7 19.9 26.03 

31 Shfmu “Ali Ajeti”_ballovc 395.00 129 50.9 48.8 19.26 

32 Shfmu “Ali Ajeti”-Lladovc 390.00 92 35.8 11.8 4.59 

33 Shfmu “Shefki Kuleta”-Ternave 726.00 119 86.7 39.4 28.58 

34 Shfmu “Shefki Kuleta”-Bellopoje 998.00 132 131.5 51.8 51.71 

35 Shfmu “Shefki Kuleta” 472.00 103 48.7 23.2 10.97 

36 Shfmu "Esad Mekuli" 646.00 193 124.5 112.7 72.84 

37 Shfmu “Kadri Kadriu”-Llaushe 550.00 138 75.7 57.7 31.73 

38 Shfmu “Kadri Kadriu”-Dumnice 111.00 209 28.0 128.9 14.31 

39 Shfmu “Kadri Kadriu” 90.00 229 25.0 149.4 13.44 

40 Shfmu “Jahë Hasani” 363.00 143 51.8 62.7 22.76 

41 Shfmu “Sheqë Mirofci” 1,263.00 80 100.6 0.0 0.00 

42 Shfmu “Shefki Latifi”,Pollate 1,119.00 96 107.9 16.4 18.39 

43 Shfmu “Shefki Latifi”,paralele 150.00 99 16.7 18.5 2.78 

44 Shfmu “Dituria” 240.00 259 62.2 179.0 42.95 
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45 Shfmu “Hamit Sejdiu” 1,760.00 82 145.1 2.4 4.26 

46 Shfmu “Hamit 
Sejdiu”,Pakashtice 

480.00 112 53.7 32.0 15.34 

47 Shfmu “Emin Duraku” 400.00 287 114.7 206.8 82.70 

48 Shfmu “Kongresi i Manastirit” 1,240.00 79 98.0 0.0 0.00 

49 Shfmu “Kongresi i 
Manastirit”,paralele 

730.00 71 51.9 0.0 0.00 

50 Shfmu “Hasan Ramadani” 596.00 118 70.4 38.1 22.70 

51 Shfmu “Jetulla Gashi” 698.00 169 118.3 89.5 62.44 

52 Shfmu “Eçrem Qabej” 705.00 94 66.0 13.7 9.64 

53 Shfmu “Ilir Konushefci” 563.00 151 85.2 71.4 40.18 

54 Shfmu “Hyzriu e Samiu” 2,666.00 45 118.7 0.0 0.00 

55 Shfmu “Jetulla Islami” 893.00 121 108.3 41.2 36.82 

56 Shfmu “Elif Behrami” 490.00 163 80.1 83.4 40.86 

57 Shfmu “Pavarësia” 922.00 106 97.6 25.9 23.85 

58 Ibrahim Rugova 4,865 49 238.2 0.0 0.00 

59 Armela 653 148 96.6 67.9 44.36 

 E pergjithshme 72,623.00 79.51 5774.3  1,165.37 
 

5.1.3 NDËRTESAT E NËN SEKTORIT TË SHËNDETËSISË 

Ndërtesat e shëndetësisë në në Komunën e Podujevës paraqesin po ashtu potencial të lartë 

kursimi.  Veçmas Amf “Halabak” të gjitha njësitë tjera kanë konsum specifik më të lartë se 80 

kWh/m2.  Në kampusine QKMF-së në zonën urbane konsumi i energjisë është i lartë, që 

shpjegohet me faktin se edhe frekuentimi nga pacientët është më i madh dhe shërbimet 

mjekësore ofrohen 24 orë në ditë. Konsumi mesatar specifik është 175.57 kWh/m2 gjë që 

shpjegon për një konsum relativisht të lartë por edhe për nivel më të arrirë të komforit të 

brendshëm gjatë orëve të punës. 

Tabela 24 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Shëndetësisë 

Nr Emri I institucionit 

Siperfaqe qe 
ngrohet  

konsumi 
specifik 

Mesatare 3 
vite 

Konsumi 
energjise 

Mesatare 3 
vite 

Potenciali 

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

1 QKMF 2 240 190 45.67 110.00 26.40 

2 QKMF  1647 

405.0 1803.00 325.00 1467.70 3 QKMF-EMERGJENCA 469 

4 QKMF-MATERNITETI 2400 

5 Qmf “Lluzhan” 215 193.2 42.84 113.16 24.33 

6 Qmf “Kerpimeh” 296 112.5 33.31 32.55 9.63 

7 Qmf “Orllan” 292 126.6 36.96 46.56 13.60 

8 Amf “Dobratin” 57 224.9 13.51 144.92 8.26 

9 Qmf “Dyzë” 71 156.1 11.62 76.06 5.40 

10 Amf “Hereticë” 109 105.0 12.06 25.02 2.73 

11 Qmf “Shtedim” 67 182.3 12.95 102.28 6.85 

12 Amf “Lupç” 114 117.8 13.43 37.85 4.31 

13 Amf “Bajçinë” 50 237.2 14.45 157.19 7.86 

14 Amf “Batllavë” 146 121.5 17.74 41.47 6.06 
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15 Qmf “Bradash” 170 139.0 23.63 59.00 10.03 

16 Amf “Dumnicë”  74 301.9 24.15 221.93 16.42 

17 Amf “Llapashticë” 73 158.1 12.14 78.06 5.70 

18 Amf “Pollatë” 50 286.0 5.72 0.00 0.00 

19 Qmf “Sfeçel” 94 140.4 13.87 60.42 5.68 

20 Qmf “Shajkofc” 71 126.7 9.80 46.71 3.32 

21 Amf "Halabak" 35 8.73 0.53 0.00 0.00 

22 QMF "Gllamnik" 35 93.37 6.30 13.37 0.47 

23 Amf "Lagjia e Kuvajtit" 30 90.03 5.35 10.03 0.30 

 E pergjithshme 6805 (317.27) 155* 2159.03   1625.04 

*Meqenëse ndërtesat e bllokut të QKMF-së operojnë 24 orë dhe kanë paisje elektike mjekësore të shumta atëhere 

janë larguar nga mesatarja e konsumit specidik sepse e tejngritnin konsumin mesatar. 

5.1.4 KULTURA E SPORTI 

Ndërtesat e kulturës dhe sportit janë konsideruara jo me interes sa i përket potencialit për 

kursim të energjisë. Këto ndërtesa nuk shfrytëzohen vazhdimisht gjatë vitit dhe nuk ngrohen në 

tërësi. Këtë e dëshmon tabela në vijim. 

Tabela 25 - Potenciali i kursimit në ndërtesat e Kulturës e Sportit 

 

5.1.5 NDRIÇIMI PUBLIK I RRUGËVE 

Meqë një numër i konsiderueshëm i llambave, në Podujevë, janë Llamba Natriumi, 

rekomandohet ndërrimi i këtyre llambave që do të rezultonte me kursim prej 40 MWh/vit. 

 Tabela 26- Potenciali i kursimit tek ndriçimi publik 

Lloji I llambave 
Numri I 

llambave 
Konsumi 

vjetor 
Kapaciteti I 

instaluar 
Potenciali per 

kursim 
Copë MWh vit kW MWh vit 

Kompakt floroshente - CFL 523 152.85 35.37 0 

Llamba Natriumi 322 91.72 48.3 30.27 

Lammba LED 928 264.96 59.86 0.00 

Total 1773 509.53 143.53 30.27 

Siperfaqe qe 

ngrohet 

konsumi 

specifik 

Mesatare 3 vite

Konsumi 

energjise 

Mesatare 3 

vite

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

1 Teatri 1,114.00 11.8 14.49 0.00 0.00

1 Palestra e sportit 1,937.00 5.86 11.35 0.00 0.00

Nr Emri I institucionit

Potenciali
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5.1.6 SHERBIMET PUBLIKE 

5.1.6.1 furnizimi me ujë dhe ujërat e zeza 

Si në terë territorin e Kosovës edhe në komunën e Podujevës ujërat sipërfaqësorë dhe 

nëntokësorë janë pa mbrojtje adekuate nga ndotja. Përdorimi i ujit në industri dhe amvisëri 

kthehet në shtratin e lumit i pa trajtuar që ka për pasojë ndërrimin e parametrave fiziko-kimik 

dhe biologjik të ujit. Burim potencial i ndotjes së ujërave janë edhe derdhja e vajrave motorike 

të përdorura që në mënyrë direkte apo indirekte ndotin ujërat sipërfaqësorë apo nëntokësorë. 

Potenciali i kursimit të energjisë nuk është llogaritur në mungesë të të dhënave. 

5.1.6.2 Sektori i mbledhjes së mbeturinave 

Sikur edhe në komunat tjera mbledhja e mbeturinave paraqet problem serioz. Përveç 

vendbanimebe, hedhja e mbetjeve në sipërfaqe të tokës në mënyrë të pa kontrolluar ndikojnë 

negativisht në biosferë ku degradimet janë në shkallë të rritjes. 

Gurëthyesit ilegalë dhe të pakontrolluar rritin ndotjen e mjedisit. Mjedisi jo i pastër dhe hedhja 

e mbeturinave të ngurta janë prezent në vendbanimet e komunës së Podujevës, ku janë krijuar 

deponime ilegale që kanë pasoja për botën bimore dhe shtazore, si dhe në vetë mjedisin ku jeton 

njeriu. Gjatë hulumtimeve në terren janë vënë re pika degradimi si pranë shtretërve të lumenjve 

në një pjesë të ndryshme të tokave të lira. 

Derisa nuk ndërtohet një kolektorë për hedhjen e mbeturinae dhe trajtimi I tyre emetim I 

gazrave të dëmshme në këtë komunë është I konsiderueshëm. 

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 të dhënave.  

5.1.7 BUJQËSIA 

Komuna e Podujevës është komunë kryesisht rurale pasi që mbi 70% e popullsisë jetojnë në 

zonat rurale. Komuna e Podujevës ka resurse të konsiderueshme që mundësojnë zhvillimin e 

bujqësisë. Komuna e Podujevës ka fond të konsiderueshëm të tokës bujqësore.  

Komuna e Podujevës ofron mundësi të mira për zhvillimin e blegtorisë. Bazuar në Strategjinë e 

Zhvillimit Ekonomik Lokal (SZHEL) 2011 – 2014 në komunën e Podujevës, në gjithsej 454 ferma 

janë 8760 krerë shtazë. Edhepse kjo paraqet një numër të konsiderueshëm, gjendja në këtë degë 

bujqësore mund të jetë më e mirë duke marrë parasysh kushtet e favorshme që ekzistojnë. 

Edhe për këtë sektorë, potenciali i kursimit të energjisë s’ka mund të llogaritet në mungesë të të 

dhënave. 
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5.1.8 TRANSPORTI 

5.1.8.1 Flota komunale 

Komuna e Podujeves ka një flotë prej 49 automjeteve. Nëse mirret parasysh konsumi vjetor I 

derivateve prej 51,238 litra në vit dhe përafërisht 222 ditë pune në vit del se automjetet e 

komunës, harxhojnë mesatarisht 231 l derivate në ditë, që duke pasur parasysh terrenin rural 

të komunës së Podujeves nuk është konsum I lartë andaj edhe nuk ka potencial për kursim 

Sa i përket automjeteve një numër i vogël i automjeteve nuk janë paraparë masa për kursim të 

energjisë edhepse një numër i autometeve është i vjetër me vit të prodhimit para 2000 e 

sidomos automjetet e renda (kamion, kamioneta).  Me përtrirjen e flotës komunale të 

automjeteve do të ndikohej në konsum të energjisë si dhe reduktim të CO2. 

5.1.8.2 Transporti publik 

Kursime reale dhe të matshme në këtë sector është vështirë të përcaktohen, andaj mundësitë 

duhet cekur vetëm në formë të objektivave dhe jo plane veprimi të veçanta. 

    Krijmi i nje transporti publik të pershtatshem, të sigurt dhe atraktiv për udhetaret 
(çmimet, shërbimet, etj.); 

 Promovimi dhe mbështëtja e hecjes dhe çiklizmit  
 Mjetë per bartjen ne transport, ndertimi i shtëgut per bicikleta, etj. 

 Krijmi i me shume linjave per autobus dhe shtigjeve per ciklizem 

5.1.9 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 
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6 POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË 

Potenciali për kursim të energjisë do të analizohet në dy sektorë: 

 Stokun e ndërtesave komunale në komunën e Podujevës që 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 Podujevës që përfshinë ndrrimin e llambave të Natriumit 

me Llamba LED. 

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: 

Tabela 27- Potenciali i gjithmbarshëm për kursim 

Sektorët 
Konsumi mesatar 3 

vite [MWh] 

Potenciali per kursim 

[MWh] 

Ndërtesa komunale 8442 2955.2 

Transport 553 0.0 

Ndricim publik 509 30.3  

Gjithsej 9504  2985.5  

 

Sektori 
Konsumi mesatar 
3 vite [MWh/vit] 

Potenciali per kursim 
[MWh /vit] 

Administrate 482.7 164.8 

Arsim 5774.3 1165.4 
Shëndetësi 2159 1625 
Kulture sport 25.8 0.0 

 
Sektorët tjerë nuk do të mund të ofrojnë kursime të matshme të energjisë. 
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7 ANALIZA E REDUKTIMIT TË EMITIMIT TË GAZRAVE DHE POTENCIALI 

PËR KURSIM 

Analiza e emetimit të gazrave përfshin tre sektorët e konsumit final të energjisë në Komunën e 

Podujevës: 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 energjisë termike). 

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 metodologjisë së IPCC) 

Tabela 28- Faktorët e emisioneve të përdorura për përcaktimin e emisioneve të CO2 

Burimi I energjisë 
Faktorët e emitimeve 

tCO2 /MWh 

Thëngjill-linjit 0.353 
Dru zjarri 0 
Benzina 0.249 
Dizel 0.272 
Energjia elektrike 1.4 

 

Sektori i ndërtesave 

Sipas të dhënave të siguruara nga zyrtarët komunal, ndërtesat publike komunale , automjetet 

dhe ndriçimi publik në pronësi të Komunës dhe të përfshira në analizë, kanë konsumuar energji 

si më poshtë: 

Tabela 29-  Konsumi  i lëndëve djegëse dhe energjisë elektrike mesatare për tri vite 

Sektori/njesi 

Dru  Thëngjill Pelet Naftë 
Energji 

elektrike 

m3 ton ton litra MWh/vit 

Sektori I ndërtesave 
3358 237  152      30,923  696 

 

7.1 KONSUMI I PËRGJITHSHËM I ENERGJISË DHE EMETIMET AKTUALE TË 
GAZRAVE TË DËMSHME 

Shprehur si konsum i tërësishëm, Komuna e Podujeves shpenzon 9,504 MWh derivate dhe 

energji elektrike per te plotesuar nevojat për ngrohje, ftohje, administrate, transport dhe 

ndriçim në kuadër të juridiksionit aktual të komunës. Këto shpenzime janë dhënë më poshtë në 

formë tabelare, duke shtuar edhe emetimet e gazrave të dëmshme nga veprimtaritë e cekura. 
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Tabela 30 - Kumulativi i konsumit të energjisë 

Sektori/njesi 

Dru  Thëngjill Pelet Naftë Energji elektrike 

m3 ton ton litra MWh/vit 
Sektori I ndërtesave 3358 237  152              

30,923  

696 
Automjetet komunale       51,238   
Ndriçimi publik         509 
Gjithsej MWh/vit 5541 513 960 887 1,374 
Total Emetime tCO2 /MWh vit 0 181.1 0.0 239.5 2163.1 

 

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. 

Sa i përket Ndriçimit publik po ashtu vlerë referente është përcaktuar zevendesimi i llambave 

natrium me llamba 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 Podujevës dhe 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 : 

1. Masat për ngritje të kapaciteteve në Komunën e Podujevës; 

2. Projektet investive të ndara në sektorë; 

3. Masat në Ndriçim Publik; 
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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 përfshinë masat dhe aktivitetet e mëposhtme:  

 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 

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  
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9.2 EFIÇIENCA ENERGJETIKE 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 EFIÇIECËS ENERGJETIKE NË SEKTORIN PUBLIK 

Masat teknike për përmirësimin e eficiencës së energjisë në stokun e dnërtesave publike janë 

kryesisht veprime inxhinierike në lidhje me krijimin e kushteve teknike tekonologjike adekuate 

për zvoglimin e humbjeve të energjisë. Disa nga këto masa janë: 

 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 sisteme ndriçimi me efiçiencë të lartë 

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

 

9.2.1.1 Sektori i administrates 

Stoku I ndërtesave administrative ka numrin më të madh të ndërtesave të paizoluara. Vetëm 4 

nga gjithsej 13 ndërtesa janë të izoluara në aspektin termik dhe kursimi I energjisë karshi 

investimeve do të ishte në përpjestim të drejt. Mirëpo derviati I përdorur për ngrohje në këto 

Masa nr 2. 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Fushata vetëdijësuese – sesione informuese të banorëve të 

Podujevës për 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; 

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[€] 200.000,00 € 

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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ndërtesa është nafta dhe energjia elektrike, të cilat kanë koston më të shtrenjt ne treg. Dy nga 

këto ndërtesa përdorin naftën si derivat për ngrohje. Vetëm duke bërë ndërrimin e kaldajave të 

naftës me kaldaja me lëndë që kushton më lirë si pellet do të arrihej kursim 30% I buxhetit të 

akorduar për ngrohjen e këtyre dy ndërtesave. 

Në aspektin e ruajtjes së energjisë, edhe pse ekziston potencial kursimi në shumë nga ndërtesat, 

prioritet duhet dhënë atyre ndërtesave që kanë orar më të gjatë të përdorimit dhe që shërbejnë 

numër më të madh të qytetarëve. 

 

 

 

 

 

 

Masa 4. Kuvendi komunal 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Aplikimi I masave teknike për EE dhe ndërrimi I kaldajës me 

naftë në ndërtesën e Komunës  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria e Administratës 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 221,000.00 € 

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

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 33 tCO2/vit 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 6670 

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 dhe izolimi termik 

 

 Masa  5 Qendra për punë sociale 

Titulli  i masës së ndërmarrë 
Aplikimi I masave teknike për EE dhe ndërrimi I 

kaldajës me naftë në ndërtesën e QPS 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 36,200 

Kursimet e llogaritura (% or kWh/vit) 30% 
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Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 3.4 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 10,000 

Burimi financimit (1) Buxheti komunal 

Burimi I financimit (2) Fondi per EE 

Përshkrimi I shkurtër 

- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve 

- Ndërrimi I kaldajës më naftë me kaldajë me pellet 

sepse kursehet në derivat me cmim më të lirë. 

9.2.1.2 Ndërtesat e nën sektorit të arsimit 

Nënsektori i arsimit, është konsideruar si sektori me më shumë ndërtesa dhe me potencialin më 

të madh të kursimit. Sikur edhe u dha informata më lartë, në Komunëne  Podujevës janë 59 

ndërtesa arsimi me potencial të kursimit të llogaritur në total 1,165 MWh/vit. 

Duke u nisur nga kriteri i cekur më lartë për Konsum specifik më të lartë se 80 kWh/m2, por 

edhe nga gjendja ekzistuese teknike tekonologjike (mungesa e izolimit termik në mbështjellësin 

e ndërtesës), pritoritare dalin të jenë këto ndërtesa: 

 

Të gjitha këto ndërtesa mund të përfshihen si një projekt I përbashkët ose si projekte të veçanta: 

Masa  6. SHFMU Shaban Shala 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 210,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 63  

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 5 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 42,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 
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Burimi I financimit (2) Donatorë 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 
 

Masa  7. SHFMU Drita 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 80,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 61 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 5 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 16,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

Masa  8. SHFMU Emin Duraku 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 80,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 83 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 6 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 13,500 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  9. SHFMU Shefki Kuleta Bellopoje 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 80,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 52 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 4 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 20,000 

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

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  10. SHFMU Musli Dumoshi 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 22,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 42 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 3 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 7,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  11. SHFMU Ali Hadri Obranqe 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 30,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 34 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 2 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 15,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  12. SHFMU Shefki Latifi-Pollate 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 112,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 18 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 1.5 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 74,000 
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Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Donatorë të jashtëm 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  13. SHFMU Ilir Konushevci 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 45,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 40 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 3 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 15,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Donatorë të jashtëm 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  14. SHFMU Jetullah Islami 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 89,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 37 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 3 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 29,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Donatorë të jashtëm 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

Masa  15. SHFMU Kadri Kadriu 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 7,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 13 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 1 
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Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 7,000 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 
- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1.3 Ndërtesat e nën sektorit të shëndetësisë 

Në stokun e ndertesave të shëndetësisë janë identifikuar 10 ndërtesa me prioritet për aplikim 

të masave të EE me renovim. Tabela në vijim jep informata për këto ndërtesa: 

Emri I institucionit 

Siperfaqe 
qe 

ngrohet  
  

Konsumi 
specifik 

Mesatare 3 vite 

Konsumi 
energjise 

Mesatare 3 vite 
Potenciali 

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

QKMF 2 240 P 190 45.67 110.00 26.40 

QKMF  1647 J 
405.0 1803.00 325.00 1467.70 QKMF-EMERGJENCA 469 P 

QKMF-MATERNITETI 2400 P 

Qmf “Lluzhan” 215 P 193.2 42.84 113.16 24.33 

Amf “Dobratin” 57 J 224.9 13.51 144.92 8.26 

Amf “Hereticë” 109 J 105.0 12.06 25.02 2.73 

Amf “Dumnicë”  74 J 301.9 24.15 221.93 16.42 

Qmf “Sfeçel” 94 J 140.4 13.87 60.42 5.68 
Tabela 31 - Ndërtesat e Shëndetësisë të rekomanduara për renovim 

Rrjedhimisht ndarja në projekte është bërë në grupin e ndërtesave në kampusin e QKMF-së të 

cilat ndajnë karakteristika të përbashkëta por edhe sisteme të përbashkëta teknike dhe grupi I 

dytë janë ndërtesat tjera (AMF dhe QMF) të cilat mund të përfshihen si një projekt I përbashkët 

ose si projekte të veçanta.  

Masa  16. Objektet QKMF-së 
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Titulli  i masës së ndërmarrë 
Aplikimi I masave teknike për EE dhe teknologjite 

BRE (Panelet diellore) 

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 406,000 

Kursimet e llogaritura (% or MWh vit) 1494 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/a) 378 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 1100 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Donatorë 

Përshkrimi I shkurtër 

- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit te ndërteses 

QKMF 

-Instalimi I sistemit te centralizuar per 

pregaditjen e ujit sanitar nga panelet diellore 

 

 

Masa  17. Objektet e QMF-ve dhe AMF-ve , Lluzhan, 

Dobratin, Herticë, Dumnicë, Pollatë, Sfeqel 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 50,000 

Kursimet e llogaritura (MWh vit) 57 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/vit) 9 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/tCO2] 5,500 

Burimi financimit (1) Fondi per EE 

Burimi I financimit (2) Buxheti komunal 

Përshkrimi I shkurtër 

- Izolimi termik I mureve dhe kulmi; ndërrimi i 

dritareve, permiresimi I ndriçimit, permiresimi I 

sistemit te ngrohjes dhe ujit sanitar 

 

9.2.1.4 Sektori i kulturës dhe sportit 

Ndërtesat e kulturës nuk paraqesin potencial të kursimit të energjisë. 

9.2.1.5 Ndriçimi publik 

Masat për Efiçiencë të Energjisë në sektorin e Ndriçimit Publik të rekomanduara janë ndërrimi 

i poçave të Natriumit me llamba Led. 
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Lloji I llambave 
Numri I 
llambave Konsumi vjetor 

Potenciali per 
kursim Investimi 

Copë MWh vit MWh vit Euro 

Llamba Natriumi 322 91.72 30.27 
   
32,200.00  

Tabela 32 - Potenciali i kursimit në sektorin e ndriçimit Publik 

 

 Masa  18. Ndriçimi publik 

Titulli  i masës së ndërmarrë Aplikimi I masave teknike për EE  

Përgjegjësi për implementim Drejtoria për investime 

Periudha e implementimit 2019-2021 

kosto e vlerësuar[€] 32,200 

Kursimet e llogaritura (% or MWh vit) 30.27 MWh vit 

Reduktimi I llogaritur I CO2 (tCO2/a) 4 

Kosto e reduktimit të CO2 [€/ tCO2] 8000 

Burimi financimit (1) Buxheti komunal 

Burimi I financimit (2) Fondi per EE 

Përshkrimi I shkurtër - Ndërrimi I llaambave Natrium me LED 

  

9.2.1.6 Shërbimet publike 

3.1.2.4.5. Sektori i menaxhimit të mbeturinave 

GIZ i dhuroi KRM “Pastrimi” 50 kontejnerë të 1.1 m3 , të cilët do të shërbejnë për riorganizmin 

e mbeturinave përgjatë qendrës së qytetit i dhe 200 kontejnerë 60 litërsh, të cilët do të 

shpërndahen për amvisëritë e fshatin Batllavë. Komuna e Podujevës është në process të hartimit 

të planit për menaxhimin e mbeturinave që do të jetë më efiçinet në shpenzime dhe mundëson 

shfrytëzim maksimal të aseteve teknike dhe humane. 
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10 PLANI VEPRIMIT 

Duke analizuar situatën në fushën e efiçiencës së energjisë dhe përdorimin e burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Podujeves 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 

 

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 107,000 Euro na ngritjen e vazhdueshme të 
kapaciteteve për menaxhim të energjisë, vetëdijësim dhe dnërtimin e depos qëndrore për 
biomasë-dru zjarri 

10.2 ZBATIMI I MASAVE TË EFIÇIENCËS SË ENERGJISË NË SEKTORIN 
PUBLIK 

Nr Masat e efiçiencës së energjisë 2019  2020  2021  

4 
Aplikimi I masave EE dhe ndërrimi I kaldajes me naftë në 
ndertesen e komunes   191,000 30,000 

5 Aplikimi I masave EE dhe ndërrimi I kaldajes me naftë në QPS   20,000 16,200 

6 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Shaban Shala   210,000 

7 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Drita  80,000  

8 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Emin Duraku  80,000  

9 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Shefki Kuleta  40,000  

10 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Musli Dumoshi  22,000  

11 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Ali Hadri-Obranqe  30,000  

12 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Shefki Latifi-Pollate   112,000 

13 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Ilir Konushevci   45,000 

14 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Jetullah Islami   89,000 

15 Aplikimi I masave teknike EE në Shfmu Kadri kadriu  7,000  

16 
Aplikimi I masave teknike EE në dhe teknologji BRE në 
objektet QKMF-së  190,000 215,000 

17 
Aplikimi I masave teknike EE në dhe teknologji BRE në 
objektet QMF-ve dhe AMF-ve  25,000 25,000 

18 Ndriçimi publik- nderrimi I llambave natrium me LED 5,000                    
10,000  

                  
17,000    Total per vite 5000 695,000 759,200 

Si total për tri vite pritet të investohen rreth 1.7 milion Euro.  

Komuna Tjeter Komuna Tjeter Komuna Tjeter

1 Menaxhimi I energjisë Pa kosto (GIZ)

2 Fushata vetëdijësuese 3,500.00      3,500.00      

3 Ndërtimi Qendres për Biomasë 200,000

Total 0 0 3500 0 3500 200,000

Masat e efiçiencës së energjisëNr

Burimi I financimit [EUR]

2020

Burimi I financimit[EUR]

2021

Burimi I financimit[EUR]

2019
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11 MONITORIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANIT TE 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.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, shpenzimeve të 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 rtjera sipas këtij U.A. 

 

11.2 KOORDINIMI 

Koordinimin e punëve mes nivelit qëndror dhe atij lokal e bëjnë zyrat komunale për energji. Më 

detalisht udhëzimi administrativ I lart cekur, Neni 5 Detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave 

komunale për energji por edhe Neni 6-Bashkëpunimi  i detalizon 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 

11.3 MONITORIMI DHE 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. 
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11.3.1 MONITORIMI DHE RAPORTIMI BRENDA KOMUNËS 

Neni 6  I Ligjit, përcakton formën e monitorimit dhe raportitmit 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 Efiçiencën e Energjisë 

për vitin paraprak. Komunat duhet të përdorin platformën e veçantë të softuerit dhe ose 

faqen e të dhënave për raportim. Platforma e Monitorimit dhe Verifikimit sigurohet nga 

AKEE. 
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12 MODELI DHE BURIMET E FINANCIMIT PËR IMPLEMENTIMIN E 

MASAVE TË EFIÇIENCËS ENERGJETIKE 

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 AKEE 

nëpërmjet Fondit të Kosovës për efiçiencë të energjisë. Sidomos ngritja e kapaciteteve mund të 

mbulohet pjesërisht nga niveli qendror. 

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 Podujeves 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 mëhershme për energji. 

Me zhvillimin e këtij Plani Komunal të Efiçiencës së Energjisë, Komuna e Podujevës 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 Podujevës për 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. 

Tabela 33 - Përmbledhje e masave dhe veprimeve 

Sektori Kursimet 

[MWh/ vit] 

Investime per tri vite 

[EUR] 

Kursimet CO2 

[tCO2 vit] 

Politika komunale, promovim / 207,000 / 

Ndërtesat komunale 2054 1,422,200 457 

Ndriçim publik 40 32,000 56 

Gjithsej 2094 1,661,200 513 
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ANEKS 1 
 
Ndërtesat e nënsektorit të administratës: 

 

Kategoria e 
ndërtesave 

Emri I Instituciionit 
Viti 

ndërtimit 

Numri i të 
punësuarv

e 

Sipërfaqj
a totale 

Sipërfaqj
a  

që 
ngrohet 

Lloji i  
ngrohjes 

Mbështjellësi i ndërtesës 

Izolim
i 

viti 
Qelq i 
dyfishtë 

viti 

Administrate KK “Podujevë” 1962 280 2,210 2,210 Kaldajë J   J   

Administrate 
Objekti administrative I 
BPZHR 1960 20 512 512 Kaldajë P 

201
2 P 

201
2 

Administrate Objekti I rinise  2001 10 200 166 Individuale J   P 
200

1 
Administrate Objekti I ish gjykates 1960   559 559 Kaldajë J   J   
Administrate Drejtoria e gjendjes civile  1950 16 808 673 Individuale J   J   

Administrate Qendra per pune sociale 2005 13 362 362 Kaldajë P 
200

5 P 
200

5 
Administrate Objekti i Arkives 1970 3 428 150 Individuale J   J   

Administrate Objekti i Zjarrfiksëve 2017   1,063 1,063 Kaldajë P 
201

7 P 
201

7 

Administrate Zyra e Vendit - Kerpimeh 2010 1 124 103 Individuale P 
201

0 P 
201

0 

Administrate Zyra e Vendit - Bradash 2005 1 55 38 Individuale J   P 
200

5 

Administrate Zyra e Vendit - Llapashticë 2006 1 56 40 Individuale J   P 
200

6 

Administrate Zyra e Vendit - Lupç 2005 1 57 47 Individuale J   P 
200

5 

Administrate Zyra e Vendit -Sfeçël 2007 1 53 35 Individuale J   P 
200

7 

Administrate Zyra e Vendit -Orllan 2015 1 115 96 Individuale P 
201

5 P 
201

5 
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Ndërtesat e nënsektorit të arsimit: 

Emri I Instituciionit 
Viti 

ndërtimit 
Numri i të 

punësuarve 
Sipërfaqja 

totale 

Sipërfaqja  
që 

ngrohet 

Numri I 
nxënësve 

Lloji i  
ngrohjes 

Mbështjellësi i ndërtesës 

Izolimi viti 
Qelq i 
dyfishtë 

viti 

SHML “Aleksander Xhuvani” 2009 100.00 6,936.00 6,936.00 1,855 Kaldajë P 2009 P 2009 
SHMT “Fan S. Noli” 1971 89.00 4,411.00 4,411.00 1,160 Kaldajë P 2013 P 2013 
Shfmu “Isa Boletini” 1956 100.00 4,889.00 4,889.00 1,830 Kaldajë J   P 2006 
Shfmu “Shaban Shala” 1960 70.00 2,997.00 2,997.00 1,320 Kaldajë J 2011 P 2011 
Shfmu “Naim Frashëri” 2016 77.00 2,402.00 2,402.00 1,100 Kaldajë P 2016 P 2016 
Shfmu “Enver Maloku” 2002 83.00 3,642.00 3,642.00 887 Kaldajë P 2002 P 2002 
Shfmu “Xheladin Rekaliu” 2008 47.00 2,448.00 2,448.00 527 Kaldajë P 2008 P 2008 
Shfmu “Dëshmorët e kombit” 2007 33.00 1,435.00 1,435.00 473 Kaldajë P 2007 P ###### 
Shfmu “Zenel Hajdni” 2004 24.00 1,314.00 1,314.00 294 Kaldajë P 2004 P ###### 
Shfmu “Drita” 2001 22.00 1,024.00 1,006.00 205 Kaldajë J   J   
Shfmu “Drita” 1975 3.00 154.00 125.00 9 Individuakle J   J   
Shfmu “Afrimi e Fahriu” 1961 30.00 1,673.00 1,673.00 506 Kaldajë P 2014 P 2014 
SHfmu "Rilindja" -Hertice 1968 15.00 395.00 395.00 103 Kaldajë P 2009 P 2009 
SHf "Rilindja" -Surdull 1986 5.00 148.00 123.00 17 Individuakle J   J   
SHFMU "Musli Dumoshi"  1947 13.00 334.90 279.00 170 Individuakle J   J   
SHFMU " Zahir Pajaziti"  2008 37.00 3,205.00 3,205.00 154 Kaldajë P 2008 P 2008 
Shfmu “Zahir Pajaziti'-Paralelja” 1968 12.00 400.50 315.00 24 Individuakle J   J   
Shfmu “Naum Veqilharxhi” 1982 26.00 1,193.00 976.00 303 Kaldajë P 2009 P 2009 
Shfmu “Nuhi Gashi” 1970 30.00 751.00 751.00 350 Kaldajë P 2011 P 2011 
Shfmu “Nuhi Gashi”Paralele 2010 6.00 543.00 543.00 76 Kaldajë P 2010 P 2010 
Shfmu " Sami Frasheri" 1971 15.00 408.00 340.00 31 Individuakle J   J   
Shfmu " Sami Frasheri"Paralele 2001 7.00 469.00 391.00 7 Individuakle P 2001 P 2001 
Shfmu “Luigj Gurakuqi” 1952 10.00 123.00 113.00 173 Individuakle J   J   
SHFMU " Luigj Gurakuqi" (p.n.f) 2017 15.00 1,790.00 1,790.00 300 Kaldajë P 2017 P 2017 
Shfmu “Luigj Gurakuqi” 1998 15.00 436.00 400.00 160 Individuakle P 2007 P 2007 
SHFMU " Lasgush Poradeci"  1988 25.00 1,068.00 1,068.00 242 Kaldajë P 2015 P 2015 
Shfmu “Ali Hadri”-Obrançe 1980 44.00 478.00 377.00 200 Kaldajë J   P 2015 
Shfmu “Ali Hadri”-Peran 2008 13.00 1,342.00 1,342.00 175 Kaldajë P 2008 P 2008 
Shfmu “Ali Hadri”-Katunishte 1980 17.00 616.00 616.00 160 Kaldajë P 2015 P 2015 
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Shfmu “Ali Ajeti”-Sfeqel 2006 58.00 1,308.00 1,308.00 380 Kaldajë P 2006 P 2006 
Shfmu “Ali Ajeti”_ballovc 2001 22.00 563.00 395.00 217 Individuakle P 2001 J   
Shfmu “Ali Ajeti”-Lladovc 2002 21.00 430.00 390.00 170 Individuakle P 2002 P 2010 
Shfmu “Shefki Kuleta”-Ternave 2001 20.00 726.00 726.00 180 Kaldajë P 2001 P 2001 
Shfmu “Shefki Kuleta”-Bellopoje 2001 20.00 1,016.00 998.00 120 Individuakle J   J   
Shfmu “Shefki Kuleta” 2015 7.00 472.00 472.00 80 Kaldajë P 2015 P 2015 
Shfmu "Esad Mekuli" 1980 18.00 646.00 646.00 267 Kaldajë P 2001 P 2001 
Shfmu “Kadri Kadriu”-Llaushe 2010 21.00 550.00 550.00 177 Kaldajë P 2010 P 2010 
Shfmu “Kadri Kadriu”-Dumnice 1977 7.00 134.00 134.00 34 Individuakle J   P 2012 
Shfmu “Kadri Kadriu” 2000 7.00 109.00 109.00 135 Individuakle J   P 2000 
Shfmu “Jahë Hasani” 1980 15.00 511.00 363.00 40 Individuakle J   J   
Shfmu “Sheqë Mirofci” 2007 19.00 1,263.00 1,263.00 275 Kaldajë P 2007 P 2007 
Shfmu “Shefki Latifi”,Pollate 2001 20.00 1,119.00 1,119.00 112 Kaldajë J   P 2001 
Shfmu “Shefki Latifi”,paralele 2000 2.00 179.00 170.00 7 Kaldajë J   P 2000 
Shfmu “Dituria” 1956 14.00 276.00 240.00 220 Individuakle J   J   
Shfmu “Hamit Sejdiu” 2008 37.00 1,760.00 1,760.00 359 Kaldajë P 2008 P 2008 
Shfmu “Hamit Sejdiu”,paralele 1984 20.00 577.00 480.00 105 Individuakle P 2006 P 2006 
Shfmu “Emin Duraku” 1952 23.00 480.00 400.00 340 Individuakle J   P 2000 
Shfmu “Kongresi i Manastirit” 1982 47.00 1,240.00 1,240.00 549 Kaldajë P 2013 P 2013 
Shfmu “Kongresi i 
Manastirit”,paralele 1998 20.00 820.00 730.00 200 Kaldajë P 2016 P 2016 
Shfmu “Hasan Ramadani” 1972 20.00 596.00 596.00 253 Kaldajë P 2013 P 2013 
Shfmu “Jetulla Gashi” 1973 14.00 698.00 698.00 164 Kaldajë P 2017 P 2013 
Shfmu “Eçrem Qabej” 2007 17.00 705.00 705.00 172 Kaldajë P 2007 P 2007 
Shfmu “Ilir Konushefci” 1983 20.00 563.00 563.00 350 Kaldajë J   P 2002 
Shfmu “Hyzriu e Samiu” 2009 22.00 2,666.00 2,666.00 530 Kaldajë P 2009 P 2009 
Shfmu “Jetulla Islami” 2002 16.00 893.00 893.00 100 Kaldajë J   P 2002 
Shfmu “Elif Behrami” 1976 17.00 590.00 490.00 164 Individuakle J   J   
Shfmu “Pavarësia” 2008 21.00 922.00 922.00 321 Kaldajë P 2008 P 2008 
Ibrahim Rugova 2013 53 4,865 4,865 1,263 Kaldajë P 2013 P 2013 
Armela 2012 15 653 653 70 Kaldajë P 2012 P 2013 
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Ndërtesat e nënsektorit të Shëndetësisë: 

 

Emri I Instituciionit 
Viti 

ndërtimit 
Numri i të 

punësuarve 

Sipërfaqja 
e  

totale 

Sipërfaqja  
që 

ngrohet 

Lloji i  
ngrohjes 

Mbështjellësi i ndërtesës 

Izolimi viti 
Qelq i 
dyfishtë 

viti 

QKMF 2 2,007.00 6.00 240.00 240.00 Kaldajë P 2007 P 2007 
QKMF  1,980.00 246.00 1,647.00 1,647.00 Kaldajë J  P 2005 
EMERGJENCA 2,004.00 30.00 469.00 469.00 Kaldajë P 2004 P 2004 
MATERNITETI   17.00 1,749.00 1,749.00 Kaldajë P   P   
Qmf “Lluzhan” 2,011.00 11.00 235.00 215.00 Kaldajë P 2011 P 2011 
Qmf “Kerpimeh” 2,010.00 10.00 296.00 296.00 Kaldajë P 2010 P 2010 
Qmf “Orllan” 2,013.00 6.00 292.00 292.00 Kaldajë P 2013 P 2013 
Amf “Dobratin” 2,004.00 3.00 69.00 57.00 Individuakle J   P 2004 
Qmf “Dyzë” 2,004.00 3.00 84.00 71.00 Individuakle P 2004 P 2004 
Amf “Hereticë” 1,980.00 2.00 131.00 109.00 Individuakle J   P 2012 
Qmf “Shtedim” 2,008.00 3.00 81.00 67.00 Individuakle P 2008 P 2008 
Amf “Lupç” 2,003.00 2.00 114.00 114.00 Kaldajë P 2003 P 2003 
Amf “Bajçinë” 2,011.00 1.00 88.00 50.00 Individuakle P 2011 P 2011 

Amf “Batllavë” 2,016.00 3.00 146.00 146.00 Kaldajë P 2016 P 2016 
Qmf “Bradash” 2,013.00 4.00 170.00 170.00 Kaldajë P 2013 P 2013 
Amf “Dumnicë”  1,990.00 3.00 92.00 76.00 Individuakle J   P 2005 
Amf “Llapashticë” 1,955.00 3.00 84.00 73.00 Individuakle     P 2001 
Amf “Pollatë” 2,001.00 2.00 60.00 50.00 Individuakle J   P 2001 
Qmf “Sfeçel” 2,004.00 3.00 108.00 94.00 Individuakle J   P 2004 
Qmf “Shajkofc” 2,012.00 2.00 85.00 71.00 Individuakle P 2012 P 2012 

halabak 1,962.00 2.00 91.00 40.00 Individuakle J   P 
      

2,009  
gllamnik 1,980.00 2.00 104.00 35.00 Individuakle J   P 2010 
LAGJJA E KUVAJTIT 2,000.00 2.00 138.00 30.00 Individuakle P   J 2,000 

 


