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1. Parathënie 

Komuna e Podujevës ka burime të shumta të energjisë së ripërtritshme si ato 

ujore, të erës dhe të energjisë solare. Përdorimi i energjisë së ripërtritshme 

do të mundësonte furnizim të rregullt me energji efiçiente dhe në të njëjtën 

kohë do të ndikonte pozitivisht në mjedis pasi që në masë të madhe do të 

ulej emitimi i gazit CO2 në fushën e ndërtimit, transportit publik, ndriçimit, 

amvisëri dhe industri.  

Hartimi i Plani të Qëndrueshëm të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë 

(PQVEE) dhe zvogëlimit të CO2 (SEAP) bazohet në të dhënat e 

grumbulluara të gjendjes aktuale. Plani identifikon dhe ofron udhëzime të 

qarta për zbatimin e aktiviteteve dhe masava që duhet ndërmarrë për energji 

efiçente dhe të ripërtritshme në Komunë.  

Komuna e Podujevës ka qenë prej komunave të para të Kosovës që kanë shprehur interesim dhe 

gatishmëri për t’iu bashkuar iniciativës së Konventës së Kryetarëve për të zhvilluar PQVEE duke u 

përkushtuar në promovimin e projektit për efiçiencë të energjisë në nivel lokal me marrjen e masave 

dhe zbatimin e një numri të madh të projekteve për efiçiencë të energjisë në objektet publike (shkolla, 

çerdhe, qendra të mjekësisë familjare, ndriçim publik) etj.  

Kuvendi i Komunës ka miratuar Planin e parë të Efiçencës së Energjisë në vitin 2014, të hartuar së 

bashku me GIZ në kuadër të projektit “Promovimi i Energjisë Efiçiente në Kosovë” 

Zotimi i kryetarëve të qyteteve / komunave se me ndërmarrjen e masave të ndryshme për energji 

efiçiente, ulja e emitimit të gazit CO2 deri në vitin 2020 për 20% do të jetë i mundur duke patur 

parasysh se objektiv kryesor i projektit, mbështetja për zbatimin e masave për efiçiencë të energjisë, 

përputhet plotësisht edhe me objektivat e komunës për ndërgjegjësimin dhe ngritjen e kapaciteteve të 

institucioneve dhe organizatave lokale.  

Komuna e Podujevës, së bashku me AKK, GIZ dhe SDC ka përfunduar hartimin e Planit të 

Qëndrueshëm të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (SEAP) me synim që të anëtarësohet në familjen 

e madhe të qyteteve që kanë marrë apo premtojnë marrjen e masave për zvogëlimin e emitimit të 

gazrave serë me nënshkrimin e Konventës së Kryetarëve (The Covenant of Mayors) pasi që planet 

komunale për efiçiencë të energjisë (PKEE) nuk e mbulojnë fushën që trajtohet në PQVEE.  

 

 

Agim Veliu, 

Kryetar i Komunës së Podujevës 
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Në lidhje me Projektin EEAK  

Në kuadër të projektit regjional Efiçienca e Energjisë në Asociacionin e Komunave (EEAK), është 

ofruar përkrahje për bashkëpunim ndërmjet Asociacioneve të Komunave (AK) nga vendet e EJL. Të 

gjithë partnerët, AK-të nga Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia dhe Kosova, kanë 

treguar gatishmërinë e tyre për të forcuar bashkëpunimin ndërmjet tyre në fushën e efiçiencës së 

energjisë dhe burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në zvogëlimin 

e konsumit të energjisë, zvogëlimin e emitimeve të karbonit dhe përmirësimin e efiçiencës së 

energjisë.     

Projekti regjional EEAK është financuar dhe përkrahur nga Ministria Federale Gjermane për 

Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe Qeveria e Zvicrës, si dhe është implementuar nga 

Fondi i Hapur Regjional për Evropën Jug-Lindore GIZ- Modernizimi i Shërbimeve Komunale dhe 

Fondi për Efiçiencë të Energjisë. 

Qëllimi i bashkëpunimit regjional është këmbimi i njohurive dhe eksperiencës në lidhje me 

promovimin e masave që kanë të bëjnë me përmirësimin e efiçiencës së energjisë dhe reduktimin e 

emitimeve të CO2. Promovimi dhe rritja e vetëdijes publike në lidhje me efiçiencën e energjisë dhe 

paraqitja e përbashkët e AK-ve në ngjarjet regjionale dhe internacionale i kontribuojnë forcimit të rolit 

të tyre. Promovimi i rolit të Asociacioneve në fushën e EE në nivelin lokal, nëpërmjet ofrimit të 

ndihmës Komunave anëtare të saj është një aset i rëndësishëm i AK-ve.  

Si rezultat final i punës së përbashkët të të gjithë partnerëve, është zhvilluar Harta e Rrugës për 

Energji të Qëndrueshme në Asociacionet e Komunave të Vendeve të EJL. Ky dokument fokusohet 

në sfidat, barrierat dhe dobitë e procesit kompleks të zhvillimit të Komunave me Energji të 

Qëndrueshme në vendet e EJL, por gjithashtu i adreson parakushtet, kërkesat dhe përparësitë e 

rëndësishme për t'u anëtarësuar në iniciativën e Konventës së Kryetarëve të Evropës. Qasja të 

mësuarit nga njëri- tjetri (angl. peer to peer) është shfrytëzuar si platformë e këmbimit të përvojës 

regjionale dhe praktikave më të mira. Implementimi i suksesshëm i 18 pilot projekteve nëpër vendet e  

EJL, në kuadër të të cilave janë implementuar një mori masash për efiçiencën e energjisë në ndërtesa 

publike, spitale, çerdhe fëmijësh, konvikte studentësh, qendra të komunitetit, ndriçimit të rrugëve etj. 

është vlerësuar si pjesë shumë e rëndësishme e projektit të përbashkët. Zhvillimi i Strategjisë së 

Lobimit dhe Advokimit në lidhje me EE (SLAEE), si një rezultat tjetër i rëndësishëm i projektit, ka 

për qëllim përkrahjen e AK-ve në vendet EJL për të ushtruar ndikimin e tyre në qeveritë kombëtare me 

qëllim të avancimit dhe përmirësimit të kushteve për zhvillimin e efiçiencës së energjisë dhe 

menaxhimin e energjisë së qëndrueshme në komunat e EJL.   

Autoritetet lokale luajnë një rol të rëndësishëm në arritjen e objektivave të BE-së në lidhje me 

energjinë dhe klimën. Konventa e Kryetarëve paraqet aspektin kryesor të iniciativës së BE-së për 

unifikimin e autoriteteve lokale dhe regjionale në një përkushtim të përbashkët për përmirësimin e 

kualitetit të jetës së qytetarëve të tyre duke i kontribuar objektivave energjetike dhe klimatike “3x20”  

të Komunitetit Evropian. Nëpërmjet masave të efiçiencës së energjisë dhe investimit në burimet e 

ripërtërishme, Nënshkruesit e Konventës së Kryetarëve, zotohen të zvogëlojnë emitimet e CO2 në 

territoret e tyre për së paku 20 % deri në fund të vitit 2020. Ky përkushtim formal duhet të arrihet 

nëpërmjet implementimit të Planeve të Veprimit për Energji të Qëndrueshme (PVEQ-ve). Zhvillimi i 

PVEQ-ve nga tri Komuna të Kosovës dhe ngritja e e vetëdijes publike për EE në Komunat e 

targetuara në regjionin e EJL janë të arritura të cilat i kontribuojnë përmirësimit të kushteve në 

sektorin e efiçiencës së energjisë në vendet e EJL. 

Dubravka Bošnjak,  

Projekt Menaxher  
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 2. Hyrje 

2.1 Konventa e iniciativës së Kryetarëve të Komunave 

Sipas të dhënave të Zyrës të Statistikës të Komisionit Evropian (Eurostat) zonat urbane në  Bashkimit 

Evropian (BE) janë përgjegjëse për  80% të konsumit të energjisë dhe emisionit të ndërlidhur të CO2 

me trendin vjetore të rritjes prej 1.9%. Pikërisht për këtë arsye, objektivi i përcaktuar i Komisionit 

Evropian për zvogëlimin  e emisionit të gazrave serë për më shumë se 20% gjer në vitin 2020 mund të 

realizohet vetëm nëse janë të përfshira autoritetet lokale, investitorët vendorë dhe biznesmenët, 

institucionet arsimore dhe shkencore, qytetarët dhe organizatat jo-qeveritare. Së bashku me qeveritë 

kombëtare, qeveritë lokale dhe rajonale të vendeve evropiane ndajnë përgjegjësinë dhe në mënyrë 

aktive duhet të angazhohen për të luftuar kundër ngrohjes globale përmes programeve të përdorimit 

efikas të energjisë, shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe lëndëve djegëse 

ekologjikisht të pranueshme. 

Në fund të janarit të vitit 2008, Komisioni Evropian ka iniciuar ndërlidhjen e kryetarëve te qyteteve 

(kryebashkiakëve) te qyteteve evropiane për energji të qëndrueshme në një rrjet të përhershëm me 

qëllim që të shkëmbejnë përvojat në zbatimin e masave efikase për përmirësimin e efiçiencës  

energjetike në mjediset urbane. Iniciativa e Konventës së Kryetareve (KK) është përgjigja e qytete 

udhëheqëse evropiane ndaj sfidave të ndryshimit të klimës globale, dhe në të njëjtën kohë, ajo është 

nisma më ambicioze e Komisionit Evropian, drejtpërdrejt e orientuar drejtë përfshirjes aktive dhe 

pjesëmarrjes së vazhdueshme të administratave Komunale dhe vetë qytetarëve në luftën kundër 

ngrohjes globale. Me nënshkrimin e Konventës, kryetarët e komunave do të angazhohen për zbatimin 

e masave të shumta të efiçiencës  së energjisë, të cilat në fund do të çojnë në zvogëlimin  e emisioneve 

të CO2 në qytetet e tyre me më shumë se 20% gjer në vitin 2020, siç kërkohet me Propozimin e 

Politikës Evropiane për Energji nga viti 2007. 

 

Roli i administratës komunale e cila e drejton punën e departamenteve të komunës, institucioneve dhe 

kompanive në pronësi ose parcialisht në pronësi të komunës, të përcaktuara nga Konventa e 

Kryetarëve, është si vijon: 

 

 Zbatimi i masave, projekteve dhe programeve të efiçiencës së energjisë, në ndërtesat publike, 

në pronësi ose me qira nga komuna; 

  Zbatimi i masave, projekteve dhe programeve, që synojnë rritjen e energjisë dhe efiçiencën  e 

mjedisit, në sektorin e transportit publik të Komunës; 

  Zbatimi i masave, projekteve dhe programeve të efiçiencës së energjisë në sektorin e 

ndriçimit publik të Komunës; 

 Planifikimi i zhvillimit të qyteteve në parimin e energjisë mjedisore të qëndrueshme; 

 Zbatimi i aktiviteteve të vazhdueshme për mënyrat e rritjes së efiçiencës së energjisë dhe 

zvogëlimin  e emisioneve  të CO2, me qëllim të ngritjes së vetëdijes të qytetarëve për nevojën 

e kursimit të energjisë në të gjitha fushat e jetës dhe punës; 

 Mbështetje për programet dhe nismat e personave të ndryshëm fizikë dhe juridikë me qëllim të 

rritjes së përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë; 

 Promovimi i prodhimit vendor të energjisë nga burimet e ripërtërishme dhe kogjenerimi. 

 

Konventa gjithashtu përcakton detyrimet konkrete të nënshkruesve: 
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 Zhvillimi i Inventarit të Emisioneve Bazë (IEB – në tekstin e mëtutjeshëm inventari), si bazë 

për zhvillimin e Planit të Veprimit për Energji të Qëndrueshme (ne tekstin e mëtejmë – 

PVEQ); 

 Zhvillimi dhe zbatimi i PVEQ-s; 

 Kontrolli dhe monitorimi i zbatimit të PVEQ-s; 

 Dorëzimi i raportit për realizimin e PVEQ-s çdo dy vjet, te Komisioni Evropian; 

 Harmonizimi i strukturës së administratës Komunale me qëllim të ofrimit të potencialit të 

nevojshëm të ekspertëve për zbatimin e PVEQ-s; 

 Informimi i rregullt i medieve lokale për rezultatet e zbatimit të PVEQ-s; 

 Informimi i qytetarëve për mundësitë dhe përparësitë e përdorimit të energjisë në mënyrë 

efektive; 

 Organizimi i Ditëve te Energjisë dhe/ose Ditët e Konventës së Kryetarëve të qyteteve, në 

bashkëpunim me Komisionin Evropian dhe palët e interesuara; 

 Pjesëmarrja dhe kontributi në konferencat vjetore të Kryetarëve të BE-së në qëndrueshmërinë 

e energjisë në Evropë; 

 Shkëmbimi i përvojave dhe njohurive me qytetet dhe komunat tjera. 

 

Me nënshkrimin e Konventës, kryetarët e komunave do të angazhohen për zbatimin e masave të 

shumta të efiçiencën  së energjisë, të cilat në fund do të çojnë në zvogëlimin  e emisioneve të CO2 në 

qytetet / komunat e tyre në më shumë se 20% gjer në vitin 2020, siç kërkohet nga Propozimi i 

Politikave Evropiane për Energjinë nga viti 2007. 

 

Gjer në fund të muajit prill 2015, Konventa u nënshkrua nga 6262 qytete (numri i banorëve –  

196,326,037), dhe interesimi i qyteteve të tjera për t'iu bashkuar është jashtëzakonisht i lartë. Është 

interesante të theksohet se nisma është përhapur përtej kufijve të Evropës dhe u zgjerua në të gjithë 

botën. Përveç se ne më shumë se 6100 qytete evropiane dhe komuna, Konventa u nënshkrua nga 

kryetarët e komunave nga Argjentina, Algjeria, Tunizi, Zelanda e Re, Armenia, Territoret Palestineze, 

Maroku, etj. Nga vendet evropiane, qytetet më numrin ma të madh të anëtarëve vijnë nga Italia (3032) 

dhe Spanja (1465). 
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Figura 2.1: Nënshkrimi ceremonial i Konventës së Kryetareve të Komunave me 15 tetor 2015 

në Hollin Qendror të Parlamentit Evropian në Bruksel  

 

 

2.2 Konventa e Zyrave të Kryetarëve të Komunave (KZKK) 

 

Me qëllim të përkrahjes se nënshkruesve të Konventës, Komisioni Evropian themeloj Konventën e 

Zyrave të Kryetareve të Komunave (KZKK). Aktivitetet kryesore të KZKK-s janë miratimi i 

udhëzimeve teknike dhe ndihma në promovimin e projektit të veçantë të komunës, masat ose 

programet e  efiçiencës së energjisë. KZKK gjithashtu koordinon marrëdhëniet me aktorët e tjerë 

relevant, siç janë organizatat për mbështetjen e autoriteteve lokale (OMAL) dhe agjencive lokale apo 

rajonale të energjisë. Një nga aktivitetet shumë të rëndësishme të KZKK është që të ofrojë ndihmë 

ekspertësh në procesin e aderimit në iniciativën dhe udhëzimet në zbatim të detyrimeve të përcaktuara 

nga Konventa. 

 

Nënshkruesit mund ti adresojnë çështjet që lidhen me Konventën e Kryetarëve në web-faqen zyrtare te 

Konventës (http://www.eumayors.eu/about/contact_en.html) duke zgjedhur kategorinë që pasqyron 

më se miri natyrën e kërkesave të tyre; 

 

 Pyetjet e përgjithshme për iniciativën e Konventës së Kryetarëve: 

http://www.eumayors.eu/about/general-inquiry-about-the-Covenant_en.html 

 Pyetjet teknike për zhvillimin dhe implementimit e PVEQ-s: 

http://www.eumayors.eu/about/technical-inquiry_en.html 

 Pyetje rreth ngjarjeve: 

http://www.eumayors.eu/about/inquiry-about-events_en.html 

http://www.eumayors.eu/about/general-inquiry-about-the-Covenant_en.html
http://www.eumayors.eu/about/technical-inquiry_en.html
http://www.eumayors.eu/about/inquiry-about-events_en.html
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 Pyetje lidhur me reklamat në media: 

http://www.eumayors.eu/about/press-inquiry_en.html 

 Të interesuarit për t’iu bashkuar Konventës së Kryetarëve të komunave: 

http://www.eumayors.eu/about/interested-to-join-the-covenant-of-mayors_en.html 

 Të interesuarit për tu bërë koordinator ose mbështetës të KK: 

http://www.eumayors.eu/about/interested-to-become-a-covenant-coordinator-supporter_en.html 

 

2.3  Nisma e Konventës së Kryetarëve në vitin 2015 

 

Konventa e Kryetarëve është një nismë gjithnjë në përmirësim, vazhdimisht i përshtate metodave dhe 

proceseve të saja të bazuara në reagimet e ofruara nga komuniteti i saj në rritje. Gjatë disa muajve të 

fundit, Konventa e Zyrës së Kryetarit te Komunës (KZKK) dhe Qendra e Përbashkët Kërkimore 

(QPK) e Komisionit Evropian kanë qenë veçanërisht aktive në rishikimin dhe përmirësimin e 

procedurave në vend, sidomos për jehonë më të mirë për nevojat e nënshkruesve.  

 

Rezolutat e Konventës së Kryetarëve për vitin 2015 janë si vijojnë: 

 

 Tregimi indikatorëve të performancën 

 Zgjerimi i platformës online dhe thjeshtimi i procedurave administrative 

 Sigurimi i procesit transparent 

 Thjeshtësimi i raportimit online 

 Sigurimi i reagimit të shpejtë - Online, në kohë! 

 Monitorimi me i lehte i progresit 

 Të sigurohet udhëzuesi specifik i vendit. 

  

Web-faqja ekzistuese e ‘Konventës në shifra' është plotësua me të dhëna të mëtejshme dhe treguesve 

të performancën (p.sh. objektivi mesatar i zvogëlimin të CO2; pritjet në kursimin e energjisë dhe 

reduktimi i emisioneve të  CO2 gjer në vitin 2020 sipas sektorëve kyçe) për të treguar ndikimin e 

iniciativës se Konventës  në tërësi. 

 

Extraneti i Konventës do të vazhdojë të përmirësohet rregullisht me karakteristika më të 

automatizuara. Për shembull, zgjatja e afatit të dorëzimit të PVEQ tani mund të kërkohet përmes një 

forme specifike në dispozicion sipas profileve të nënshkruesve 'dhe koordinatorëve'. Rregullat për 

dhënien e zgjatjeve të tilla gjithashtu janë ridefinuar. 

 

Informacioni se a po i respektojnë angazhimet e tyre apo jo nënshkruesit, janë në dispozicion të 

publikut sipas profileve të tyre individuale dhe në extranet të Konventës. Është shtuar një status i ri, 

duke identifikuar nënshkruesit që janë me vonesë në këtë proces dhe për këtë arsye përkohësisht "në 

pritje". 

 

KK vazhdimisht kërkon për të rritur dhe për të përmirësuar ergonomin e Extranetit, për të lehtësuar 

procesin e dorëzimit te PVEQ-s dhe për të minimizuar pengesat/vështirësitë e nënshkruesve. 

 

 

http://www.eumayors.eu/about/press-inquiry_en.html
http://www.eumayors.eu/about/interested-to-join-the-covenant-of-mayors_en.html
http://www.eumayors.eu/about/interested-to-become-a-covenant-coordinator-supporter_en.html
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2.4 Çka është Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshme i Komunës?  

 

Plani i Veprimit për Energji te Qëndrueshme (PVEQ) është dokumenti kryesor, i cili në bazë të 

dhënave të mbledhura në situatën aktuale, identifikon dhe jep udhëzime të sakta dhe të qarta për 

zbatimin e projekteve dhe të masave të efiçiencës së energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të 

ripërtërishme të energjisë në nivelin komunal, të cilat rezultojnë në zvogëlimin e emisioneve të CO2 ne 

më shumë se 20% gjer në vitin 2020. 

 

Me nënshkrimin e Konventës, kryetarët e komunave do të angazhohen për zhvillimin e Planit të 

Veprimit për energji te qëndrueshme, i cili duhet ti dorëzohet Komisionin Evropian brenda periudhës 

prej një viti. 

 

Qëllimet kryesore të zhvillimit dhe implementimit të PVEQ-s janë: 

 Reduktimi i emisioneve të CO2 në sektorët e ndërtesave, transportit dhe ndriçim publik përmes 

zbatimit të masave të efiçiencës së energjisë, përmes përdorimit të burimeve të ripërtërishme 

të energjisë, menaxhimit të konsumit, arsim, etj.; 

  Kontributi maksimal në sigurinë dhe diversitetin e furnizimit me energji elektrike të komunës; 

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

  Rritja e pjesëmarrjes së energjisë nga burime të ripërtërishme ; 

 Mundësimi i transformimit të zonave urbane në zonat ekologjikisht të qëndrueshme  

 

PVEQ përqendrohet në transformimet afatgjata të sistemeve të energjisë brenda qyteteve, dhe siguron 

qëllime të matshme për uljen e konsumit të energjisë dhe emisioneve  shoqëruese të CO2. 

 

Obligimet nga PVEQ janë të zbatueshme për të gjithë zonën e Komunës, duke përfshirë sektorët 

publikë dhe privatë. PVEQ përcakton masat dhe aktivitetet në sektorët e ndërtesave, transportit dhe 

ndriçimit publik, duke përjashtuar sektorin e industrisë. Për më tepër, PVEQ në të gjitha segmentet e 

saj duhet të jetë në përputhje me kornizat institucionale dhe ligjore të BE, nivelin kombëtar dhe lokal, 

dhe të mbulojë periudhën gjer në vitin 2020. 

 

Komisioni Evropian ka përgatit Manualin: Si të zhvillohet Plani i Veprimit për Energji të 

Qëndrueshme  (Figura 2.2) me qëllim për të ndihmuar administratën komunale në përgatitjen dhe 

zbatimin e tij, si dhe për të krahasuar rezultatet e arritura në qytetet e ndryshme evropiane. 

 

Gjatë PVEQ-s, qytetet do t’ia paraqesin Komisionit Evropian, raportet për zbatimin dhe përparimin në 

realizimin e qëllimeve të parapara. Një formë e veçantë e raportit është konceptuar për këtë qëllim. 
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Figura 2.2: PVEQ i Podujevës është hartuar në bazë të Doracakut të KE  

 

2.5 Politikat e Energjisë të Komunës së Podujevës 

 

Komuna e Podujevës ishte komuna e parë në Kosovë e cila shprehu interes për tu bashkuar me 

Konventën e iniciativës së Kryetarëve të komunave dhe për zhvillimin e Planit të Veprimit të 

Energjisë së Qëndrueshme.  Zotimi i administratës komunale për të promovuar efiçiencën e energjisë 

në nivel lokal ka filluar qe nga viti 2006 e me tutje, duke implementuar një numër të rëndësishëm të 

projekteve dhe te masave te EE në ndërtesat publike (shkolla, çerdhe të fëmijëve, spitaleve, etj.) në 

sistemin e ndriçimit te rrugëve, etj. 

 

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 
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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. 
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3. Metodologjia 

3.1 Procesi i zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të Planit të Veprimit të 

Energjisë së Qëndrueshme në Komunën e Podujevës (PVEQ) 

 

Procesi i zhvillimit, zbatimit dhe monitorimi i PVEQ-s në Komunën e Podujevës (në tekstin në vijim  

(Procesi) mund të ndahet në gjashtë hapat më të rëndësishëm:  

 Aktivitetet përgatitore për Procesin (vullneti politik, bashkimi në koordinimin e iniciativës të 

Konventës së Kryetarëve, burimet profesionale, pjesëmarrja etj.); 

 Zhvillimi i PVEQ-s në Komunën e Podujevës (në tekstin në vijim PVEQ); 

 Miratimi i PVEQ-s si dokument zyrtar implementues për Komunën e Podujevës; 

 Zbatimi PVEQ-s në përputhje me kornizën kohore dhe oraret; 

 Monitorimi dhe kontrolli i PVEQ-s; 

 Raportimi i PVEQ te KE-së dhe te zyra e Konventës se Kryetareve. 

 

Ekziston një numër i madh i aktiviteteve në kuadër të këtyre gjashtë hapave që duhet të zbatohen në 

mënyrë që të kryhet me sukses procesi.  

 

Hapat më të rëndësishëm dhe kryesor të procesit janë treguar grafikisht në Figurën 3.1. dhe 3.2. Përveç 

kësaj, Figura 3.3 tregon skemën e zbatimit të procesit të zhvillimit, zbatimin dhe monitorimin e  

PVEQ-s në Komunën së Podujevës. 

 

 
 

Figura 3.1: Procesi i zhvillimit, zbatimi dhe monitor imi i PVEQ-s në Komunën e Podujevës  

 

 

Hapi 1: Pranimi KK  

Vendimi i autoriteteve lokale apo rajonale  

Hapi 2: Nënshkrimi KK  

KK e nënshkruar nga kryetari i komunës/prefekti  

Ceremonia e nënshkrimit në Parlamentin Evropian 

Hapi 3: Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshëm (PVEQ) zhvillimi dhe 

miratimi  

Krijimi i strukturave përkatëse administrative 

Inventari i emisioneve bazë të CO2 dhe përgatitja e PVEQ,  përfshirja e palëve te 

interesuara dhe qytetarëve 

Aprovimi i PVEQ nga autoritetet lokale ose rajonale dhe nënshtrimi ndaj KE 

Hapi 4: Zbatimi i PVEQ-s dhe rishikimi  

Zbatimi i PVEQ-s  

Monitorimi i implementimit të PVEQ-s          

Rishikimi i PVEQ-s  

Hapi 5: Raportimi lidhur me zbatimin  

Raportimi i rregullt për zbatimin e PVEQ-s dhe rishikimi nga Komisioni Evropian  

- 20% CO2 gjer ne vitin 2020 
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Figura  3.2 : Tre hapat kryesor të KK 

Figure 3.3: Skema e zbatimit të 3 hapave kryesor të KK 

 

3 Hapat kryesor të KK 

 

HAPI 1: 

Nënshkrimi i Konventës së Kryetarëve të Komunave 

 

HAPI 2:  

Hartimi dhe dorëzimi i Planit të Veprimit për Energji të Qëndrueshme (PVEQ) 

 

HAPI 3:  

Zhvillimi  dhe dorëzimi i raporteve të Veprimit dhe Zbatimit  
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3.1.1 Aktivitetet përgatitore të Procesit 

 

Aktivitetet themelore të fazës përgatitore të Procesit është arritja e vullnetit politik për fillimin dhe  

realizimin e saj. Për një realizim të suksesshëm është jashtëzakonisht e rëndësishme të sigurohet 

mbështetja nga Kryetari i Komunës dhe Kuvendi i Komunës së Podujevës. Përqafimi i nismës se 

Konventës së Kryetarëve tregon një qëndrim pozitiv të Qeverisë Komunale drejt zhvillimit të 

qëndrueshëm energjetik të Komunës së Podujevës, por ky është vetëm hapi i parë në drejtimin e 

duhur. Është e rëndësishme që të ndiqen hapat tjerë, më e rëndësishme është sigurimi i resurseve 

njerëzore dhe fondeve të nevojshme financiare, kthimi i të cilave do të realizohen kryesisht përmes 

kursimit të energjisë. Njerëzit kryesorë të qeverisë komunale janë, që nga nënshkrimit i Konventës së 

Kryetarëve, subjekte të rëndësishme dhe duhet të përfshihen në mënyrë aktive në proces nga fillimi. 

Ata, në kuadër të drejtave dhe autorizimeve të tyre, janë ata të cilët mund dhe duhet të japin 

mbështetje në të gjitha fazat e zbatimit të procesit, sepse vetëm me mbështetjen e tyre të plotë është i 

mundur zbatimi i suksesshëm dhe cilësor i PVEQ-s gjer në vitin 2020. 

Detyrat e qeverisë komunale në realizimin e PVEQ-s janë si vijojnë: 

 Integrimi i suksesshëm i objektivave dhe masave të PVEQ-s në strategjinë e plotë të Komunës 

së Podujevës; 

 Të sigurohet kuadër profesional për zbatimin e kursimeve të energjisë, aplikimin e masave të 

efiçiencës së energjisë, burimet e ripërtërishme të energjisë dhe lëndëve djegëse ekologjikisht 

të pranueshme; 

 Sigurimi i mjeteve financiare për zbatimin e PVEQ; 

 Monitorimi i vazhdueshëm për realizimin e energjisë dhe kursimeve financiare; 

 Mbështetje për zbatimin e masave gjate gjithë periudhës së zbatimit PVEQ gjer në vitin 2020; 

 Të sigurohet monitorimi dhe raportimi mbi dinamikën e zbatimit PVEQ gjer në vitin 2020; 

  Vazhdimisht të  informohen qytetarët mbi zbatimin e PVEQ-s; 

 Të sigurohet pjesëmarrje aktive e të gjithë aktorëve të rëndësishëm dhe qytetarëve gjatë gjithë 

procesit; 

 Të përfshihen në rrjetin e qyteteve që kanë nënshkruar Konventën e kryetarëve të komunave 

me qëllim të shkëmbimit të përvojave të vazhdueshme pozitive dhe sinergji të përbashkët në 

zhvillimin e zonave të energjisë së qëndrueshme urbane të Evropës. 

 

Përfundimi i suksesshëm i Procesit përbënë zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e PVEQ-s, ku do të 

përfitojë Komuna e Podujevës dhe qytetarët e saj, por edhe do të forcohet pushteti politik i 

administratës së Komunës, e cila përmes zbatimit të suksesshëm të gjithë Procesit, do të: 

 

 Demonstrojë përkushtimin e saj për zhvillim të qëndrueshëm energjetik të Komunës së 

Podujevës dhe në parimet e mbrojtjes së mjedisit, efikasitetin e energjisë dhe burimet e 

ripërtërishme të energjisë, si shtyllat e qëndrueshmërisë në shekullin 21; 

 Vendos themelet për një zhvillim të qëndrueshëm energjetik të Komunës së Podujevës; 

 Inicion mekanizma të rinj të financimit për zbatimin e masave të efiçiencës së energjisë dhe 

shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë në Komunën e Podujevës; 

 Garanton sigurinë afatgjatë të furnizimit me energji për Komunën e Podujevës; 

 Përmirëson cilësinë e jetës së qytetarëve (përmirësimi i cilësisë se ajrit, zvogëlimi i bllokimit 

të  trafikut etj.). 
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Nga zhvillimi dhe zbatimi i suksesshëm i PVEQ, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthorët do të 

përfitojnë të gjithë qytetarët e Komunës së Podujevës; qytetarët do të kenë mundësi të marrin pjesë në 

të gjitha fazat e zbatimit përmes palëve të interesuara.  

 

Përfshirja e sa më shumë të jetë e mundur e palëve të interesuara është hapi i parë në procesin e 

ndryshimit të qëndrimit dhe sjelljes së qytetarëve në lidhje me energjinë. Me nënshkrimin e Konventës 

së Kryetarëve të Komunave, Komuna e Podujevës ka marrë përsipër detyrimin për të siguruar 

përfshirjen e qytetarëve në zhvillimin dhe zbatimin e PVEQ. 

 

Procesi i zhvillimit dhe zbatimit të PVEQ duhet të përfshijë të gjithë ata: 

 

 Interesi të cilëve në ndonjë mënyrë lidhet me PVEQ; 

 Aktivitetet e të  cilëve në ndonjë mënyrë kanë ndikim në PVEQ; 

 Pronësia e të cilit, qasja në informacion, burime, ekspertiza etj. janë të domosdoshme për 

zhvillimin dhe zbatimin e suksesshëm të  PVEQ. 

 

Hapi i parë është identifikimi i aktorëve, dhe hapi tjetër është përcaktimi i roleve të  tyre të veçanta në  

zhvillimin e PVEQ-s, zbatimin dhe monitorimit e Procesit.  

 

3.1.2  Zhvillimi i PVEQ në Komunën e Podujevës 

 

PVEQ i Komunës së Podujevës duhet të përbëhet nga 9 aktivitete të rëndësishme: 

 Përcaktimi i afatit kohor për zbatimin e PVEQ përmes përzgjedhjes së vitit bazë (referent); 

 Klasifikimi i konsumatorëve të energjisë në Komunën e Podujevës sipas sektorëve; 

 Analizimi i konsumit të energjisë sipas sektorëve; 

 Përcaktimi i sektorëve prioritare për veprim, bazuar në rezultatet e analizës të konsumit të 

energjisë; 

 Zhvillimi i Inventarit të Emisioneve Bazë të CO2 (IEB); 

 Zhvillimi i PVEQ-s që synon arritjen e zvogëlimin të emisioneve të CO2 më shumë se 20% 

gjer në vitin 2020; 

 Përcaktimi i orarit dhe programit të zbatimit të PVEQ-s; 

 Përcaktimi i mekanizmave të financimit për zbatimin e PVEQ-s; 

 Krijimi i kornizës ligjore për zbatimin e PVEQ-s 

 

Mund të thuhet se ekzistojnë 5 aktivitete kryesore të zhvillimit të PVEQ në përputhje me 

metodologjinë e KE ashtu siç është treguar më poshtë. 
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5 Aktivitetet kryesore të zhvillimit të PVEQ-s në përputhje me metodologjinë e KE 

 

1. Krijimi i strukturës së Komunës për zhvillim e PVEQ 

2. Përcaktimi i vitit bazë 

3. Analiza e konsumit të energjisë në ndërtesa, transport dhe sektorin e ndriçimit publik 

4. Përgatitja e Inventarit të Emisioneve Baze të  CO2  

5.  Identifikimi i masave të EE për zvogëlimin  e emisioneve  të CO2 gjer në vitin 2020 më shumë se 

20% 

 

 

Aktiviteti i parë në zhvillimin e PVEQ-s të Komunës së Podujevës është që të përcaktojë afatin kohor 

për zbatim, d.m.th. të përcaktoj vitin bazë, për të cilën do të përgatitet Inventari i Emisioneve Bazë të 

CO2. Afati kohor për implementimin e PVEQ-s, është periudha mes vitit bazë dhe vitit 2020. PVEQ 

duhet të elaborohet për këtë periudhë, zbatimi i të cilës duhet të rezultojë në arritjen e më shumë se 

20% të zvogëlimit  të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020, krahasuar me emisionet e CO2 në vitin 

bazë. 

Komisioni Evropian rekomandon që viti 1990 duhet të merret si vit bazë, nëse komuna e ka 

informacionin e kërkuar mbi konsumin e energjisë dhe emisionet e CO2. Nëse komuna nuk i ka të 

dhënat e kërkuara për vitin 1990, rekomandimi është se viti bazë duhet të jetë viti i parë, për të cilin 

Komuna i ka në dispozicion të dhënat e kërkuara. 

 

Bazuar në analizat gjithëpërfshirëse të disponueshmërisë, qëndrueshmërisë dhe besueshmërinë e të 

dhënave përkatëse për Podujevës, viti 2012 u zgjodh si vit bazë, dhe Inventari i Emisionit bazë duhet 

të përgatitet për këtë vit për sektorët e ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik. 

 

Për më tepër, në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian, konsumatorët e energjisë në 

Komunën e Podujevës janë të  kategorizuar në tre sektorë të konsumit të energjisë: 

 Ndërtesat; 

  Transporti; 

  Ndriçimi publik.  

 

Sektori i ndërtesave ndahet në tre nënsektorët e mëposhtme: 

 

 Ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës; 

 Sektorin komercial dhe i shërbimeve; 

  Ndërtesat e banimit. 

 

Sektori i transportit përfshin tre nënsektorë: 

 

  Autoparku në pronësi të Komunës së Podujevës; 

  Transporti publik në Komunën e Podujevës; 

 Automjete private dhe komerciale. 
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Një hap i rëndësishëm në analizimin e konsumit të energjisë në sektorët dhe nënsektorët e përcaktuara 

është mbledhja e të dhënave. Të dhënat e besueshme janë kërkesë për analizë të suksesshme të  

konsumit të energjisë në të gjithë sektorët dhe nënsektorët, dhe rezultatet e analizës do të jenë inpute 

për Inventarin e Emisioneve Bazë të CO2.  

 

Mund të thuhet se: Grumbullimi dhe përpunimi sistematik i të  dhënave të mbledhura është një nga  

aktivitetet më komplekse dhe të rëndësishme në zhvillimin e PVEQ! 

 

Sa i përket sektorit të ndërtesave, të dhënat e mëposhtme duhet të mblidhen për të gjithë nënsektorët 

për vitin 2012: 

 

 Numri i ndërtesave dhe karakteristikat e tyre; 

 Konsumi energjisë elektrike; 

 Konsumi i nxehtësisë nga sistemi i ngrohjes qendrore; 

 Konsumi i lëndëve të tjera djegëse për ngrohje (gazi, nafta, dru zjarri etj.). 

 

Në vijim janë të dhënat e nevojshme për analizën e konsumit të energjisë në sektorin e transportit për 

vitin 2012: 

 

 Struktura e autoparkut në pronësi të Komunës së Podujevës, sipas llojit të karburantit; 

 Struktura dhe karakteristikat e transportit publik në Komunën e Podujevës; 

 Numri dhe lloji i automjeteve të regjistruara ne pronësi private dhe përdorim të kombinuar; 

 Konsumi i llojeve të ndryshme të karburantit për autoparkun në pronësi të Komunës së 

Podujevës; 

 Konsumi i llojeve të ndryshme të karburanteve për transport me autobus në Komunën e 

Podujevës. 

 

Bazuar në numrin dhe llojin e automjeteve të regjistruara ne pronësi private dhe ne përdorim të 

kombinuar, do të vlerësohet kilometrazhi dhe konsumi i llojeve të ndryshme të karburantit. 

 

Të dhënat e mëposhtme janë të nevojshme për analizën e konsumit të energjisë për ndriçim publik në 

Komunën e Podujevës: 

 

 Struktura dhe karakteristikat e rrjetit të ndriçimit publik (numri i llambave, lloji dhe 

karakteristikat, distanca midis shtyllave të  ndriçimit etj.); 

 Konsumi i energjisë elektrike në komunë në vitin bazë. 

 

Edhe pse Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar ende Protokollin e Kiotos, do të zhvillohet 

përgatitja e Inventarit të Emisioneve Baze të CO2 për Komunën e Podujevës, në përputhje me 

Protokollin e PNNK duke përdorur faktorët e emisionit zyrtarë të Republikës së Kosovës. Paneli 

Ndërqeveritar mbi Ndryshimin e Klimës (PNNK) është organi për zbatimin e Programit të Kombeve 

të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) dhe Organizata Meteorologjike Botërore (WMO) për zbatimin e 

Konventës së Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike (UNFCCC).  

 

Bazuar në të dhënat e emisioneve të CO2 për sektorë të ndryshëm të konsumit të energjisë dhe 

nënsektorëve në komunë, analiza e energjisë për vitin 2012, trendi i konsumit të energjisë sipas 

bilanceve kombëtare të energjisë për disa vite të kaluara, parashikimi konsumit të energjisë për 

periudhën gjer me 2020 si edhe në bazë të dokumentit zyrtar të Komunës së Podujevës  (Planit 

Komunal për Efiçiencë të Energjisë 2014 - 2020, te Komunës së Podujevës, Strategjinë për Zhvillimin 

Ekonomik Lokal 2011-2014, Planin Zhvillimor Urban, Plani Zhvillimor Komunal, Planin Lokal, 
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Planin Aksional për Mjedisin Lokal), duhet te identifikohen masat dhe aktivitetet që kanë për qëllim 

rritjen e efiçiencës së energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe 

zvogëlimin e emisioneve të CO2 për më shumë se 20% gjer në vitin 2020. 

 

Për të identifikuar masat dhe aktivitetet, zbatimi i të cilave rezulton në reduktim të ndjeshëm të  

emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 me parametra të kënaqshme ekonomike dhe energjetike, 

parametrat e mëposhtme do të përpunohen:  

 

 Kursimet e mundshme të energjisë gjer në vitin 2020; 

 Afati dhe orar i zbatimit; 

 Mundësitë e financimit; 

 Kostot e zbatimit; 

 Reduktimi potencial i emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020. 

  

Duhet theksuar se një nga aspektet më të  rëndësishme të PVEQ-s është harmonizimi i tij me kornizën 

ligjore. Të gjitha masat dhe aktivitetet e propozuara duhet të harmonizohet me legjislacionin përkatës 

të Komunës së Podujevës, të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.  

 

3.1.3 Miratimi PVEQ si dokument zbatues në Komunën e Podujevës 

Pranimi i PVEQ si dokument zyrtar i detyrues në Komunën e Podujevës është elementi kyç për 

zbatimin e tij të suksesshëm dhe, në fund, arritja e zvogëlimit të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020. 

Për këtë arsye, është e rëndësishme që njerëzit kryesorë nga Qeveria e Komunës të janë të përfshirë në 

mënyrë aktive në Procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të PVEQ-s. Për më tepër, është 

gjithashtu  shumë e rëndësishme që të krijohet një Këshill i Energjisë si organ këshillëdhënës që do të 

monitorojë dhe vlerësojë të gjitha fazat e realizimit të PVEQ. Pasi Këshilli i Energjisë ta miraton 

PVEQ-n si dokument teknikisht të shëndoshë dhe praktikisht të obligueshëm, administrata e Komunës 

do ta shpallin atë dokument zyrtar të obligueshëm, i cili është një parakusht për zbatimin e tij.  

 

3.1.4 Implementimi i PVEQ për Komunën e Podujevës 

Zbatimi i masave të identifikuar të efiçiencës së energjisë, aktivitet ky që do të rezultojë në zvogëlimin  

e emisioneve  të CO2 për më shumë se 20% gjer në vitin 2020, është faza më e vështirë e procesit të 

zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të PVEQ-s, aktivitet ky që kërkon kohë dhe përpjekje, si dhe 

burime të konsiderueshëm financiare. Miratimi i PVEQ-s si dokument zyrtar në Komunën e Podujevës 

shënon fillimin e zbatimit të tij, është Proces shumë kompleks që varet nga faktorë të ndryshëm 

ekonomikë, socialë dhe teknikë dhe kërkon organizim dhe bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë 

ndërmjet shumë palëve të interesuara në komunë. 

Hapi i pare i zbatimit të PVEQ-s, është krijimi i grupit punues për zbatimin e PVEQ-s (në tekstin në 

vijim grupi punues) dhe duhet të emërojë koordinatorin e grupit. Detyra kryesore e grupit punues është 

që të koordinojë procesin e implementimit të PVEQ-s. Kërkesa e parë për koordinimin e suksesshëm 

është të hartojë dhe zbatojë strategji efektive të komunikimit në dy nivele. Në nivelin e parë është 

shkëmbimi i vazhdueshëm i informatave që duhet të sigurohet ndërmjet zyrave të ndryshme të 

Komunës, shërbimeve  dhe departamenteve, pra në mes të gjitha subjekteve të përfshira në zbatimin e 

projekteve të efiçiencës së energjisë dhe personave përgjegjës për zbatimin e projekteve 

(projektantëve, ndërtuesve, etj.). Në nivelin e dytë, informatat lidhur me të gjitha aktivitetet gjatë 

implementimit te PVEQ-s duhet t'iu komunikohen qytetarëve dhe grupeve të  interesit. Komunikimi i 
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mirë dhe përvoja e duhur profesionale dhe aftësitë e anëtarëve të grupit punues, janë thelbësore për 

zbatimin e suksesshëm të  PVEQ-s. 

3.1.5 Monitorimi dhe kontrolli i zbatimit te PVEQ-s 

Faza e monitorimit dhe kontrollit te zbatimit të PVEQ-s duhet të kaloj nëpër disa nivele njëkohësisht: 

 Monitorimi i afatit të zbatimit për secilën masë të identifikuar; 

 Monitorimi i performancës se zbatimit për secilën masë të identifikuar; 

 Monitorimi dhe kontrolli i kursimit të energjisë të arritur për secilën masë të identifikuar; 

 Monitorimi dhe kontrolli i kursimeve të energjisë i arritur në sektorët dhe nënsektorët e 

konsumit të energjisë; 

 Monitorimi dhe kontrolli i kursimit të përgjithshëm të energjisë i arritur në për të gjitha masat 

e zbatuara; 

 Monitorimi dhe kontrolli i zvogëlimin te emisioneve të CO2 të arritur në për secilën masë të 

identifikuar; 

 Monitorimi dhe kontrolli i zvogëlimin të emisioneve të CO2 të arritur nëpër sektorët dhe 

nënsektorët e konsumit të energjisë; 

 Monitorimi dhe kontrolli i zvogëlimet total të arritur të emisioneve të CO2 për të gjitha masat e  

zbatuara. 

 

Këshilli i Energjisë do të monitorojë orarin e zbatimit dhe performancën. Nëse shfaqet nevoja, për 

shkak të ngarkesës së madhe të punës, Këshilli i Energjisë mund të krijojë grupin mbikëqyrës për 

monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të PVEQ-s. 

Njëra nga metodat për monitorimin e suksesshëm të kursimeve të energjisë të arritura në sektorët dhe 

nënsektorët e ndryshëm, si dhe zvogëlimet e arritura të emisioneve të CO2, për çdo masave individuale 

dhe për PVEQ-n në përgjithësi, është hartimi i Inventarit të ri të Emisionit të  CO2 për Komunën e 

Podujevës. Sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian, rezultatet më të mira nga i gjithë procesi i 

zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të PVEQ-s në Komunën e Podujevës do të arrihen në qoftë se 

Inventar i ri i Emisioneve të CO2 është hartuar çdo katër vjet. Është e rëndësishme të theksohet se 

metodologjia duhet të jetë e njëjtë me atë të përdorur për Inventarin e Emisioneve bazë të CO2 për 

vitin 2012. Vetëm përdorimi i një metodologjie të njëjtë, e bën te mundur krahasimin dhe i përgjigjet 

pyetjes nëse objektivat për vogëlimin e emisioneve të vendosura për CO2 janë duke u përmbushur.  

 

3.1.6 Raportimi për rezultatet e zbatimit të  PVEQ-s 

Me nënshkrimin e Konventës së Kryetarëve të komunave, qytetet janë të obliguara të zhvillojnë 

PVEQ-t dhe vazhdimisht të informojnë Komisionin Evropian për progresin e zbatimit dhe efikasitetin 

çdo dy vjet sipas Udhëzimeve mbi Planin e Veprimit për Energji të Qëndrueshme dhe Monitorim 

të botuar zyrtarisht në korrik 2014. 

 

Komisioni Evropian ka përgatitur dhe botuar PVEQ-n dhe shabllonin për monitorim për futjen e 

parametrave kryesorë (personi përgjegjës, konsumi i energjisë dhe emisionet e CO2 sipas klasifikimit 

të  sektorëve të  KE, për identifikimin e masave të  efiçiencës së energjisë, objektivat e vëna etj.) të 

cilat Qendra e Përbashkët Kërkimore e Komisionit Evropian do ti vlerësojë dhe do t‘ia dërgon personit 

përgjegjës për reagimet zyrtare në administratën Komunale dhe rekomandimet për përmirësimin e 

PVEQ-s. 

Më shumë informata për procesin e raportimit të  PVEQ-s sipas udhëzimeve të raportimit për Planin e 

Veprimit për Energji të Qëndrueshme dhe Monitorim janë dhënë në kapitullin 13 të këtij dokumenti.  
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3.2 Struktura organizative e Procesit për zhvillimin, zbatimin dhe monitorimin e 

PVEQ në Komunën e Podujevës 

3.2.1 Organet punuese dhe mbikëqyrëse për procesin e zbatimit të  PVEQ-s 

 

Procesi i Zhvillimit, Implementimi dhe Monitorimi i PVEQ në Komunës së Podujevës është detyrë 

jashtëzakonisht e ndërlikuar që paraqet shumë sfida për të gjithë personat e përfshirë. PVEQ i 

Komunës së Podujevës është plani i parë i këtij lloji duke u zhvilluar në Republikën e Kosovës. 

Pavarësisht nga fakti se Komisioni Evropian ka përgatitur Manualin për hartimin e PVEQ (Figura 

1.2), i takon administratës së Komunës për të rregulluar Doracakun për specifikat e komunës, e cila 

nuk është një detyrë e thjeshtë. Parakushti kryesor për një proces të suksesshëm është që të ndërtohet 

një strukturë efektive organizative, në mënyrë që ajo ta ketë të qartë që nga fillimi se çfarë duhet të 

bëjë, si dhe kur. Për shkak të  kompleksitetit të procesit, dhe me qëllim të përfshirjes sa më të  madhe 

të palëve të interesuara në proces, është me rëndësi të madhe krijimi i organeve punuese dhe 

mbikëqyrëse dhe  përcaktimi i detyrave të tyre në fillim. 

Hapi i parë drejt ndërtimit të strukturës organizative për implementimin e procesit është që të emërojë 

koordinatorin. Koordinatori i procesit është personi kyç për tërë procesin, i cili do ti merr të gjitha 

vendimet e rëndësishme pas emërimit te tij, dhe do ti propozojë të gjitha trupat punuese dhe 

mbikëqyrëse të nevojshme për zbatimin e hapave kryesorë në këtë proces. Kjo PVEQ rekomandon që 

Koordinatori i Procesit duhet të jetë Kryesues i Drejtorisë për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik të 

mbështetur nga Koordinatori i Energjisë.  

Organet mbikëqyrëse dhe punuese, të cilat duhet të krijohen sipas hapave të  procesit, janë si më 

poshtë: 

 Këshilli i Energjisë; 

 Grupi Punues për zbatimin e PVEQ-s. 

 

Këshilli i Energjisë është organ mbikëqyrës dhe këshillëdhënës i cili duhet të themelohet në fillim të 

Procesit. Me qëllim të lehtësimit të komunikimit dhe monitorimit te Procesit, rekomandohet që 

koordinatori i procesit duhet të jetë Kryetari i Këshillit të Energjisë. Këshilli i Energjisë duhet të 

përbëhet nga përfaqësues të administratës komunalë dhe akterët kryesorë të  Procesit. 

 

Detyrat kryesore të Këshillit të Energjisë do të jenë: 

 Monitorimi i të gjitha fazave të  zhvillimit, implementimit dhe monitorimit të  PVEQ; 

 Komunikimi me palët e interesit dhe qytetarët; 

 Rishikimi i PVEQ; 

 Ti rekomandon administratës të  komunës që PVEQ duhet të bëhet dokument zyrtar obligues i 

Komunës; 

 Të  monitoron operacionet e grupit punues për zbatimin e PVEQ-s; 

 Të  monitoron dhe kontrollon zbatimin e PVEQ-s; 

 Ti raporton periodikisht administratës se komunës për rezultatet e zhvillimit, zbatimit dhe 

monitorimit të  PVEQ-s; 
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 Të shqyrtoj Raportin e Komisionit Evropian për rezultatet e arritura përmes zbatimit të  

PVEQ-s; 

 Miratimi i Raportit të Komisionit Evropian për rezultatet e arritura përmes zbatimit të  PVEQ. 

 

Rekomandohet që Këshilli i Energjisë i Komunës së Podujevës duhet të përbëhet nga përfaqësues të 

institucioneve të mëposhtme: 

 

 Administrata e Komunës së Podujevës, 

 Institucionet shkencore dhe të edukimit nga fusha e energjisë, 

 Shoqatat civile, 

 Ndërmarrjet publike, 

 Shoqatat e konsumatorëve. 

 

Përveç përfaqësuesve të institucioneve të lartpërmendura, Këshilli i Energjisë i Komunës së Podujevës 

duhet të jetë i hapur për ekspertë të shquar në fushën e energjisë me përvojë të gjatë në një nga fushat e 

mëposhtme: 

 Energjia, efikasiteti i energjisë dhe BRE; 

 Ndërtimtaria, zhvillimi urban dhe planifikimi hapësinor; 

 Shërbimet publike; 

 Trafiku dhe transporti. 

 

Grupi punues për zbatimin e PVEQ-s është organ punues që është kryesisht përgjegjës për inicimin 

dhe koordinimin e zbatimit të projekteve të veçanta dhe masave të efiçiencës së energjisë, shfrytëzimin 

e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe mbrojtjen e mjedisit, në përputhje me afatet e zbatimit të  

PVEQ-s. Është e rëndësishme që koordinatori i grupit punues të jetë ekspert i shquar me përvojë të 

gjatë në menaxhimin e projekteve të mëdha për efikasitetin e energjisë. Grupi punues duhet të krijohet 

gjatë fazës së zhvillimit të PVEQ-s, në mënyrë që zbatimi i PVEQ-s të  mund të fillojë shumë shpejt, 

pasi ajo të miratohet si dokument zyrtar.  

Meqë është ngarkese e madhe e punës, rekomandohet që të gjitha aktivitetet përgatitore për 

themelimin e Grupit Punues duhet të ndërmerren sa më shpejt të jetë e mundur. 

Grupi Punues do te: 

 

 Menaxhon dhe koordinon zbatimin e PVEQ-s; 

 Krijon strategji të  komunikimit; 

 Menaxhon tenderët publikë për hartimin e dokumentacionit teknik për masat e PVEQ-s dhe 

projektet; 

 Menaxhon tenderët publikë për zbatimin e projekteve dhe masave të  PVEQ-s; 

 Menaxhon prokurimin publik për pajisjet e nevojshme për projektet e PVEQ-s dhe zbatimin e 

masave; 

 Monitoron dhe kontrollon zbatimin e të gjitha masave dhe projekteve të  PVEQ-s; 

 Përgatit raportet periodike për rezultatet e zbatimit të  PVEQ-s. 
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3.2.2 Identifikimi i palëve të interesit dhe përfshirja e tyre 

 

Duhet të përfshihet numër sa me i madh i mundshëm i palëve të interesit në zhvillimin e PVEQ-s dhe 

procesin e implementimit që nga fillimi; kjo mund të arrihet nëpërmjet një strategjie të suksesshme të 

komunikimit, dhe hapi i parë është të identifikohen palët e interesuara. Grupet e interesit në Komunën 

e Podujevës mund të ndahen në kategoritë e mëposhtme: 

 Njësitë e vetëqeverisjes lokale; 

 Shërbimet komunale dhe ndërmarrjet publike; 

 Biznesmenët/Odat ekonomike; 

 Shoqatat e taksisteve të Podujevës; 

 Shoqatat e Transportit Publik të Podujevës; 

 Shoqatat e Inxhinierëve; 

 Institucionet tjera arsimore; 

 Organizata jo-qeveritare; 

 Shoqatat e konsumatorëve. 

 

Qeveria  Komunale e Komunës së Podujevës përbëhet prej zyrave si më poshtë:  

 Zyra e Kryetarit (Kryetari dhe nënkryetari) 
 

Drejtoritë si me poshtë: 

 Drejtoria e Administratës; 

 Drejtoria e Shëndetit dhe Mirëqenies Sociale; 

 Drejtoria e Arsimit; 

 Drejtoria e për Buxhet dhe Financa; 

 Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Mbrojtjes së Mjedisit; 

 Drejtoria e për Kulture, Rini dhe Sport 

 Drejtoria e Inspektoratit 

 Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural; 

 Drejtoria e Pronës, Kadastrat dhe Gjeodezisë; 

 Drejtoria për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim; 

 Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik. 
 

Nën përgjegjësinë e drejtpërdrejtë të kryetarit të komunës funksionojnë  zyrat dhe njësitë në vijim: 

  

 Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, 

 Zyra për Komunitete dhe Kthim, 

 Njësia e Auditorit të Brendshëm, 

 Zyra për të Drejta të Njeriut, 

 Udhëheqësi i Personelit, 

 Zyrtari kryesor i Financave, 

 Zyrtari për Integrime Evropiane. 

 

Kompania publike në pronësi të Komunës ës Podujevës është Kompania Banesore. 

Sa i përket institucioneve arsimore në territorin e Podujevës, të cilat janë të menaxhuara nga autoritetet 

e komunës, janë 1 kopsht i fëmijëve, 58 shkolla fillore dhe 4 shkolla të mesme.  
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4. Analiza e konsumit të energjisë në sektorin e ndërtesave në 

Komunën e Podujevës 

4.1 Metodologjia dhe burimet e të dhënave 

 

Të gjitha të dhënat relevante për analizën e konsumit të energjisë në sektorin e ndërtesave të Komunës 

së Podujevës janë të  mbledhura nga burimet e mëposhtme: 

 Përfaqësuesi i Komunës, përkatësisht "Studimi mbi stoqet e ndërtesave publike për auditimin e 

energjisë" 

 Agjencia e Statistikave të Kosovës: "Banesat dhe ndërtesat sipas komunave" 2013 

 Banka Botërore: "Studimi Nacional për Efiçiencën e Energjisë në ndërtesa për Kosovën" 2013 

 Shpërndarja Elektrike në Kosovë dhe Kompania e Furnizimit (KEDS): Të dhënat mbi 

Konsumin e Energjisë Elektrike për vitin 2012 

 Banka Botërore: " Studimi i sektorit energjetik të ngrohjes në Kosovë" 2007 

 

Për nevojat e analizës së konsumit të energjisë, sektori i ndërtesave në Komunën e Podujevës është i 

ndarë në nënsektorët e mëposhtme: 

 

 Ndërtesat në pronësi të komunës; 

 Ndërtesat e banimit (amvisëritë); 

 Ndërtesat komerciale dhe të shërbimeve 

 

Në bazë të dhënave të mbledhura, për të gjithë nënsektorët e sektorit të ndërtesave në Komunën e 

Podujevës janë dhënë parametrat e mëposhtëm: 

 Informacionet e përgjithshme për nënsektorin; 

 Sipërfaqja totale e nënsektorit (m2); 

 Numri i ndërtesave në nënsektor; 

 Konsumi total i energjisë elektrike në nënsektor (kWh); 

 Konsumi specifik i energjisë elektrike në nënsektor (kWh / m2); 

 Konsumi specifik i energjisë elektrike për ngrohje në nënsektor (kWh / m2); 

 Konsumi total i druve të zjarrit në nënsektor (m3); 

 Konsumi specifik i druve të zjarrit në nënsektor (kWh / m2); 

 Konsumi specifik i druve të zjarrit për ngrohje në nënsektor (kWh / m2) 

 Konsumi i përgjithshëm i naftës në nënsektor (t); 

 Konsumi specifik i naftës në nënsektor (kWh / m2); 

 Konsumi specifik i naftës për ngrohje në nënsektor (kWh / m2) 

 Konsumi i përgjithshëm i gazit në nënsektor (t); 

 Konsumi specifik i gazit (Gazit të Lëngëzuar të Naftës, angl. LPG) në nënsektor (kWh / m2); 

 Konsumi specifik i gazit për ngrohje në nënsektor (kWh / m2) 

 Konsumi i përgjithshëm i linjitit në nënsektor (t); 

 Konsumi specifik i linjitit në nënsektor (kWh / m2); 
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 Konsumi specifik i linjitit për ngrohje në nënsektor (kWh / m2) 

 Konsumi i përgjithshëm i energjisë për ngrohje në nënsektor (MWh); 

 Konsumi specifik i energjisë për ngrohje në nënsektor (kWh / m2). 

  

4.2 Analiza e konsumit të energjisë në nënsektorin e ndërtesave në pronësi të 

Komunës së Podujevës në vitin 2012 

 

Nënsektori i ndërtesave në pronësi të Komunës së Podujevës është i ndarë në 6 kategoritë e 

mëposhtme: 

 Institucionet arsimore; 

 Institucionet shëndetësore; 

 Institucionet kulturore; 

 Ndërtesat e administratës komunale dhe objektet e biznesit; 

 Objektet dhe zyrat në pronësi të kompanive komunale; 

 Ndërtesat sportive. 

 

Ndarja në kategoritë e lartpërmendura është bërë në mënyrë që të kemi pasqyrë më të mirë dhe më të 

saktë në konsumin aktual termik dhe të energjisë elektrike në nënsektorin e ndërtesave në pronësi të 

Komunës së Podujevës. 

  

Procesi i mbledhjes së të dhënave për ndërtesat dhe kompanitë në pronësi të Komunës së Podujevës 

është shumë i komplikuar dhe merr kohë të gjatë. Një nga arsyet për kompleksitetin e procesit të 

mbledhjes së të dhënave me siguri qëndron në numrin e madh të ndërtesave në pronësi të komunës. E 

dyta, jo më pak e rëndësishme, është mos-ekzistenca e të dhënave të mbledhura në mënyrë sistematike 

në nivel të komunës e cila rezulton në mungesën ose devijimin e të dhënave të caktuara, dhe të dhënat 

e mbledhura nga burime të ndryshme, shpesh nuk përputhen. 

 

4.2.1 Ndërtesat arsimore 

Ndërtesat arsimore në Komunën e Podujevës janë të ndara në tri kategori:  

 Shkollat fillore – 59 objekte, sipërfaqja totale 53,176  m2;  

 Kopshtet - 1 objekt, sipërfaqja totale 630 m2; 

 Shkollat e mesme - 3 objekte, me sipërfaqe totale 11,385 m2 

 

Në Komunën e Podujevës janë këto shkolla fillore:  

 Sh.F. "Sh.Shala";  

 Paralelja Park; 

 Sh.F. "Xh.Rekaliu";  

 Sh.F. "E.Duraku";  

 "E.Maloku"; 

 Sh.F. "Dituria";  

 "M.Dumoshi"; 
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 "L.Poradeci"; 

 "Kongresi I Manastirit"; 

 Paralelja Sekiraqë; 

 "E.Qabej"; 

 "Ali Hadri "; 

 Paralelja Peran; 

 Paralelja Katunishtë; 

 "K.Kadriu" Llaushë e .Epërme; 

 Paralelja Llaushë Poshtme; 

 Paralelja Sibofc; 

 "J.Hasani "Bërvenik; 

 Paralelja Metërgofc; 

 "N.Frashëri" Podujevë; 

 "H.Sejdiu"; 

 Paralelja Pakashticë; 

 "I.Konushefci" Llugë; 

 "H.Ramadani";  

 "E.Behrami";  

 "N.Veqilharxhi";  

 "N.Gashi " Bradash; 

 Paralelja Spahiovit; 

 "A.Ajeti" Sfeqël; 

 Paral.Ballofc; 

 "J.Islami " Dyz; 

 "Rilindja"; 

 Paralelja Surdull; 

 "Sh.Kuleta" Tërrnavë; 

 Paralelja Bellopojë; 

 Paral.Halabak; 

 "J.Gashi" Dobërdol; 

 "Z.Hajdini";  

 "Drita"; 

 Paralelja Lupq i Epërm; 

 Paralelja Popovë; 

 Paralelja Zhegrovë; 

 "E.Mekuli" Dobratin; 

 "Afrimi e Fahriu"; 

 "Hyzriu e Samiu"; 

 "Dëshmorët e Kombit"; 

 "Sh.Mirofci"; 

 "Sh.Latifi"; 
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 Paralelja Sllatinë; 

 "Luigj Gurakuqi"; 

 Paralelja .Batllava 2; 

 Paralelja Gërdofc; 

 "S. Frashëri" Zhiti; 

 Paralelja Sylevicë; 

 Paralelja Tërrnavicë; 

 "Z.Pajaziti" Orllan; 

 Paralelja Brainë; 

 Paralelja Turiqicë; 

 Paralelja “Sami Frashëri” Murgull. 

 

Në Komunën e Podujevës janë këto shkolla të mesme:  

 "Isa Boletini" Podujevë; 

 "F.Noli" SHMT; 

 Gjimnazi "A.Xhuvani". 

 

Numri i përgjithshëm i institucioneve arsimore në Komunën e Podujevës është 63, me sipërfaqe të 

përgjithshme e cila ngrohet në vlerë 65,191 m2.   

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike për konsum tjetër pos konsumit termik në ndërtesat 

arsimor në vitin 2012 ishte 265,540 kWh, e cila jep konsumin specifik prej 3.94 kWh/m2. 

Shuma e përgjithshme e konsumit të energjisë termike në ndërtesat arsimore në vitin 2012 ishte 

6,459,702 kWh, e cila e jep konsumin specifik 99.08 kWh/m2. 

Tabela 4.1 tregon konsumin e energjisë termike për burim energjie në ndërtesat arsimore. 

Tabela 4.1 Parametrat e konsumit te energjisë termike 

Burimi i 

energjisë 

Sipërfaqja e përgjithshme 

qe ngrohet (m2) 

Konsumi i energjisë termike 

(kWh) 

Energjia elektrike 413 40,932 

Dru zjarri 51,239 5,077,180 

Lignit 9,373 928,760 

Nafta 4,166 412,830 

Gjithsejtë 65,191 6,459,702 

 

Nga analiza e bërë për energjinë në ndërtesat arsimore, mund të përfundohet se konsumi i energjisë 

termike i pritshëm dhe tipik për ndërtesat arsimore në Republikën e Kosovës. Arsyeja për këtë 

qëndron në faktin se të gjitha ndërtesat arsimore në pronësi të komunës ngrohen vetëm 4 orë gjatë 

ditës.  



 

31  

 

Konsumi specifik mesatar i energjisë elektrike të kësaj kategorie të ndërtesave është mjaftë i ulët, por 

është në përputhje me rezultatet nga auditi i hollësishëm i energjisë i kryer për ndërtesat arsimore në 

pjesë të ndryshme të Republikës së Kosovës.    

4.2.2 Institucionet kulturore  

Në Komunën e Podujevës, në kategorinë e ndërtesave kulturore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 

1056 m2, bëjnë pjesë ndërtesat vijuese:  

 Objekti i kulturës, sipërfaqja totale 156 m²; 

 Objekti  i teatrit dhe kinemasë se qytetit, sipërfaqja totale 900 m2. 

 

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike për qëllime të tjera përveç termike në vitin 2012 ishte 

24,471 kWh e cila i jep një konsumin specifik të energjisë elektrike prej 23.17 kWh/m2. 

 

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike e përdorur për qëllime të ngrohjes në ndërtesa të kulturës 

në vitin 2012 ishte 3,904 kWh, e cila jep konsumin specifik prej 3.7 kWh/m2. 

Bazuar në analizën e bërë të energjisë për ndërtesa të kulturës, mund të konkludohet se konsumi i 

energjisë elektrike si për nevoja të ngrohjes ashtu edhe për nevoja të tjera është mjaftë i ulët, por është 

në përputhje me rezultatet e auditit të hollësishëm të energjisë të kryer për ndërtesat kulturore në pjesë 

të ndryshme të Republikës së Kosovës. 

4.2.3 Ndërtesat e administratës komunale dhe objektet afariste  

Kategoria e ndërtesave të administratës komunale dhe objektet afariste (biznesit) në Komunën e 

Podujevës përbëhet prej 13 ndërtesave: 

 Objekti Ish Gjykata Komunale   - Podujevë; 

 Objekti Ish Gj.Komunale Inspekcioni - Podujevë; 

 Objekti për pune sociale  - Podujevë; 

 Arkivi Historik    - Podujevë; 

 Zyre e vendit    - Kerpimeh; 

 Zyre e vendit    - Bradash; 

 Zyre e vendit    - Llapashticë; 

 Zyre e vendit    - Lupç; 

 Zyre e vendit    - Dumnicë; 

 Zyre e vendit    - Sfeqel; 

 Zyre e vendit    - Orllan. 

 

Sipërfaqja e përgjithshme e kësaj kategorie është 4,384 m2. Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike 

për qëllime të tjera përveç termike në vitin 2012 ishte 272,755 kWh e cila i jep një konsumin specifik 

të energjisë elektrike prej 62.21 kWh/m2. 

Konsumi i përgjithshëm i energjisë termike në ndërtesat administrative për vitin 2012 ishte 181,624 

kWh, e cila jep një konsum specifik prej 41.43 kWh/m2. 

Tabela 4.2 tregon parametrat e konsumit të energjisë termike për burim energjie në ndërtesat e 

administratës komunale.  
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Tabela 4.2 Parametrat e konsumit të energjisë termike 

Burimi i 

energjisë 

Sipërfaqja e përgjithshme e cila 

ngrohet (m2) 
Konsumi i energjisë termike (kWh) 

Energjia elektrike 1,050 43,519 

Nafta  3,334 138,105 

Gjithsejtë 4,384 181,624 

 

Bazuar në auditet e energjisë të bëra për këto kategori të ndërtesave, mund të përfundohet se konsumi i 

energjisë termike dhe për qëllime të tjera gjatë viti 2012 ka qenë i pritshëm dhe është tipik për këtë lloj 

të ndërtesave në Republikën e Kosovës.  

4.2.4 Institucionet shëndetësore 

Kategoria e institucioneve shëndetësore, në Komunën e Podujevës, përbëhet nga 22 objekte vijuese: 

 QKMF  -  Podujevë; 

 QMF   -  Lluzhan; 

 QKMF- II- -  Podujevë; 

 QMF  -  Kerpimeh; 

 QMF  -  Orllan; 

 AMF  -  Halabak; 

 AMF  -  Dobratin; 

 AMF  -  Dyz; 

 AMF  -  Herticë; 

 AMF  -  Shtedim; 

 AMF  -  Lupç I Poshtem; 

 AMF  -  Murgull; 

 AMF  -  Bajqinë; 

 AMF  -  Batllavë; 

 AMF  -  Bradash; 

 AMF  -  Dumnicë; 

 AMF  -  Gllamnik; 

 AMF  -  LLapashticë e ep.; 

 AMF  -  Majac; 

 AMF  -  Pollat; 

 AMF  -  Sfeqel; 

 AMF  -  Shajkofc, 

 

Sipërfaqja e përgjithshme e kësaj kategorie është 4,840 m2. Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike 

për qëllime të tjera përveç energjisë termike në vitin 2012 ishte 131,836 kWh e cila i jep një konsumin 

specifik të energjisë elektrike prej 27.24 kWh/m2. 

Konsumi i përgjithshëm i energjisë termike në institucionet shëndetësore për vitin 2012 ishte 

1,013,931 kWh, e cila jep një konsum specifik prej 209.49 kWh/m2. 

Tabela 4.3 tregon parametrat e konsumit të energjisë termike për burim energjie në institucionet 

shëndetësore.  
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Tabela 4.3 Parametrat e konsumit të energjisë termike 

Burimi i energjisë 

Sipërfaqja e 

përgjithshme e 

cila ngrohet (m2) 

Konsumi i energjisë termike (kWh) 

Energjia elektrike 100 21,035 

Dru për zjarr 1,885 394,796 

Lignit 2,382 499,100 

Naftë 473 99,000 

Gjithsejtë 4,840 1,013,931 

 

Bazuar në auditet e energjisë të bëra për këto kategori të ndërtesave, mund të përfundohet se konsumi i 

energjisë termike dhe për qëllime të tjera gjatë viti 2012 ka qenë i pritshëm dhe është tipik për këtë lloj 

të ndërtesave në Republikën e Kosovës, por ka potencial të madh për kursime të kursimit për energji 

termike. Rekomandimet e këtij dokumenti janë që të bëhet auditimi i energjisë për ndërtesat 

shëndetësore me qëllim të identifikimit të masave optimale për zvogëlimin e konsumit të energjisë 

termike.  

4.2.5 Ndërtesat e sportit  

Kategoria e ndërtesave sportive përbëhet vetëm nga një objekt – halla sportive – me sipërfaqe të 

përgjithshme 1,400 m2, e ndërtuar në vitin 2009.   

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike për qëllime të tjera përveç energjisë termike në vitin 2012 

ishte 4,875 kWh e cila i jep një konsumin specifik të energjisë elektrike prej 3.48 kWh/m2. 

Konsumi i përgjithshëm i energjisë elektrike për nevoja të ngrohjes në palestrën sportive për vitin 

2012 ishte 778kWh, e cila jep një konsum specifik prej 0.56 kWh/m2. 

Konsumi i energjisë elektrike si për qëllim të ngrohjes ashtu edhe për qëllime të tjera është shumë i 

ulët, prandaj nuk duhet të ndërmerren kurrfarë masash për përmirësime.  

4.2.6. Objektet dhe zyrat në pronësi të kompanive komunale  

Kjo kategori e nënsektorit të ndërtesave që janë në pronësi të komunës së Podujevës përbëhet nga 

zyrat e zjarrfikësve, me sipërfaqe të përgjithshme prej 100 m2. 

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike për qëllime të tjera përveç energjisë termike në vitin 2012 

ishte 30,136 kWh e cila i jep një konsumin specifik të energjisë elektrike prej 301.36 kWh/m2. 

Konsumi i përgjithshëm i energjisë elektrike për qëllime të ngrohjes në objektin e zjarrfikësve për 

vitin 2012 ishte 4,808 kWh, e cila jep një konsum specifik prej 48.1 kWh/m2. 

Pasi që konsumi i energjisë elektrike për qëllime të tjera përveç ngrohjes, është jashtëzakonisht i lartë, 

rekomandim i fuqishëm i këtij dokumenti është të bëhet urgjentisht një auditim gjeneral i energjisë për 

të identifikuar arsyet dhe masat me kosto-përfitim për të zvogëluar dukshëm konsumin e energjisë.  
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4.2.7 Analiza e konsumit të energjisë termike dhe jo-termike në nënsektorin e ndërtesave në 

pronësi të Komunës së Podujevës 

Analiza e konsumit të energjisë termike dhe jo-termike në vitin 2012 i përfshinë kategoritë e 

përshkruara në kapitujt e mëparshëm në kuadër të nënsektorit të ndërtesat që janë në pronësi të 

Komunës së Podujevës: 

 Institucionet arsimore; 

 Institucionet shëndetësore; 

 Institucionet e kulturës; 

 Ndërtesat e administratës komunale dhe objektet afariste; 

 Objektet dhe zyrat në pronësi të komunës; 

 Ndërtesat sportive. 

 

Gjithsejtë janë 102 objekte në nënsektorin e ndërtesave në pronësi të Komunës së Podujevës, me 

sipërfaqe të përgjithshme prej 76,971 m2. Ky nënsektor shpenzon 7,664,748 kWh energji termike dhe 

720,613 kWh energji elektrike për qëllime të tjera veç ngrohjes.  

Tabela 4.4 paraqet parametrat për konsumin e energjisë termike sipas burimit të energjisë të 

nënsektorit të ndërtesave në pronësi të Komunës së Podujevës. 

Tabela 4.4 Parametrat e konsumit të energjisë termike sipas burimit të energjisë për nënsektorin e ndërtesave në 

pronësi të Komunës së Podujevës 

Burimi i energjisë 

Sipërfaqja e 

përgjithshme e cila 

ngrohet (m2) 

Konsumi i energjisë 

termike (kWh) 

Konsumi specifik  

(kWh/m2) 

Energjia elektrike 4,120 114,977 27,91 

Dru zjarri 53,123 5,471,976 103,01 

Lignit 11,755 1,427,860 121,46 

Naftë 7,972 649,935 81,52 

Gjithsejtë 76,971 7,664,748 99,58 

 

Strukturat e energjisë elektrike dhe konsumit termik për kategori në nënsektorin e objekteve në pronësi 

të Komunës së Podujevës janë të paraqitura në figurat 4.1 dhe 4.2. 
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Figura 4.1: Krahasimi i konsumit specifik i energjisë elektrike për qëllime të tjera përveç 

ngrohjes për kategoritë e ndërtesave   

 

 

Figura 4.2:  Krahasimi i konsumit specifik të energjisë për ngrohje për kategoritë të ndërtesave   

 

 

Pjesëmarrja e burimeve individuale të energjisë për ngrohje në ndërtesat në pronësi të Komunës është  

treguar në figurën 4.3. 
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Figura 4.3: Pjesëmarrja e energjisë nga bur imet individuale të energjisë për ngrohje në 

ndërtesat në pronësi të komunës  

 

Pjesëmarrja më e madhe e energjisë për ngrohje në nënsektorin e objekteve në pronësi të Komunës së 

Podujevës është dru zjarri me 71.39%, e ndjekur nga ligniti me 18.36% dhe nafta me 8.48%.  

Nga krahasimi i harxhimeve të veçanta të  ngrohjes dhe energjisë elektrike, është e qartë se dallimet në 

mes të kategorive të ndryshme janë të rëndësishme, kështu që rekomandimi është që të fillojë kryerja e 

auditiveve të energjisë në ndërtesat me konsum më të lartë te të dy llojet e energjisë: energjisë 

elektrike për qëllime të tjera dhe energjisë për ngrohje. 

 

 

4.3 Analiza e konsumit të energjisë në sektorin e banesave të Komunës së 

Podujevës në vitin 2012  

  

Të dhënat e përdorura për analizën e konsumit të energjisë në sektorin e banesave të Komunës së 

Podujevës në vitin 2012 janë mbledhur nga burimet e mëposhtme: 

 

 Agjencia e Statistikave të Kosovës: "Banesat dhe ndërtesat e komunave" 2013 

 Banka Botërore: "Studimi nacional i efiçiencës se Energjisë në ndërtesat e Kosovës" 2013 

 Shpërndarja Elektrike në Kosovë dhe Kompania e Furnizimit (KEDS): Të dhënat për 

konsumin e energjisë elektrike për vitin 2012 

 

Sipërfaqja e shfrytëzueshme e banesave në sektorin e banesave për Komunën e Podujevës në vitin 

2012 ishte 1,545,600 m2, prej të cilave 618,240 m2 kanë qenë sipërfaqe që ngrohen. Bazuar në 

regjistrimin e popullsisë, numri i banorëve është 88,499 dhe në vitin 2012,  në Komunën e Podujevës 

kanë qenë 13,440 amvisëri.  

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike të shpenzuar për tjera qëllime pos ngrohjes në vitin 2012 

ishte 71,513,039.3 kWh e cila jep konsumin specifik të energjisë elektrike prej 46.28 kWh/m2. 
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Parametrat e konsumit të energjisë termike në sektorin e banesave të Komunës së Podujevës janë 

dhënë në tabelën 4.5. 

Tabela 4.6 Parametrat e konsumit te energjisë termike në sektorin e banesave në Komunën e Podujevës 

Burimi i energjisë 

Sipërfaqja e 

përgjithshme e cila 

ngrohet (m2) 

Konsumi i energjisë termike për ngrohje 

(kWh) 

Energjia elektrike 7,295 2,084,773 

LPG - gazi 414 90,188 

Dru zjarri 600,064 130,651,879 

Lignit 3,833 834,578 

Naftë 6,615 1,440,321 

Gjithsejtë 618,221 135,101,739 

 

Konsumi total i energjisë për ngrohje në nënsektorin e amvisërisë në Komunën e Podujevës është 

135,101,739 kWh, e cila është e barabartë me konsumin specifik të energjisë termike të              

218.53 kWh/m2.  

  

Figura 4.4 tregon pjesëmarrjen e llojeve individuale të energjisë për nevoja të ngrohjes në amvisëri 

(nënsektorin rezidencial). 

 

 

Figura 4.4: Pjesëmarrja e llojeve individuale të energjisë për ngrohje te amvisërisë në 

Komunën e Podujevës  

 

Analiza e konsumit të energjisë në sektorin e amvisërive të Podujevë tregon potencial të madh për 

kursime të energjisë, posaçërisht për energji termike. Për këtë arsye, një mori masash të shumta të 

efiçiencës së energjisë duhet të ndërmerren vazhdimisht në mënyrë që të racionalizohet konsumi i 

energjisë dhe të zvogëlohen emisionet e CO2. 
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4.4 Analiza e konsumit të energjisë në nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe 

të shërbimeve në Komunën e Podujevës në vitin 2012 

 

Të dhënat e përdorura për analizat e konsumit të energjisë në nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe 

të shërbimeve në Komunën e Podujevës në vitin 2012 janë mbledhur nga burimet e mëposhtme: 

 Banka Botërore: "Studimi nacional i efiçiencës se Energjisë në ndërtesat e Kosovës" 2013 

 Shpërndarja Elektrike në Kosovë dhe Kompania e Furnizimit (KEDS): Të dhënat për 

konsumin e energjisë elektrike për vitin 2012 

 Banka Botërore: “Sektori i energjisë në Kosovë – Studimi për tregun e energjisë”, 2007. 

 

Numri total i ndërtesave në nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe të shërbimit të Komunës së 

Podujevës është 1,663 me sipërfaqe të shfrytëzueshme 123,113 m2, prej të cilave sipërfaqja e 

përgjithshme e ngrohur është 112,033 m2.  

Shuma e përgjithshme e energjisë elektrike të shpenzuar për tjera qëllime pos ngrohjes në vitin 2012 

ishte 31,688,534 kWh e cila jep konsumin specifik të energjisë elektrike prej 257.39kWh/m2. 

Parametrat e konsumit të energjisë termike në nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe të shërbimeve 

në Komunën e Podujevës janë dhënë në tabelën 4.6. 

 

Tabela 4.6 Parametrat e konsumit të energjisë termike në nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe të             

shërbimeve 

Burimi i energjisë 
Sipërfaqja e përgjithshme e 

cila ngrohet (m2) 

Konsumi i energjisë termike për ngrohje 

(kWh) 

Energjia elektrike 46,562 1,740,655 

LPG – gazi 21,073 2,415,138 

Ngrohja 

qendrore_prej qytetit 
0 0 

Dru zjarri 13,807 1,582,358 

Lignit 2,312 265,010 

Naftë 28,278 3,240,855 

Gjithsejtë 112,033 9,244,016 

 

Konsumi total i energjisë për ngrohje në nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe të shërbimeve të 

Komunës së Podujevës është 9.244.016 kWh, e cila është e barabartë me konsumin specifik të 

energjisë termike të 82.51 kWh/m2. 

Figura 4.5 tregon përqindjen e llojeve individuale të energjisë për ngrohjen në ndërtesat komerciale 

dhe të shërbimeve në Komunën e Podujevës.  

Analiza e konsumit të energjisë për nënsektorin e ndërtesave komerciale dhe shërbimeve për Komunën 

e Podujevës tregon një potencial për kursime të energjisë elektrike dhe energji termike.  
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Figura  4.5: Pjesëmarrja e llojeve individuale të energjisë për ngrohje në ndërtesat komerciale 

dhe të shërbimeve në Podujevë  

 

4.5 Analiza përfundimtare e sektorit të ndërtesave në Komunën e Podujevës 

 

Sipas rezultateve të analizës së energjisë të  kryer në sektorin e ndërtesave të Komunës së Podujevës, 

më se shumti energji është konsumuar në nënsektorin e banimit, e ndjekur nga nënsektori i ndërtesave 

komerciale dhe shërbyese dhe në fund në ndërtesat në pronësi të Komunës (Tabela 4.6 dhe figura 4.7) 

Tabela 4.8  Struktura e konsumit të energjisë në sektorin e ndërtimit sipas nënsektorëve 

NEN-SEKTORET 
Numri i 

ndërtesave 

Sipërfaqja e 

tërësishme 

që ngrohet 

(m2) 

Konsumi i 

energjisë 

termike për 

ngrohje 

(kWh) 

Konsumi i 

energjisë 

termike për 

qëllime të 

tjera (kWh) 

Konsumi i 

energjisë 

elektrike për 

qëllime të 

tjera (kWh) 

NDERTESAT KOMUNALE           

INSTITUCIONET ARSIMORE 63 65,191 6,459,702   256,540 

NDERTESAT SHENDETSORE 22 4,840 1,013,931   131,836 

NDERTESA ADMINISTRATIVE 13 4,384 181,624   272,755 

NDERTESAT  E KULTURES 2 1,056 3,904   24,471 

NDËRTESAT SPORTIVE 1 1,400 778   4,875 

OBJEKTE DHE ZYRET NE 

PRONESI TE KOMPANIVE 

KOMUNALE 
1 100 4,808   30,136 

            

GJITHESEJT 102 76,971 7,664,748   720,613 

NDERTESAT E AMVISERISE           

GJITHESEJT 13,440 618,240 135,101,739 26,369,225 71,513,039 

NDERTESAT TERCIARE  

(JO KOMUNALE) 
        

GJITHESEJT 1,663 112,033 9,244,016 8,608,670 31,688,534 

GJITHESEJT 15,205 807,244 152,010,503 34,977,895 103,922,186 
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Figura  4.6: Struktura e konsumit të energjisë në sektorin e ndërtimit sipas nënsektorëve  

 

Pjesëmarrja e secilit nënsektorë në konsumin total të energjisë elektrike për qëllime të tjera, energjia 

termike për ngrohje dhe energjia termike për qëllime të tjera (gatim, etj.) në sektorit e ndërtesave janë 

paraqitur në figurat 4.7, 4.8 dhe 4.9. 

 

 

Figura 4.7: Struktura e konsumit të energjisë elektrike për qëllime të tjera në sektorin e 

ndërtesave sipas nënsektorëve  
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Figura 4.8:  Struktura e konsumit te energjisë termike për ngrohje në sektorin e ndërtimit sipas 

nënsektorëve 

 

 

Figura 4.9: Struktura e konsumit të energjisë termike për qëllime të tjera në sektorin e 

ndërtesave sipas nënsektorëve  

 

Përfundimi kryesor i analizës së energjisë i  kryer në sektorin e ndërtesave të  Komunës së Podujevës 

është se zbatimi i masave të ndryshme të efiçiencës së energjisë mund të rezultojë në kursimin e 

energjisë dhe zvogëlimin e ndotjes. Në mënyrë të veçantë, për nënsektorin e ndërtesave në pronësi të 

Komunës një parakushti i rëndësishëm është kryerja e auditiveve të detajuar të energjisë.  

Një pasqyrë e detajuar e masave, zbatimi i të cilave do të rezultojë me reduktim të ndjeshëm të të 

gjitha llojeve të konsumit të energjisë për nënsektorët e sektorit të ndërtesave në Komunën e 

Podujevës është paraqitur në kapitujt 8 dhe 9. 
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5. Analiza e konsumit të energjisë në sektorin e transportit në 

Komunën e Podujevës në vitin 2012 

5.1 Metodologjia dhe burimet 

 

Sipas Manualit të KE-së: Si të behet PVEQ-ja? Sektori i transportit në Komunën e Podujevës është i 

ndarë në nënsektorët e mëposhtme: 

 Auto parku Komunal; 

 Transporti publik; 

 Automjetet private dhe komerciale. 

 

Të dhënat relevante për analizën e konsumit të karburanteve në sektorin e transportit janë mbledhur 

nga burimet e mëposhtme: 

 Administrata e Komunës së Podujevës; Drejtoria e shërbimeve publike 

  Ministria e Infrastrukturës. 

 

Bazuar në të dhënat e mbledhura, parametrat e mëposhtëm janë përcaktuar për të gjithë nënsektorët e 

sektorit të transportit në Komunën e Podujevës: 

 Të dhënat e përgjithshëm nënsektoriale; 

 Struktura e auto parkut sipas përdorimit të automjeteve; 

 Klasifikimi i automjeteve sipas llojit të karburantit që përdoret; 

 Konsumi i llojeve të ndryshme të karburantit për nënsektor dhe kategoritë e automjeteve 

brenda sektorit. 

 

5.2  Auto parku në pronësi të Komunës së Podujevës – auto parku komunal  

 

Auto parku në pronësi të Komunës së Podujevës përfshin 41 automjete të përdorura nga institucione të 

ndryshme publike: 

 Administrata komunale – 22; 

 Institucioni i zjarrfikësve – 8; 

 Institucionet shëndetësore – 11; 

 

Të gjitha automjetet përdorin dizel (naftë) dhe në tabelën 5.1., është paraqitur konsumi i karburanteve 

për vitin 2012. 
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Tabela 5.1 Konsumi i karburanteve për autoparkun e komunës në vitin 2012 

 

Nr. i 

automjeteve 
Konsumi i karburanteve (dizelit) 

(litra) 

Konsumi i karburanteve 

(kWh) 

Administrata 22 35,000 346,500 

Zjarrëfikësat 8 5,000 49,500 

Kujdesi 

shëndetësorë 11 25,735 254,776.5 

 

Struktura e auto parkut te komunës sipas llojit te automjeteve është paraqitur në figurën 5.1 

dhe struktura e konsumit te karburanteve sipas llojit të tyre është paraqitur në figurën 5.2. 

 

Figura 5.1: Struktura e automjeteve te auto parkut te komunës  

 

Figura 5.2: Struktura e konsumit të karburanteve sipas llojit të tyre  
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5.3 Transporti publik në Komunën e Podujevës 

 

Transporti publik në Komunën e Podujevës përfshinë transportin me autobusë dhe shërbimit 

të taksive.  

5.3.1 Transporti publik me autobusë 

 

Komuna e Podujevës nuk ka linja të autobusëve brenda qytetit. Janë 14 linja të autobusëve urban dhe 

22 linja të minibusëve urban në komunën e Podujevës të cilat i lidhin qytetin me viset rurale të 

Podujevës. Të gjithë autobusët përdorin naftë si lëndë djegëse, dhe shumica e tyre janë prodhuar nga 

Mercedes – SETRA, MAN dhe Iveco. Sa i përket moshës së autobusëve, disa prej tyre janë shumë të 

vjetër, të prodhuar para vitit 1990 ndërsa pjesa tjetër janë të prodhuar ndërmjet viteve 1995 dhe 1999. 

Të gjithë autobusët i takojnë sektorit privat dhe nuk ka transport publik në pronësi të komunës që 

operojnë në Podujevë. Ata veprojnë sipas dy orareve: gjatë orarit (Maj - Nëntor) prej orës 05:00 – 

19:00 dhe gjatë sezonit dimëror (Dhjetor – Prill) operojnë prej orës 06:00 – 18:00. Gjatë periudhës 

05:00 - 06:00 dhe prej 18:00 – 19:00, numri i autobusëve që operojnë është zvogëluar për 50%. Gjatë 

fundjavës dhe festave numri i autobusëve dhe minibusëve është i zvogëluar për 60%. 

Gjatësia totale e të gjitha linjave është rreth 466 km ku përfshihen edhe linjat e autobusëve dhe 

minibusëve. Frekuenca e autobusëve është e ndryshme për çdo linjë dhe gjithashtu varet nga orët (orët 

e pikut dhe funksionimi normal), duke filluar nga çdo 15 minuta gjer në çdo 30 minuta. Qarkullimi 

më i madh i udhëtarëve është ndërmjet orës 06:00 – 07:30 , 12:00 - 13:30, 17:00 dhe 18:30 

gjatë ditës kur linjat frekuentohen nga nxënësit dhe punëtorët. 

Të dhënat për transportin publik me autobusë janë prezantuar në tabelën 5.2. 

Tabela 5.2 Karakteristikat e transportit publik me autobusë në territorin e Komunës së Podujevës 

Transporti publik me autobusë në territorin e Komunës së Podujevës për vitin 2012 

Numri i automjeteve 

me naftë (ditë pune) 
Konsumi i naftës (t/vit)  Konsumi i naftës (kWh) 

79 571 5,654,880  

 

Rekomandimi i këtij dokumenti është qe të behet një pilot projekt për të prezantuar autobusë 

me burimet të energjisë që janë miqësorë ndaj mjedisit, të tilla siç është gazi i kompresuar 

natyror, biodizeli ose vaji i djegur i gatimit i cili do të  mblidhet në Komunë, për të verifikuar 

në realitet avantazhet e përdorimit të automjeteve me këto lëndë djegëse. 

 

5.3.2 Transporti publik me taksi 

Shërbimet e taksive në territorin e komunës janë të organizuara nga 184 automjete. 

Karakteristikat e transportit publik me taksi në Komunën e Podujevës janë paraqitur në 

tabelën 5.3. 
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Tabela 5.3 Karakteristikat e shërbimeve të taksive në Komunën e Podujevës 

TRANSPORTI PUBLIK ME TAXI NË KOMUNËN E PODUJEVES NE VITIN 2012 

Numri total i 

automjeteve 

(ditë pune) 

Dizel (naftë) Benzinë LPG-gazi 

Nr.  i 

automjeteve 

Konsumi 

(l/vit) 

Nr.  i 

automjeteve 

Konsumi 

(l/vit) 

Nr.  i 

automjeteve 

Konsumi 

(l/vit) 

184 103 179,651 72 125,756 9 15,399 

 

5.3.3 Konsumi total i energjisë në transportin publik të Komunës së Podujevës 

Konsumi i përgjithshëm i karburanteve sipas kategorive të transportit publik në vitin 2012 

është paraqitur në tabelën 5.4., ndërsa pjesëmarrja e burimeve të ndryshme të energjisë të 

transportit publik në Komunën e Podujevës është paraqitur në figurën 5.3. 

 

Tabela 5.4 Konsumi i karburantit në sektorin publik 

Kategoria 
Konsumi total i energjisë, kWh 

 Nafta Benzina LPG- Gazi Gjithsejte 

Transporti publik me autobus 5,654,880 -   5,654,880 

Transporti me taksi 1,778,543 1,169,527 101,631 3,049,701 

Gjithsejtë 7,433,423 1,169,527 101,631 8,704,581 

 

 

Figura  5.3: Pjesëmarrja e konsumit të karburanteve në sektorin e transportit  publik  
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5.4 Automjetet personale dhe komerciale  

5.4.1 Informatat e përgjithshme  

 

Sipas Strategjisë të qëndrueshëm të transportit në Komunën e Podujevës, numri i automjeteve të 

regjistruara motorike në komunë në vitin 2012 është 9246.  

 

Struktura e automjeteve të regjistruara sipas pronësisë dhe llojit është dhënë në tabelën 5.5 dhe figurat 

5.4 dhe  5.5.  

Tabela 5.5 Struktura e automjeteve të regjistruara sipas pronësisë dhe llojit në vitin 2012 

AUTOMJETET E REGJISTRUARA 

2012 Total Mopedë 
Motoçi

kleta 

Vetura 

personale 
Autobusë Kamionë 

Automjete  

zyrtare dhe për 

shërbime 

Tjera 

GJITHESEJT 9,246 0 9 8,513 79 244 217 184 

Personat fizik 8,481 0 9 8,472 0 0 0 0 

Personat 
juridik 

765 0 0 41 79 244 217 184 

 

 

 

Figura 5.3: Struktura e automjeteve te regjistruara sipas pronësisë  
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Figura 5.4: Struktura e automjeteve të regjistruara sipas llojit 

 

Lëvizja e numrit të përgjithshëm të automjeteve të regjistruara, sipas Strategjisë së Transportit të 

Qëndrueshëm të Komunës së Podujevës është paraqitur në figurën 5.6. 

 

 

Figura  5.6: Lëvizja e automjeteve të regj istruara deri në vitin 2014  

 

Në numrin e përgjithshëm të automjeteve në nënsektorin e automjeteve personale dhe 

komerciale të Komunës së Podujevës, pjesa më e madhe i takon automjeteve personale (të 

udhëtarëve) që përbëjnë 92.07% të numrit të përgjithshëm të automjeteve. Nga pjesa tjetër e 

automjeteve në nënsektor, automjetet zyrtare dhe për shërbime përbëjnë 4.63%, dhe 
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automjeteve komerciale është 2.35%, ndërsa pjesa e mbetur janë motoçikletat, mopedët dhe 

autobusët. Shumica e automjeteve (82%) janë në pronësi të personave fizikë. 
 

5.4.2 Konsumi i karburantit të automjeteve personale dhe komerciale 

Të dhënat për strukturën dhe konsumin total të karburantit të automjeteve personale dhe 

komerciale në vitin bazë 2012 është vlerësuar duke përdorur modelin COPERT IV, i zhvilluar 

nga Agjencia Evropiane e Mjedisit. 

Nënsektori i automjeteve personale dhe komerciale të Komunës së Podujevës përbëhet nga 

kategoritë vijuese: automjetet personale, automjetet zyrtare dhe të ndërmarrjeve publike, 

automjetet komerciale, autobusët, mopedët dhe motoçikletat. Të dhënat e siguruara 

statistikore në lidhje me numrin dhe llojin e automjeteve të regjistruara të Komunës së 

Podujevës janë akorduar dhe harmonizuar me klasifikimin e programit për llogaritje COPERT 

IV. 

Parametrat e konsumit te karburanteve nga automjetet personale dhe komerciale në Komunën 

e Podujevës janë dhënë në tabelën 5.6 dhe figurën 5.7. 

 

Tabela 5.6 Konsumi i karburanteve për vitin 2012 

Lloji i automjetit Benzina 

 (t) 

Dizeli 

 (t) 

Gazi 

 (t) 

Konsumi i energjisë 

(kWh) 

Vetura të  udhëtarëve 1,992.6 2,846.6 244.0 48,322,932 

Vetura zyrtare dhe 

automjete për shërbime 
0.0 1,444.6 0.0 14,301,738 

Mopedë dhe motoçikleta 2.3 3.4 0.0 55,172 

Autobusët 
0.0 0.0  0.0 0 

GJITHESEJT 
1,994.9 4,294.6 244.0 62,679,843 
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Figura 5.7: Pjesëmarrja e konsumit të karburanteve sipas llojit të karburantit   

 

Në nënsektorin e automjeteve personale dhe komerciale, dizeli ka përqindjen më të lartë në konsumin 

total të karburantit të këtë nënsektor me 67.83%. Përqindja e konsumit të karburantit të  benzinës 

është 29.6%, dhe përqindja e gazit arrin në 2.57% të konsumit total të nënsektorit 

Struktura e konsumit te karburantit për kategorinë e automjeteve dhe llojet e karburanteve janë dhënë 

në figurën 5.8 dhe 5.9. 

 

Figura  5.8: Struktura e konsumit te karburanteve sipas kategorisë së automjeteve  
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Figura  5.9: Konsumi i karburanteve sipas kategorisë së automjeteve dhe llojit të karburantit  

 

Nga konsumit total i karburantit në nënsektorin e automjeteve personale dhe komerciale, 77.09% 

shkon për veturat personale (te udhëtarëve), 22.82% e përbëjnë automjetet zyrtare dhe të ndërmarrjeve 

publike,  ndërsa pjesa tjetër shkon për mopedë dhe motoçikleta. 

5.4.3 Analizat totale e energjisë në sektorin e transportit në Komunën e Podujevës 

Të dhënat e konsumit të karburantit për nënsektorët dhe llojit të karburantit në sektorin e transportit të 

Komunës së Podujevës janë paraqitur në tabelën 5.7. 

Tabela 5.7 Konsumi i karburantit sipas nënsektorëve dhe llojit të karburantit në sektorin e transportit në 

Komunën e Podujevës në vitin 2012 

  

Benzinë  

 (kWh) 

Dizel 

 (kWh) 

Gazi 

 (kWh) 

GJITHESEJT 

(kWh) 

Auto parku i Komunës 
0 650,777   650,777 

Transporti publik 
1,169,527 7,433,423 101,631 8,704,581 

Automjetet e udhëtarëve 

dhe komerciale 
18,552,560 42,516,925 1,610,358 62,679,843 

GJITHESEJT 
19,722,087 50,601,124 1,711,989 72,035,200 

 

Struktura e konsumit të karburanteve të sektorit të transportit sipas nënsektorëve është paraqitur në 

figurën 5.10. 



 

51  

 

 

Figura  5.10: Struktura e konsumit të karburanteve sipas nënsektorëve në sektorin e transportit 

në Komunën e Podujevës  

 

Struktura e konsumit të karburanteve të sektorit të transportit sipas llojit të karburanteve është 

paraqitur në figurën 5.11. 

 

 

Figura  5.11: Struktura e konsumit të karburanteve të sektorit të transportit sipas llojit të 

karburanteve 

 

Konsumi i karburanteve në sektorin e transportit sipas llojit të karburanteve dhe nënsektorëve është 

dhënë në figurën 5.12. 

 



 

52  

 

 

Figura  5.12: Konsumi i karburanteve në sektorin e transportit sipas llojit të karburanteve dhe 

nënsektorëve 

 

Analiza e energjisë në sektorin e transportit në Komunën e Podujevës në vitin 2012 tregon se pjesa më 

e madhe e konsumit të karburantit ka nënsektor të  automjeteve personale dhe komerciale (figura 

4.10). Prandaj, masat e propozuara për zvogëlimin e emisioneve të gazrave serë për sektorin e 

transportit janë të bazuara kryesisht në përpjekjet për të ndryshuar përqindjet e paraqitura në favor të 

transportit publik dhe në vetëdijesimin dhe promovimin e mënyrave të transportit të cilat janë 

miqësore për mjedisin. 

Dizeli është karburanti më i rëndësishëm në sektorin e transportit me pjesëmarrje prej 70.24% nga  

konsumi i përgjithshëm. Pjesa e karburantit të benzinës arrin në 27.38%, ndërsa pjesa tjetër prej 

2.38% shkon për gaz (figura 5.11). 

Konsumi i përgjithshëm i energjisë në sektorin e transportit të Komunës së Podujevës në vitin 2012 ka 

qenë 72,035.2 MWh nga të cilat 87.01% i përkasin nënsektorit të automjeteve personale dhe 

komerciale, 12.08% në nënsektorin e transportit publik, dhe 0.9% të automjeteve në pronësi të 

Komunës së Podujevës. 

Është evidente nga analiza se nënsektori i automjeteve personale dhe komerciale është më i 

rëndësishmi, si në aspektin e konsumit të energjisë dhe në aspektin e kursimit potencial të energjisë. 

Prandaj, shumica e masave të propozuara do të synojnë kursime të konsiderueshme në nënsektorin e 

automjeteve personale dhe komerciale në sektorin e transportit të Komunës së Podujevës gjer në vitin 

2020. 
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6. Analiza e konsumit të energjisë në sektorin e ndriçimit publik 

në Komunën e Podujevës në vitin 2012  

6.1 Hyrje 

 

Të dhëna relevante për analizën e konsumit të energjisë elektrike në sektorin e ndriçimit publik në 

Komunën e Podujevës janë mbledhur nga Drejtoria për shërbime publike e cila është përgjegjës për 

operimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ndriçimit publik brenda territorit të komunës. 

Bazuar në të dhënat e mbledhura, do të jepen parametrat dhe karakteristikat e mëposhtme për sektorin 

e ndriçimit publik në Podujevës: 

 Të dhënat e përgjithshme për sektorin e ndriçimit publik; 

 Struktura e rrjetit elektrik të ndriçimit publik; 

 Llojet e burimeve elektrike të ndriçimit (llambat elektrike); 

 Kategoritë e objekteve elektrike të ndriçimit (llambat); 

 Konsumi i përgjithshëm i energjisë elektrike në sektor (kWh). 

 

6.2 Të dhënat e përgjithshme të  konsumit të energjisë elektrike në sektorin e 

ndriçimit publik në Komunën e Podujevës 

 

Sistemi i ndriçimit publik në Komunën e Podujevës kryesisht është i vjetër dhe shumicën e kohës të 

mbingarkuar dhe kjo është arsyeja pse ka shumë defekte të natyrës së ndryshme, si p.sh mbingarkesa e 

transformatorëve, djegia e përçuesve elektrik për shkak të mbingarkesës, etj. Shtyllat e ndriçimit në 

shumicën e lagjeve të komunës janë nga druri, të vjetra dhe të dëmtuara, dhe ato i takojnë kompanisë 

së shpërndarjes KEDS. Për shkak të zgjerimit të komunës, janë disa lagje të reja të cilat nuk kanë fare 

ndriçim publik, prandaj trafiku rrugor gjatë natës nuk shumë i sigurt për qytetarët.  

Rrjeti i ndriçimit publik përbëhet nga shtyllat e distribuimit dhe transformatorët, rrjeti kabllor, shtyllat, 

elementet e ndriçimit dhe të gjithë pajimet e kyçjes dhe kontrollit. Ndriçimi publik është i lidhur për 

Kompaninë e Shpërndarjes Elektrike në Kosovë - KEDS.   

Në Komunën e Podujevës janë të instaluara tri lloje të ndryshme të llambave: 

 Llambat me sodium me presion te larte (High Presure Sodium) HPS 150W 

 Llambat me sodium me presion te larte (High Presure Sodium) HPS 250W dhe 

 Llambat kompakte fluoreshente (Compact Fluorescent Lights) CFL 85W 

 

Në komunë janë të instaluara gjithsejtë 624 llamba, prej të cilave 133 copë janë tip CFL me fuqi 85W, 

401 copë janë tip HPS me fuqi 150W dhe 90 copë janë tip HPS me fuqi 250W secila. Konsumi i 

përgjithshëm i energjisë elektrike bazuar në faturat e energjisë elektrike vlerësohet të jetë 193,127 

kWh/vit. Numri mesatar orëve të operimit për ndriçim publik është 4015 h/vit. 

Sipas llojit dhe burimit te dritës, në komunë janë instaluar: 

 491 llamba me sodium; 

 133 llamba kompakte fluoreshente. 
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Struktura e rrjetit elektrik e ndriçimit publik, sipas llojit të burimit të dritës është e paraqitur në 

Figurën 6.1.  

 

Figura  6.1: Struktura e rrjetit  te ndriçimit publik sipas llojit të burimit të dritës  

 

Struktura e ndriçimit publik në Komunën e Podujevës përbëhet kryesisht nga llambat me sodium. Për 

shkak të  nevojës për ndriçim të mirë të zonave të trafikut, duke marrë parasysh nevojën për mbrojtur 

nga ndotja e ndriçimit, si dhe rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe zvogëlimit të konsumit të  

energjisë, zëvendësimin gradual i llambave të  sodiumit, rekomandohet ndriçimi i rrugëve dhe parqeve 

me llamba moderne, me energji efektive dhe të pranueshme për mjedisin dhe me karakteristika të mira 

teknike. 

Konsumi i energjisë elektrike i sistemit të ndriçimit publik në ne vitin 2012 ishte 193,127 kWh prej të 

cilave 173,782 kWh janë harxhuar nga llambat me sodium dhe 19,345 kWh nga llambat kompakte 

fluoreshente. 

 

6.3 Përfundim  

Përveç funksionit themelor, ndriçimi publik duhet të përmbushë një sërë kërkesash të tjera, të tilla si: 

inkorporimi estetik në identifikimin vizual të hapësirës, krijimi i ambientit miqësor, kërkesat e 

ekonomisë, besueshmëria, reduktimi i kostos se mirëmbajtjes, mundësia e kontrollit nga largësia, etj. 

Është e nevojshme që të zëvendësuar të gjitha llambat të cilat janë të  tejkaluara në aspektin  

teknologjik  me llambat e gjeneratës së re të cilat e kanë të instaluar pajisjen elektronike me 

rregullatorë. Kjo mundëson kursime të energjisë elektrike gjer në 60%, efekt me të mirë të ndriçimit, 

jetë më të gjatë të llambave dhe minimizimin e kostos se mirëmbajtjes. 

Sa i përket sektorit të  ndriçimit publik në Komunën e Podujevës, është e nevojshme të ndërmerren një 

sërë masash të energjisë të qëndrueshme duke aplikuar zgjidhje moderne mjedisore të cilat rezultojnë 

në kursime të konsiderueshme të energjisë nga njëra anë, dhe uljen e ndotjes nga ndriçimi në anën 

tjetër. 

 

Masat e identifikuar për zvogëlimin  e emisioneve të CO2 për sektorin e ndriçimit publik në Komunën 

e Podujevës janë dhënë në kapitujt 8 dhe 9. 
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7. Inventari i Emisionit Bazë në Komunën e Podujevës (IEB) 

7.1 Metodologjia 

Inventari i emisionit bazë të CO2 në Komunën e Podujevës (në tekstin e mëtejmë: IEB ose Inventari) 

është elaboruar për vitin 2012 i cila është zgjedhur si viti bazë. Kriteri kryesor në përzgjedhjen e vitit 

bazë është disponueshmëria e të dhënave të nevojshme për llogaritjen e emisioneve të CO2. Të dhëna 

jo të besueshme për konsumin e energjisë dhe vlerësimi i domosdoshëm i emisioneve të CO2 do të 

rezultojë në pasiguri të rëndësishme të IEB-s që nuk është në përputhje me parimet e metodologjisë së 

përcaktuar nga Komisioni Evropian.  

IEB 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). 

IEB-ja e Komunës së Podujevës është bërë në përputhje me Protokollin e Panelit Ndërqeveritar për 

Ndryshimin e Klimës (IPCC), si organ ekzekutiv i Programit të Mjedisit të OKB-së - UNEP dhe 

Organizata Botërore e Meteorologjisë - OBM në zbatimin e Konventës në Kuadër të Kombeve të 

Bashkuara për Ndryshimet Klimatike - UNFCCC. 

Siç është thënë tani më në Kapitullin 3, edhe pse Republika e Kosovës nuk e ka ratifikuar ende 

Protokollin e Kiotos, përgatitja e inventarit të vlerësimit të emisioneve baze të CO2 për Komunën e 

Podujevës, është zhvilluar në përputhje me Protokollin IPCC duke përdorur faktorët zyrtare të 

emisionit në Republikën e Kosovës. Meqë IPCC nuk e ka sugjeruar metodologjinë për llogaritjen, ajo 

u zhvillua si pjesë e këtij inventari. 

7.2 Inventari i Emisionit Bazë të CO2 në sektorin e ndërtesave 

Emisioni i CO2 nga sektori i ndërtesave në Komunën e Podujevës 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 (niveli i parë i llogaritjes sipas metodologjisë së  

IPCC), dhe faktorët zyrtare të emisionit në Republikën e Kosovës, janë përdorur për llogaritjen e 

emisionit nga konsumi i energjisë elektrike (tabela 7.1). 

Tabela 7.1: Faktorët e emisioneve të përdorura për përcaktimin e emisioneve të CO2 në sektorin e ndërtesave të 

Komunës së Podujevës 

Burimi i energjisë Faktorët e emisionit 

 t CO₂/TJ t CO₂/MWh 

Lignit 98.06 0.353 

Ngrohja qendrore 60.83 0.219 

Dru zjarri 0.00 0.000 

Benzina 69.17 0.249 

Dizeli 75.56 0.272 

LPG - gazi 62.50 0.225 

Energjia elektrike 399.44 1.438 
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Në tabelën 7.2 dhe Figurën 7.1 janë paraqitur emisionet e CO2 nga sektori i ndërtesave në Komunën e  

Podujevës. 

Tabela 7.1 Emisioni i CO2 ne sektorin e ndërtesave në Komunën e Podujevës 

KATEGORIA EMISIONI (t CO2) 

Nga konsumi i 

energjisë 

elektrike 

Nga konsumi i 

dizelit 

Nga konsumi i 

lignitit 

Nga konsumi i 

gazit - LPG 

Gjithsejtë 

NDERTESAT KOMUNALE 

Institucionet 

arsimore 

427.77 112.29 328 0 867.91 

Ndërtesat e 

shëndetësisë 

219.83 26.93 176 0 422.94 

Ndërtesat e 

administratës 

454.80 37.56 0 0 492.37 

Ndërtesat e 

kulturës 

40.80 0.00 0 0 40.80 

Objektet dhe 

zyrat tjera 

50.25 0.00 0 0 50.25 

Ndërtesat 

sportive 

8.13 0.00 0 0 8.13 

Gjithsejtë 1,201.58 176.78 504.03 0.00 1,882.40 

NDERTESAT KOMERCIALE DHE TE SHERBIMEVE 

Gjithsejtë 48,071,21 1,736,29 135,07 1,680,29 51,622,86 

NDERTESAT E BANIMIT 

Gjithsejtë 105,833.74 771.65 425.36 62.75 107,093.50 

Gjithsejtë 

ndërtesat 

155,106.53 2,684.72 1,064.47 1,743.04 160,598.76 

 

 
Figura  7.1: Emisioni i CO2 në sektorin e ndërtesave në Komunën e Podujevës  
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Përqindja më e lartë në emisionin e gjithëmbarshëm të CO2 i përket emisionit të tërthortë nga 

konsumi i energjisë elektrike me 96.58% (figura 7.2).  

 

 

Figura 7.2: Pjesëmarrja e llojit individual të energjisë në emisionin total të CO 2 në sektorin e 

ndërtesave në Komunën e Podujevës  

 

Në mesin e nënsektorëve në sektorin e ndërtesave, pjesa më e lartë në emisionin total i përket 

ndërtesave të banimit (67%), pasuar nga ndërtesat komerciale dhe të shërbimeve (32%), dhe 

objekteve në pronësi të Komunës së Podujevës (1%) (figura 7.3).  

 

Figura 7.3: Pjesëmarrja e nënsektorëve të ndërtesave në emisionin total të CO 2 në Komunën e 

Podujevës  
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7.3 Inventari i emisionit bazë të CO2 në sektorin e transportit të Komunës së 

Podujevës 

7.3.1 Metodologjia   

Në zonat urbane, sektori i transportit dhe në veçanti transportit rrugor, mund të konsiderohet 

si faktori më i rëndësishëm i ndotjes së ajrit, i cili kontribuon në masë të madhe për krijimin e 

gazrave serë - CO2, CH4 dhe N2O. Emisioni i CO2 nga automjetet motorike varet nga shumë 

parametra ndër të cilët më të rëndësishmit janë: cilësie e karburanteve, performanca e 

konstruksionit të motorit dhe automjeteve, regjimi i vozitjes, kushtet e jashtme 

meteorologjike, mirëmbajtjen e motorit dhe mosha e tij, etj. 

Inventari i emisionit bazë të CO2 në sektorin e transportit të Komunës së Podujevës është i 

ndarë në tre nënsektorët themelore:  

 Emisioni i CO2 nga automjetet në pronësi të komunës; 

 Emisioni i CO2 nga transporti publik; 

 Emisioni i CO2 nga automjetet personale dhe komerciale.  

 

Programi kompjuterik COPERT IV, i zhvilluar nga AEM(Agjencia Evropiane e Mjedisit) në 

kuadër të metodologjisë së EMEP/CORINAIR është përdorur për llogaritjen e emisionit nga 

djegia e karburantit dhe avullimit në sektorin e transportit. 

 

7.3.2 Emisioni i CO2 nga automjetet në pronësi të Komunës së Podujevës 

Nënsektori i automjeteve në pronësi të Komunës së Podujevës përfshin auto parkun prej 41 

automjeteve. 

Në tabela 7.3 është paraqitur emisioni i CO2 nga auto parku në pronësi nga Komuna e Podujevës në 

vitin 2012 për karburantet e konsumuara 

Tabela 7.3 Emisioni i CO2 nga automjetet në pronësi të Komunës së Podujevës  

Flota e komunës 
Konsumi Emisioni 

litra TJ t CO2 

Dizel 65,735 2,34 177,01 

GJITHESEJT 65,735 2,34 177,01 

 

7.3.3 Emisionet e CO2 nga transporti publik në Komunën e 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. 

Konsumi i karburantit dhe emisioni i CO₂ në nënsektorin e transportit publik është paraqitur 

në tabelën 7.4. 
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Tabela 7.2 Konsumi i karburantit dhe emisioni i CO2 në nënsektorin e transportit publik 

KATEGORIA Konsumi i karburanteve, TJ Emisioni, t CO2 

Benzina Dizeli LPG Benzina Dizeli LPG 

Transporti publik me 

autobus 

0,00 20,36 0,00 0,00 1.538,13 0,00 

Transporti me taksi 4,21 6,40 0,37 291,21 483,76 22,87 

GJITHESEJTE 4,21 26,76 0,37 291,21 2.021,89 22,87 

 

Nga totali i emisioneve  të CO2 në nënsektorin e transportit publik në vitin 2012, 66.5% i 

takon transportit me autobus, dhe 33.5% në transportin me taksi. 

 

7.3.4 Emisioni i CO2 nga automjetet personale dhe komerciale 

Konsumi i përgjithshëm sipas llojit të karburanteve dhe emisionit të CO2 në nënsektorin e 

automjeteve personale dhe komerciale në vitin 2011 janë paraqitur në tabelën 7.5. 

 

Tabela 7.5 Konsumi total i emisionit të CO2 në nënsektorin e automjeteve personale dhe 

komerciale  

Nënsektori Konsumi i karburanteve, TJ Emisioni, t CO2 

Automjetet personale 173,96 12.641,94 

Automjetet zyrtare dhe te 

ndërmarrjeve publike 
51,49 3.890,08 

Mopedët dhe motoçikletat 0,20 14,52 

GJITHESEJT 225,65 16.546,53 

 

Rezultati i llogaritjeve duke përdorur modelin COPERT IV është shprehur si totali i 

emisioneve të  CO2 sipas kategorive të veçanta të automjeteve. 

 

7.3.4 Totali i emisioneve të CO2 në sektorin e transportit në Komunën e Podujevës 

Krahasimi i konsumit të energjisë dhe emisionet e CO2 për nënsektorët e transportit në 

Komunën e  Podujevës janë paraqitur në tabelën 7.6. 

Tabela 7.6 Totali i emisioneve të  CO2 në sektorin e transportit të Komunës së Podujevës 

Nënsektori Konsumi i karburanteve, TJ Emisioni, t CO2 

Benzina Dizeli LPG Gjithsejtë Benzina Dizeli LPG Gjithsejtë 

Auto parku i komunës 0,00 2,34 - 2,34 0,00 177,01 - 177,01 

Transporti publik 4,21 26,76 0,37 31,34 291,21 2.021,89 22,87 2.335,97 

Veturat e udhëtarëve 

dhe automj. 

komerciale 

66,79 153,06 5,80 225,65 4.619,59 11.564,61 362,33 16.546,53 

GJITHESEJT 71,00 182,16 6,16 259,33 4.910,80 13.763,52 385,20 19.059,52 
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Pasqyra grafike e konsumit të karburantit dhe emisioneve të  CO2 është paraqitur në figurat 

7.4. dhe 7.5. 

 

Figura 7.4: Krahasimi i konsumit të energjisë për nënsektorët në Komunën e Podujevës  

 

 

Figura 7.5: Krahasimi i emisionit të CO2 për nënsektorët e transportit në Komunën e Podujevës  

 

Totali i emisionit të  CO2 nga sektori i transportit në Komunën e Podujevës në vitin 2012 ishte 

19,059.52 tCO2. Përqindja më e lartë e emisionit i takon nënsektorit të  automjeteve personale 

dhe komerciale (86.82%), i ndjekur nga transporti publik me 12.26% dhe automjetet në 

pronësi të komunës me vetëm 0.93%.  



 

61  

 

 

 

7.4 Inventari i Emisionit Bazë të CO2 në sektorin e ndriçimit publik në 

Komunën e Podujevës 

Emisioni i CO2 në sektorin e ndriçimit publik në Komunën e Podujevës përfshin emisionin indirekt të  

CO2 nga konsumi i energjisë elektrike nga sistemi i ndriçimit publik. Tabela 7.7 paraqet konsumin e 

energjisë elektrike dhe emisionit përkatës të CO2 në rrjetin elektrik të ndriçimit publik. 

 

Tabela 7.7 Konsumi i energjisë elektrike dhe emisioni i CO2 i rrjetit të ndriçimi elektrik publik 

Ndriçimi publik 

Konsumi i energjisë elektrike Emisioni 

kWh TJ t CO2 

193,127 0.70 277.72 

 

Emisioni total në sektorin e ndriçimit publik për vitin 2012 ishte 277.72 tCO2. 

 

7.5 Inventari total i emisionit bazë (IEB) të CO2 në Komunën e Podujevës 

 7.5.1 Konsumi i energjisë në Komunën e  Podujevës 

Inventari i Emisionit Bazë (IEB) të CO2 në Komunën e Podujevës në vitin 2012 përfshin 

emisionin e CO2 nga sektorët e ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik në bazë të 

konsumit të energjisë për çdo sektor (tabela 7.8 dhe figura 7.6).  

 

Tabela 7.8 Shpërndarja e konsumit të energjisë për secilin lloj të energjisë 

Burimi i 

energjisë 

Konsumi i lëndës djegëse GJ % 

Transporti Ndriçimi 

publik 

Ndërtesat Totali sipas burimit 

te energjisë 

Pjesëmarrja sipas 

burimit të energjisë 

Dizeli 182.16 0.00 35.53 217.70 16,65% 

Benzina 71.00 0.00 0.00 71.00 5,43% 

LPG - gazi 6.16 0.00 27.89 34.05 2,60% 

Energjia elektrike 0.00 0.70 388.31 389.00 29,76% 

Lignit 0.00 0.00 10.86 10.86 0,83% 

Dru zjarri 0.00 0.00 584.70 584.70 44,73% 

GJITHESEJT 259.33 0.70 1,047.28 1,307.30 100% 

Pjesëmarrja sipas 

nënsektorit, % 
19.84% 0.05% 80.11% 100% / 
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Figura 7.6: Struktura e konsumit të energjisë sipas llojit të energjisë në vitin 2012 

 

Figura 7.6 tregon se lënda djegëse –dru zjarri është lloji i energjisë me pjesëmarrjen më të 

madhe në konsumin total të energjisë. Konsumi i drurit të zjarrit në vitin 2012 ishte 584,705 

TJ, e që është 44.73% e konsumit total të energjisë. Lloji i dytë i energjisë është energjia 

elektrike me pjesëmarrje prej 29.76%, e pasuar nga dizeli 16.65% dhe konsumit të benzinës 

me 5.43% nga konsumi i përgjithshëm i energjisë në Komunën e Podujevës. 

Konsumi total i energjisë i të gjithë sektorëve të analizuar në Komunën e Podujevës është 

1,307.3 TJ, nga të cilat 1,047.28 TJ është shpenzuar në sektorin e ndërtesave, e ndjekur nga 

sektori i transportit me konsumin prej 259.33 dhe ndriçimi publik me 0.7 TJ (figura 7.7). 

 

Figura 7.7: Struktura e konsumit të energjisë sipas sektorëve në komunën e Podujevës në vitin 

2012 

Figura 7.8 tregon shpërndarjen e konsumit total të energjisë në Komunën e Podujevës sipas sektorit 

dhe llojit të energjisë. 
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Figura 7.8: Shpërndarja e konsumit total të energjisë në Komunën e Podujevës sipas sektorit 

dhe llojit të energjisë  

Pjesa më e madhe në konsumin total të energjisë  me 80.11% i takon sektorit të ndërtesave, e 

ndjekur nga sektori i transportit me 19.84%. Dru-zjarri (584.7 TJ) është lloji i energjisë i cili 

shfrytëzohet me se shumti në sektorin e ndërtesave, ndërsa në sektorin e transportit 

konsumohet kryesisht nafta (182.16 TJ). 

 

7.5.2 Totali i emisioneve të CO2 në Komunën e Podujevës 

Inventari i emisionit bazë i CO2 në Komunën e Podujevës mbulon emisionet e drejtpërdrejta 

të CO2 që ndodhin për shkak të djegies së lëndëve djegëse dhe emisioneve indirekte të CO2 

nga energjia elektrike dhe konsumi i energjisë termike nga sektorët e ndërtesave, transporti 

dhe ndriçimi publik. Tabela 7.9 tregon emisionet e CO2 për çdo sektor dhe lloj të  energjisë.  

Tabela 7.9 Emisionet e CO2 për sektorin dhe llojin e energjisë  

Burimi i energjisë 

Emisionet, tCO₂ % 

Transporti 
Ndriçimi 

publik 
Ndërtesat 

Totali për 

burim të  

energjisë 

Përqindja 

sipas burimit 

të  energjisë 

Nafta-dizeli 4.910,80 0,00 2.684,72 7.595,53 4,22% 

Benzina 13.763,52 0,00 0,00 13.763,52 7,65% 

Gazi 385,20 0,00 1.743,04 2.128,24 1,18% 

Energjia elektrike 0,00 277,72 155.106,53 155.384,25 86,36% 

Lignit 0,00 0,00 1.064,47 1.064,47 0,59% 

Gjithsejtë  19.059,52 277,72 160.598,76 179.935,99 100,00% 

Përqindja sipas sektorit  10,59% 0,15% 89,25%  100,00% / 
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Figura 7.9 tregon totalin e emisioneve të  CO2 për sektor, dhe figura 7.10 tregon strukturën e 

emisioneve  për llojin e energjisë. Figura 7.11 jep një pasqyrë të strukturës së emisioni të CO2 

për sektor dhe llojin e energjisë. 

 

Figura 7.9: Emisioni i  CO2 sipas sektorit  

 

Inventari i totalit të emisionit është 179.94 ktCO2. Burimi më i madh emisionit, dhe burimi i 

konsumit të energjisë është sektori i ndërtesave me sasinë e emisionit prej 160.6 ktCO2, 

pasuar nga sektori i transportit me emisionin prej 19.1 ktCO2. 

 

Figura 7.10: Emisioni i CO2 sipas burimit të energjisë  
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Emisionet e CO2 nga konsumi i energjisë elektrike në vitin 2012 ishin 155.38 kt CO2 e që 

është 86.36% e emisionit total CO2, i ndjekur nga benzina dhe nafta me emisionet prej 

13.76kt CO2 (7.65%)  dhe 7.59 kt CO2 (4.22%). 

 

Figura 7.11: Struktura e emisionit të CO2 sipas sektorëve dhe burimeve të energjisë  

 

Pjesa më e madhe e totalit të emisioneve  të CO2, në vlerë prej  89.25% është nga sektori i 

ndërtesave, i ndjekur nga sektori i transportit me 10.59%.  

Inventari i Emisionit Bazë te CO2 në Komunën e Podujevës për vitin 2012 përfshin djegien e 

drejtpërdrejtë (të  lëndëve djegëse) dhe të emisioneve të tërthorta (konsumi i energjisë 

elektrike) nga tre sektorët e konsumit të drejtpërdrejtë të energjisë: 1) ndërtesat, 2) transporti 

dhe 3) ndriçimi publik.  

Gjithsejtë  emisioni i CO2 nga sektorët e cekura në Komunën e Podujevës në vitin 2012 ishte 

179.94 kt CO2. 
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8. Pasqyra e masave të mundshme për zvogëlimin e emisioneve të 

CO2 gjer në vitin 2020 në Komunën e Podujevës 

8.1 Hyrje 

Sipas metodologjisë të KE dhe rekomandimeve për përgatitjen e PVEQ-s një përmbledhje e 

masave të mundshme për zvogëlimin e emisioneve  të CO2 gjer në vitin 2020, në Komunën e 

Podujevës përfshin masat e identifikuar të efiçiencës së energjisë për sektorin e ndërtesave, 

transportit dhe ndriçimin publik në Komunën e Podujevës. 

 

Masat për sektorët e ndërtesave dhe transportit janë të ndarë në disa nën-kategori, varësisht 

nga nënsektorët për të cilët janë propozuar disa masa, si dhe qëllimet e tyre themelore dhe 

karakteristikat. Në krahasim me sektorët e transportit dhe të ndërtesave, masat që synojnë 

përmirësimin e efiçiencës energjetike të ndriçimit publik janë më të pakta dhe ato nuk janë të 

ndara në nënkategori. 

 

Ky kapitull përfshin studimin e të gjitha masave që do të rezultojnë, nëse zbatohen, në 

zvogëlimin  e emisioneve të CO2 në Komunën e Podujevës, pa marrë parasysh se çfarë do të 

jenë kostot e investimeve, potencialet e kursimeve të energjisë dhe qëndrueshmërisë 

ekonomike të energjisë në rast të zbatimit të tyre. Sa i përket masave që janë të realizueshme 

gjer në vitin 2020 dhe të qëndrueshme nga pikëpamja ekonomike, energjetike, përshkrimet e 

masave, kursimet e parashikuara të energjisë dhe emisioneve përkatëse të CO2, afatin kohor, 

vlerësimet e kostove të investimeve dhe organet përgjegjëse për zbatimin e tyre do të ceken në 

Kapitullin 8 të këtij dokumenti. 

 

8.2 Masat për zvogëlimin e emisioneve të CO2 për sektorin e ndërtesave në 

Komunës së Podujevës 

Në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian dhe situatën reale në Komunën e 

Podujevës, masat dhe aktivitetet për sektorin e ndërtesave janë të ndarë në pesë nënkategoritë 

e mëposhtme:  

 

 Masat e përgjithshme për zvogëlimi e emisioneve të CO2 për sektorin e ndërtesave; 

 Masat promovuese, dhe aktivitetet informuese dhe edukative; 

 Masat për godinat rezidenciale dhe publike në pronësi të Komunës së Podujevës; 

 Masat për sektorin e ndërtesave të banimit; 

 Masat për ndërtesat komerciale dhe të shërbimeve 

 

8.2.1 Masat e përgjithshme të reduktimit të emisionit të  CO2 për sektorin e ndërtesave 

Masat e përgjithshme përfshijnë masat të cilat vlejnë për tërë sektorin e ndërtesave në 

Komunën e Podujevës janë të  ndara në dy nënkategori kryesore: 
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 Masat për eliminimin e pengesave që pengojnë monitorimin dhe kontrollin e konsumit të 

energjisë në sektorin e ndërtesave të Komunës së Podujevës; 

 Skemat e bashkëfinancimit për zbatimit e masave të identifikuar të  efiçiencës së energjisë në 

të gjithë nënsektorët 

 

Masat për eliminimin e pengesave që pengojnë monitorimin dhe kontrollin e konsumit të energjisë në 

sektorin e ndërtesave të Komunës së Podujevës janë: 

 Miratimi i metodologjisë për mbledhjen e treguesve përkatës të energjisë për sektorin e 

ndërtesave të Komunës së Podujevës, në përputhje me klasifikimin e ndërtesave të përdorura 

në këtë PVEQ (1. ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës, 2. ndërtesat e banimit; 3. 

ndërtesat komerciale dhe të shërbimeve); 

 Mbledhja e treguesve (indikatorëve) përkatës të energjisë duke përdorur metodologjinë e 

zhvilluar në çdo vit, muaj apo ditë (në varësi të llojit të treguesit). Treguesit do të mblidhen 

nga sistemet automatike të kontrollit nga largësia ose me dorë, për kontrollin shtesë; 

 Përgatitja e sistemit të informacionit të menaxhimit të energjisë për Komunën e Podujevës që 

do të përmbajë të gjitha të dhënat dhe treguesit e mbledhur dhe do të mundësojë përgatitjen e 

të gjitha analizave të nevojshme. 

 

Duhet vënë në pah se këto masa janë shumë të rëndësishme, sepse nuk është e mundur që të 

monitorohen tendencat reale në konsumin e energjisë dhe zvogëlimin  e emisioneve  korresponduese 

të CO2 në sektorin e ndërtesave, pa mbledhjen e treguesve përkatës të energjisë në përputhje me 

metodologjinë e qartë. Rrjedhimisht, nuk do të jetë e mundur për të përcaktuar nëse është arritur apo jo 

qëllimi i përcaktuara nga PVEQ-ja që duhet të realizohet gjer në vitin 2020. 

Nën-kategoria tjetër e masave të përgjithshme, me ndikim të fuqishëm në zvogëlimin e emisioneve  të 

CO2 në Komunën e Podujevës përfshin përgatitjen e një skeme të bashkë-financimit të zbatimit të 

masave të efiçiencës së energjisë të identifikuara për tërë sektorin e ndërtesave. Përvoja e të gjitha 

qyteteve evropiane me energji të qëndrueshme dhe të zhvilluara tregon se, pa programet e bashkë-

financimit dhe programet tjera të ndryshme mbështetëse të administratës së komunës, zbatimi i 

masave të mjaftueshme të efiçiencës së energjisë e cila duhet të rezultojë në zvogëlimin  e emisioneve  

të CO2 gjer në më shumë se 20%, gjer në vitin 2020, nuk mund të pritet. 

Masat e përgjithshme të  propozuara të kësaj nën-kategorie janë: 

 Aplikimi i skemave stimuluese në Komunën e Podujevës (fondet e pakthyeshme, subvencione, 

dhe të ngjashme) për ndërtimin dhe rindërtimin e ndërtesave sipas shpenzimit të ulët të 

energjisë dhe standardeve pasive; 

 Aplikimi i skemave stimuluese në Komunën e Podujevës (fondet e pakthyeshme, subvencione, 

dhe të ngjashme) për shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë në ndërtesa 

(sisteme foto-voltaike, kolektorët solar, kaldajat me pelet, dhe të ngjashme). 

Lidhur me këtë nën-kategori të  masave të përgjithshme, është e vështirë për të vlerësuar në mënyrë 

sasiore ndikimin e tyre në kursimin e energjisë dhe zvogëlimin  korrespondues në emisionet e CO2. 

Por, është e sigurt se, pa realizimin e tyre, nuk do të jetë e mundur të realizohen qëllimet e planifikuar 

të zvogëlimit të emisioneve të CO2 gjer në më shumë se 20% gjer në vitin 2020.  
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8.2.2 Masat dhe aktivitetet promovuese, informuese dhe arsimore 

Nënkategoria e masave promovuese dhe aktiviteteve informuese dhe edukative, që synojnë zvogëlimin  

e emisioneve  të CO2 dhe përmirësimin e cilësisë së jetës të gjithë qytetarëve të Podujevës, përfshijnë: 

 

 Hapjen e Qendrave Informative për efiçiencën e energjisë (qendrat informative EE); 

 Vendosja e informatave EE në pjesë të ndryshme të qytetit; 

 Informimi i vazhdueshëm i konsumatorëve mbi mënyrat e kursimit të energjisë dhe temat 

aktuale të energjisë në pjesën e prapme të faturave të energjisë (në marrëveshje me 

distribucionin); 

 Realizimi i fushatave tematike promovuese-informative për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve 

për efikasitetin energjetik në ndërtesa: 

o Si duhet të ndërtohet shtëpia me energji efikase? 

o Rindërtimi i ndërtesave sipas parimeve të ndërtimit të qëndrueshëm; 

o Certifikatat e energjisë - Konsumi i energjisë si kategori e tregut, kur behet blerja, 

dhënia me qira ose rehabilitimi i ndërtesave; 

o Masat e efiçiencës së energjisë në amvisëri - valvulat termostatike, sistemit elektronik 

i kontrollit, sistemet diellore për ujë të ngrohtë; punimet nga druri të  jenë  të energjisë 

efikase; pajisjet shtëpiake të jenë të  klasës së energjisë A +++; 

o Etiketat për efikasitetin e energjisë - pse duhet blere vetëm pajisje të klasës se 

energjisë A +++? 

o Aparatet në Stand-by gjithashtu konsumon energji! – Nxjerrja e shukos (prizës) të  

aparatit pas përdorimit; 

o Ndriçimi ekonomik i brendshëm; 

o Ngrohja me pelet; 

o Kolektorët solar (diellore); 

o Sistemet foto-voltaike; 

o Pompat e nxehtësisë; 

o Shtëpia inteligjente - Çka është kjo? 

o Çfarë është shtëpia e energjisë se ulët ("tre-litra")? 

o Çfarë është NAZE ose shtëpia pasive ("një-litër")? 

o Çka është efekti  rikthyerës? 

 Organizimi i takimeve profesionale për promovimin e konsumit racional të energjisë dhe 

zvogëlimin  e emisioneve  të CO2; 

 Fushata arsimore për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e ndërtesave të qëndrueshme për 

grupet e paracaktuara të qytetarëve: 

o Organizimi i takimeve për efiçiencën e energjisë në pjesë të ndryshme të qytetit; 

o Si të kursehet energjia? - Për fëmijëve parashkollor dhe shkollor; 

o Veprimet në shkolla: gara në shkrimin e eseve ose vizatime që kanë të bëjnë me 

ndryshimet klimatike dhe kursimin e energjisë, dhënien e çmimeve dhe ekspozitat; 

o Përgatitja dhe shpërndarja e librave me ilustrime që merren me efiçiencën e energjisë 

dhe shfrytëzimin e burimeve të energjisë së ripërtërishme; 

 Sistemi arsimor: 

o Prezantimi i kurseve arsimore për efiçiencën e energjisë dhe shfrytëzimin e burimeve 

të ripërtërishme të energjisë për nxënësit e shkollave të mesme në Podujevës; 

o Punëtori dhe seminare mbi mënyrat e kursimit të energjisë për punonjësit/shfrytëzuesit 

e ndërtesave në pronësi të Komunës së Podujevës; 
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o Garat në mes të  punonjësve të institucioneve në pronësi të Komunës së Podujevës në 

promovimin e ideve inovative për efiçiencën e energjisë; 

o Organizimi i garave në shkollat fillore për efiçiencën e energjisë dhe burimet e 

ripërtërishme të energjisë me çmime për fituesit; 

o Financimi i punimeve të  nxënësve dhe studentëve që promovojnë efiçiencën e 

energjisë; 

o Programet arsimore që kanë të bëjnë me kursimin e energjisë për edukatore në çerdhe; 

 Mbështetja e energjisë-efikas dhe ndërtimin e qëndrueshëm në garat arkitektonike dhe urbane-

arkitektonike të  shpallura në Komunën e Podujevës: 

o Konkurset garues për ndërtesat e reja; 

o Konkurse garuese për rindërtim; 

o Në kuadër të programeve të konkurrencës, efikasiteti i energjisë dhe qëndrueshmëria 

duhet të përfshihen si kategori e vlerësimit, me pjesëmarrje prej gjer në 20% të 

rezultatit të përgjithshëm të vlerësimit të projektit. 

 

Ndikimi i këtyre masave në kursimin e energjisë dhe zvogëlimet korresponduese  të  emisioneve  të 

CO2 është vështirë të vlerësohen në terma sasiore.  

 

8.2.3 Masat për ndërtesat ë pronësi të Komunës së Podujevës 

Masat e identifikuar të efiçiencës së energjisë për ndërtesat në pronësi të komunës mund të 

ndahen në tri grupe, bazuar në karakteristikat e tyre themelore: 

 Aktivitetet përgatitore; 

 Projektet e zbatimit; 

 Masat legjislative. 

 

Përgatitja e aktiviteteve përfshinë masat dhe aktivitetet e mëposhtme: 

 

 Futja e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Energjisë në ndërtesat në pronësi të Komunës së 

Podujevës: 

 Mbledhja o 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); 

 Sistemi i leximit nga largësia i energjisë së konsumuar; 

 Përgatitja dhe përditësimi i vazhdueshëm i regjistrit të ndërtesave; 

 Kryerja e inspektimeve të energjisë në ndërtesa; 

 Futja e skemës 50-50% sipas së cilës realizohet kursimi i energjisë, gjegjësisht shmangja e  

shpenzimeve të  energjisë është e ndare në mënyrë të barabartë në mes të administratës së 

komunës, si pronar i ndërtesave dhe përdoruesve të  ndërtesave. Praktika e mëparshme janë 

jashtëzakonisht demotivuese, sepse pronarët e ndërtesave (shkollat, kopshtet, etj.) të cilët, për 

shkak të sjelljes së tyre të ndërgjegjshme, kanë kursime të konsiderueshme të energjisë, por jo 

përfitime. Përvoja tregon se zbatimi i skemës 50-50% rezulton në ndryshimin e sjelljes së 

pronarit të ndërtesës. Si rezultat, konsumi i energjisë është zvogëluar shumë. 
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Anketa e projekteve të veçanta me ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin e energjisë dhe 

zvogëlimin  e emisioneve  të CO2 është mjaft e gjatë. Kjo është arsyeja pse studimi përfshin 

vetëm projektet me ndikim të madh për zvogëlimin  e emisioneve  të CO2: 

 Instalimi i sistemeve diellore për  nxehjen e ujit në objektet arsimore, kulturore, sportive dhe të 

administratës në pronësi të Komunës së Podujevës;  

 Instalimi i valvulave termostatike në radiatorët e ndërtesave në pronësi të Komunës së 

Podujevës; 

 Zëvendësimi i instalimeve të ndriçimit në institucionet arsimore të komunës me ato moderne, 

instalimet e ndriçimi qe janë energji-efikase në përputhje me normat dhe rregulloret 

evropiane; 

 Termo izolimi i fasadave dhe kulmeve të ndërtesave në pronësi të komunës;  

 Instalimi i dritareve që janë energji-efikase në ndërtesat në pronësi të komunës;  

 Ndërrimi i kaldajave të vjetra për ngrohje me kaldajë te reja me efikasitet të energjisë;  

 Instalimi i sistemit të kontrollit automatik për ngrohje dhe ndriçim 

 Instalimi i termometrave në të gjitha dhomat në të gjitha ndërtesat ne pronësi të Komunës së 

Podujevës; 

  

Masat legjislative në nivel komune të cilat do të rezultojnë në uljen e lartë të emisioneve  të 

CO2 janë: 

 Futja e Prokurimit Publik të Gjelbër për të gjitha pajisjet dhe shërbimet për ndërtesat në 

pronësi të qytetit; 

 Marrja e vendimit nga ana e Kuvendit Komunal të Podujevës i cili kërkon që të gjitha 

ndërtesat e reja në pronësi të Komunës së Podujevës duhet të përdorin, të paktën, një burim 

optimal të energjisë të ripërtërishme (sistemet foto-voltaike, kolektorët diellore, pompat për 

ngrohje, etj.). 

 

 

8.2.4 Masat për sektorin rezidencial në Komunën e Podujevës (amvisëritë) 

 

Masat e efiçiencës së energjisë të këtij nënsektori mund të ndahen në ato për ndërtesat e reja dhe ato 

për ndërtesat ekzistuese. Mënyra më e mirë për të reduktuar konsumin e energjisë në ndërtesat e reja 

është të vendosen rregullat që kufizojnë konsumin e energjisë. Konsumi në ndërtesat e reja të banimit 

do të reduktohet në mënyrë të konsiderueshme në qoftë se rregullat e mësipërme zbatohen me sukses. 

Masat e efiçiencës së energjisë për ndërtesat ekzistuese rezidenciale mund të ndahen në dy kategori: 

 Aktivitetet përgatitore; 

 Zbatimi i projekteve të realizueshme. 

Ashtu si në rastin e nënsektorit të ndërtesave në pronësi të Komunës së Podujevës, përgatitja e 

aktiviteteve nuk do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në uljen e konsumit të energjisë dhe emisioneve  

përkatëse të CO2, por ato do të përcaktojnë parakushtet e nevojshme që nevojiten për zbatimin e tyre të 

suksesshëm. 

Masat e mëposhtme janë identifikuar për këtë kategori: 
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 Bashkëfinancimi i rindërtimit të fasadave dhe kulmeve të  ndërtesave  mbi parimet e 

ndërtimeve të qëndrueshme; 

 Bashkëfinancimi në instalimin e sistemeve diellore për ujë të ngrohtë. 

Projektet e mundshme të  efiçiencës së energjisë për sektorin e ndërtesave ekzistuese dhe të ardhshme 

të banimit të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë në konsumin e energjisë dhe zvogëlimin  e emisioneve  

të CO2 janë të shumta.  

Vetëm ato me ndikim të madh mbi zvogëlimin e emisioneve  të CO2 janë propozuar në këtë PVEQ: 

 Instalimi i sistemeve diellore për ujë të ngrohtë në familje gjer në vitin 2020;  

 Rindërtimi i izolimit termik të pjesës së jashtme, zëvendësimi i dritareve dhe rehabilitimit i 

kulmeve të  ndërtesave ekzistuese të banimit për energji efikase, mbi parimet e ndërtesave të 

qëndrueshëm, gjer në vitin 2020; 

 Instalimi i valvulave termostat në radiatorë në ekonomitë familjare në rajonin e komunës. 

 

Përgatitja dhe nisja e programeve bashkë-financuese janë të rëndësishme për zbatimin e suksesshëm të 

masave dhe aktiviteteve të identifikuara. 

 

8.2.5 Masat për ndërtesat komerciale dhe të shërbimeve 

Masat e propozuara për ndërtesat ekzistuese komerciale dhe shërbimeve përfshijnë: 

 Zhvillimi i kushteve dhe kritereve për marrjen e subvencioneve për përmirësimin e izolimit 

termik të ndërtesave në mënyrë që është në përputhje me rregulloret në fuqi; 

 Zhvillimi i kushteve dhe kritereve për marrjen e subvencioneve për shfrytëzimin e burimeve të 

ripërtërishme të energjisë: 

o Sistemet foto-voltaike; 

o Pompat e nxehtësisë; 

o Kolektorët diellore. 

 Inkurajimi për themelimin e Prokurimit Publik të  Gjelbër. 

 

 

8.3 Masat për zvogëlimin e emisioneve të CO2 në sektorin e transportit në 

Komunën  e Podujevës 

Në përputhje me rekomandimet e Komisionit Evropian dhe situatën aktuale në Komunën e Podujevës, 

masat dhe aktivitetet e propozuara në sektorin e transportit janë të ndara në nënkategoritë e 

mëposhtme:  

 Masat e planifikuara; 

 Masat dhe aktivitetet promovuese, informuese dhe arsimore; 

 Prokurimi Publik i Gjelbër; 

 Masat për automjetet në pronësi të Komunës së Podujevës; 

 Masat për transportin publik; 

 Masat për automjetet private dhe komerciale; 

 Planifikimi rrënjësor i integruar i trafikut 
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8.3.1 Masat e planifikuara për zvogëlimit e emisioneve të CO2 për sektorin e transportit në 

komunën  e Podujevës 

Nënkategoria e masave të planifikuara për zvogëlimin e emisioneve  të CO2 për sektorin e transportit 

të komunës së Podujevës, përfshin të gjitha masat përkatëse të cilat do të rezultojnë në përmirësimin e 

përgjithshëm të cilësisë së transportit të komunës në njërën anë, dhe zvogëlimit  të konsiderueshëm të 

emisioneve  të CO2 në anën tjetër. 

Kategoria e masave të planifikuara për zvogëlimin e emisioneve të CO2 për sektorin e transportit 

përfshin: 

 Futjen e sistemit të informacionit për monitorimin e trafikut; 

o Kjo masë përfshin instalimin e sistemit modern të  sinjalizimit të trafikut që do të 

përdoret për komunikim me shoferët, instalimi i pajisjeve matëse për monitorimin e 

fluksit të trafikut dhe mjedisit, i cili ju mundëson shërbimeve operative të kenë 

kontroll të situatës rrugore, të  parashikojnë rrezikshmërinë dhe të  parandalojnë 

aksidentet eventuale në trafik; 

 Masat për përmirësimin e fluksit të trafikut në Komunën e Podujevës; 

o Dhënia e përparësisë të mjeteve të transportit publik përmes shiritave të veçante; 

o Instalimi i sistemit për dhënien e përparësisë mjeteve të transportit publik në 

udhëkryqe; 

o Përcaktimi i kufizimeve të caktuara për transportin e mallrave, në mënyrë që të 

lehtësojë rrjetin e qarkullimit të  brendshëm në komune; 

 Futja e tarifave për ndotjen në trafik; 

o Bazuar në përvojat e qyteteve të KE, është e mundur që të vendosen pagesat për 

ndotjen e trafikut  në qendrën e Podujevës. Përcjellja e trafikut nga distanca në 

qendrën e Podujevës nuk do të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në zvogëlimin  e 

emisioneve  të CO2 në të gjitha zonat e qytetit, por ajo në mënyrë indirekte do të ulë 

numrin e automjeteve dhe do ta rrite përdorimin e transportit publik të komunës. 

Kompensimet e mbledhura për ndotjen e trafikut mund të përdoren për financimin dhe 

përmirësimin e  cilësisë së transportit publik; 

 Masat për përmirësimin e sigurisë në komunikacion: 

o Rregullimi i shpejtësi se makinës përmes instalimit të  radarëve që tregojnë 

shpejtësinë; 

o Instalimin gradual i shenjave të komunikacionit LED në të gjitha pjesët e rrezikshme 

në komunë; 

o Inkurajimi i përdorimit të  biçikletave 

 

8.3.2 Masat dhe aktivitetet promovuese, informuese dhe arsimore 

Masat dhe aktivitetet promovuese, informuese dhe arsimore që synojnë përmirësimin e cilësisë së 

trafikut dhe zvogëlimin e emisioneve  të CO2 në Podujevë janë: 

 Promovimi i modelit të shfrytëzimit maksimal të  numrit të  udhëtarëve në makina; 

 Informimi dhe trajnimi mbi mënyrat e vozitjes të makinës qe është miqësore ndaj mjedisit 

(auto shkollat); 

 Promovimi i përdorimit të lëndëve alternative djegëse; 
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 Organizimi i seminareve informuese-demonstruese për përdorimin e mjeteve alternative të 

karburantit (energjia elektrike, gazi, bionafta, etj.), me mundësi të angazhimit të  automjeteve 

me karburante alternative (për qytetarët); 

 Organizimi i javës mobile (lëvizja pa automjete) në qytet; 

 Organizimi i mbledhjeve, punëtorive dhe tubimeve të tjera, kryerja e sondazheve dhe 

analizave, shpërndarja e fletëpalosjeve informative dhe promovimi etj.; 

 Fushata: Një ditë në javë pa makinë; 

 Fushata: Biçikleta është e më e shëndetshme dhe shumë më e lirë! 

 

8.3.3 Prokurimi Publik i Gjelbër 

Kjo nënkategori e masave përfshin masat dhe aktivitetet e mëposhtme: 

 Futja e kritereve të Prokurimit Publik të  Gjelbër për automjetet në pronësi të komunës;  

 Futja e kritereve të Prokurimit Publik të  Gjelbër për automjetet e transportit publik. 

 

8.3.4 Masat për automjetet në pronësi të komunës së Podujevës 

Nënkategoria e masave për automjetet në pronësi të komunës përfshin: 

 Prokurimin e automjeteve të reja me emisionet e reduktuara të gazrave serrë (karburante 

alternative) në përputhje me kriteret e Prokurimit Publik të  Gjelbër  

 

8.3.5 Masat e transportit publik në Komunën e Podujevës 

Masat për transportin publik në Komunën e Podujevës përfshijnë ato masa që, në qoftë se zbatohet, 

rrisin cilësinë dhe përdorimin e transportit publik dhe uljen e përdorimit të makinave private. Në 

fillim, zbatimi i këtyre masave nuk do të zvogëlojë emisionet e CO2 në Gjilan. Reduktimi i emisioneve 

të CO2 do të pason duke pas parasysh numri e zvogëluar të makinave private në përdorim. Masat për 

transportin publik të Podujevës janë të ndara në dy grupe, në varësi prej llojit të transportit: 

 Masat që synojnë përmirësimin e cilësisë së transportit me autobus; 

 Masat që synojnë përmirësimin e transportit me biçikleta në Komunën e Podujevës.  

 
Nënkategoria e masave të transportit publik përfshinë: 

 Masat që synojnë përmirësimin e cilësisë së transportit me autobus: 

 Ndërrimi i autobusëve ekzistues të vjetër me autobusë me karburante alternative; 

 Instalimi i treguesve LED të cilët tregojnë ardhjen e autobusëve në të gjitha stacionet e 

autobusëve; 

 Përdorimi i mini busëve për linjat e autobusëve qe kanë numër më të vogël të udhëtarëve në 

mbrëmje dhe natën, në vend të atyre standard; 

 Përmirësimi i pajisjeve dhe infrastrukturës në vendndalesat e autobusëve dhe vendndalesat e 

mbuluara; 

 Stimulimi i prodhimit të karburantit bio-naftë nga mbeturinat e vajit të  ngrënies për nevojat e 

transportit me autobus publik; 

 Prezantimi i hartave të transportit publik në të gjitha vendndalesat e autobusëve dhe të 

vendndalesat e mbuluara. 
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 Masat që synojnë përmirësimin e transportit me biçikleta në komunën e Podujevës: 

 Formimi i rrjetit të biçikletave për marrje me qira, e pajisur me pajisje të TI për të parandaluar 

vjedhjen. Vendvendosja adekuate e biçikletave dhe servisimi i tyre duhet gjithashtu të 

sigurohet. 

 Ndërtimi i shtegut të ri për biçikleta dhe rregullimi i atyre ekzistuese në rajonin e Podujevës. 

 

8.3.6 Masat për automjetet private dhe komerciale 

Masat e propozuara qe synojnë shfrytëzimin më racional të automjeteve private dhe komerciale në 

komunën e Podujevës janë: 

 Tarifimi i automjete konvencionale për hyrje në qendër të komunës ndërmjet orës 06:00 dhe 

23:00 dhe zgjerimi i këtyre masave në pjesët tjera të qytetit ku ka tollovi në trafik; 

 Mostarifimi për automjetet të  cilat përdorin lëndët djegëse alternative; 

 Leja për përdorimin e shiritit të  verdhë për automjetet me 3 ose më shumë pasagjerë. 

 

 

8.4 Masat në sektorin e ndriçimit publik 

Masat që synojnë zvogëlimin  e konsumit të energjisë dhe ndotjes në sektorin e ndriçimin publik në 

komunën e Podujevës janë si vijojnë: 

 Zëvendësimi i sistemit ekzistues jo efikas të ndriçimit publik me sistemin me efikas të  

energjisë dhe miqësore ndaj mjedisit, ndriçimi modern me efikasitet të lartë;  

 Themelimi i regjistrit të  ndriçimit publik në platformën GIS. 

 

Siç u tha në nënkapitullin e hyrjes, ky kapitull përmban një pasqyrë të gjitha masave dhe aktiviteteve 

në sektorët e ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik të cilat do të rezultojnë në zvogëlimin  e 

emisioneve  të CO2, nëse zbatohen me sukses.  

Kapitulli 8 i këtij PVEQ jep treguesit kryesorë për masat e identifikuara me koston dhe përfitimin 

optimal për të tre sektorët e konsumit të energjisë në Komunën e Podujevës që duhet të rezultojnë në 

zvogëlimin  e CO2 me më shumë se 20% gjer në vitin 2020. 
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9. Korniza kohore dhe financiare për zbatimin e masave dhe 

aktiviteteve për Komunën e Podujevës 

9.1 Hyrje  

Kapitulli i mëparshëm paraqet një pasqyrë të plotë të masave dhe aktiviteteve të mundshme në lidhje 

me Planin e Veprimit të Qëndrueshëm të Energjisë në Komunën e Podujevës në sektorët e ndërtesave, 

transportit dhe ndriçimit publik. Për referencë të lehtë, çdo masë është paraqitur në mënyrë të 

përmbledhur në një tabele. Në përpjekje për të përmbushur qëllimin e Planit të Veprimit dhe për të 

arritur minimum e zvogëlimit të  CO2 për 21% t gjer në vitin 2020 në krahasim me vitin bazë, vetëm 

realizimi i pjesshëm i masave të parapara do të mjaftojë, dhe arritja e tij varet nga parametrat 

financiare, të përkohshme dhe organizative. 

Masat e identifikuar për zvogëlimin  e CO2 janë përshkruar në tabelat më tutje në këtë kapitull, ndërsa 

çdo masë shoqërohet nga parametrat e mëposhtëm:  

 Afati kohor për zbatimin e masës; 

 Organet përgjegjëse për zbatimin e masës; 

 Vlerësimi i kostos se investimeve për zbatimin e masës; 

 Vlerësimi i potencialit të kursimit të energjisë; 

 Vlerësimi i zvogëlimit të  CO2; 

 Instrumenti i mundshëm financiar për zbatimin e masës; 

 Përshkrim i shkurtër i masës dhe mënyra e zbatimit. 

 

Masat, së bashku me parametrat përkatëse, janë të ndara në tri kategoritë e mëposhtme: 

 Masat për zvogëlimin  e emisioneve të CO2 në sektorin e ndërtesave në Komunën e Podujevës; 

 Masat për uljen e emisioneve  të CO2 në sektorin e transportit në Komunën e Podujevës; 

 Masat për zvogëlimin e emisioneve  të CO2 në sektorin e ndriçimit publik në Komunën e 

Podujevës. 

 

Instrumentet e mundshme financiare për zbatimit të çdo mase të përmendur janë paraqitur në 

kapitullin 10 të këtij plani të veprimit. 

 

 

9.2 Masat për zvogëlimin e emisioneve  të CO2 në sektorin e ndërtesave në 

Komunën e Podujevës 

Në vazhdim është përmbledhja e masave për zvogëlimin e CO2 për sektorin e ndërtesave në Komunën 

e  Podujevës, të ndara në katër kategori:  
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 Masat e përgjithshme; 

 Masat për ndërtesat në pronësi të komunës; 

 Masat për ndërtesat e banimit; 

 Masat për ndërtesa komerciale dhe shërbyese. 

 

Kategoria e masave të përgjithshme në ndërtesa përfshin një sërë masash:  

 Promovimi, arsimimin dhe ndërgjegjësimi i banorëve të komunës; 

 Masat e mbetura që kanë të bëjnë me sektorin e përgjithshëm të ndërtesave në komunën e 

Podujevës. 

 

 

9.2.1 Masat e përgjithshme  

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 1. Edukimi dhe ndryshimi i sjelljeve të  punëtorëve / 

shfrytëzuesve të  ndërtesave në pronësi të  komunës se 

Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

30,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

42 -  Energjia elektrike 

377 - Energjia termike 

419 - total 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 60 – nga energjia elektrike 

34 – nga energjia termike 

94 – total 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës 

 Buxheti nacional 

 Donatoret, IFN 

Përshkrimi i shkurte/komentet  Kjo masë përfshin një sërë aktivitetesh arsimore që kërkojnë 

ndërmarrjen e rregullt – organizimin e ngjarjeve çdo tre muaj dhe duke 

vepruar ne pajtim me të: 

 Organizimi i punëtorive arsimore për kursimin e energjisë; 

 Përgatitja dhe shpërndarja e materialeve arsimore (fletushka, 

postera, stikersa, etj.); 

 Organizimi tribuna të  diskutimeve dhe ngjarje të ngjashme. 

 

Përveç aktiviteteve edukative të parapara në kuadër të kësaj mase, ka 

nevojë për marrëveshje stimuluese të kursimit të energjisë (p.sh. 

marrëveshja 50/50) brenda së cilës një pjesë e fondit financiar që vjen 

nga kursimet e realizuara të energjisë mbetet në dispozicion të 

institucioneve individuale në të cilat janë realizuar kursimet.  

 

Kursimi i energjisë i  arritur nëpërmjet zbatimit të masave që synojnë 

edukimin dhe ngritjen e vetëdijes për shfrytëzuesit e ndërtesave të 

komunave në pronësi është mjaft e vështirë të përcaktohet në mënyrë  
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Numri/Masa/Emri i aktivitetit 2. Edukimi dhe promovimi i efiçiencës së energjisë për 

qytetaret e Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

  Shoqëria civile 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

50,000  

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

8.562 – elektrike 

14.040– termike 

22.602 – total   

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 12.312 – elektrike 

    385 – termike 

12.697 – total 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i komunës se Podujevës 

 Buxheti nacional 

 Donatoret (GIZ, UNDP, USAID), IFN 

Përshkrimi i shkurte/komentet  Kjo mase përfshinë disa aktivitete të  cilat duhet të  implementohen 

rregullisht:  

1. Vendosja  e info kioskave  EE në pjesë të ndryshme të komunës së 

Podujevës; 

2. Informacioni i vazhdueshëm i konsumatorëve në lidhje me kursimin e 

energjisë dhe çështjet aktuale të shënohen në anën e pasme te faturave të 

energjisë; 

3. Kryerja e promovimit dhe fushata informuese me tema specifike për 

ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për efikasitet energjetik të ndërtesave: 

 Si duhet ndërtuar një shtëpi EE?;   

 Bërja e rindërtimeve në përputhje me parimet e një ndërtese të 

qëndrueshëm; 

 Certifikatat e energjisë - Konsumi i energjisë si kategori e tregut 

në  blerjen, marrjen me qira dhe riparimin e ndërtesave; 

 “Ndryshimi i sjelljes së qytetarëve” drejt kursimit të energjisë 

 Masat për efiçiencën e energjisë në ekonomitë familjare - 

valvulet termostatike, sistemet diellore për ngrohjen e ujit 

sanitar, zdrukthëtari energji-efektive, pajisje në shtëpi me  

etiketën e energjisë “A +++"; 

 Etiketa e efiçiencën  të  energjisë - Pse të  blejnë vetëm 

pajisje me klasë të energjisë A +++? 

 Pajisjet në standby konsumojnë energji elektrike! – Ç kyçni 

pajisjet nga prizat e rrjetit eklektik  pas përdorimit; 

 Energji-efektive në ndriçimin e shtëpisë; 

sasiore. Bazuar në përvojat e qyteteve të tjera evropiane, ka një mendim 

se aktivitetet e vazhdueshme edukative për promovimin dhe informimin 

gjatë 5 viteve të ardhshme do të rezultojë me 5% të  kursimit të  

energjisë elektrike dhe energjisë termike në ndërtesat në pronësi të 

Komunës së Podujevës, krahasuar me konsumin në vitin bazë 2012. 

Konsumi total i energjisë termike  për ndërtesat në  pronësi të Komunën 

së Podujevës, në vitin 2012 ishte 7.549,711MWh/vit, ndërsa konsumi i 

energjisë elektrike vlerësohet të jetë 835.89 MWh/vit. 
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 Ngrohja nga biomasa; 

 Kolektorët diellore; 

 Pompat e nxehtësisë; 

 Ndërtimi Inteligjente - çka është ajo?; 

 Çfarë është shtëpia me energjisë te vogël" (tri-litra")?;  

 Çfarë është shtëpia pasive ("një-litër")?;  

 Çka është Faktori 10?; 

 

4. Organizimi i takimeve për promovimin e përdorimit racional të 

energjisë dhe për zvogëlimin e emisioneve të  CO2: 

 

Kursimi i energjisë duke zbatuar masat që përfshijnë ngritjen e  edukimit dhe 

ndërgjegjësimi i grupeve të ndryshme të synuara është e vështirë të përcaktohet 

numerikisht. Bazuar në përvojat e qyteteve evropiane, gjer në vitin 2020 zbatimi 

i vazhdueshëm i këtyre masave duhet të rezultojë në uljen 8% të konsumit të 

energjisë termike dhe elektrike. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 3. Pakoja e instrumenteve për promovimin e instalimit të 

kolektorëve solar për ngrohjen e ujit 

Autoriteti implementues  -  Komuna e Podujevës 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

- Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

-  Ministria e Qeverisjes Lokale 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

100,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

E përfshirë në masën 2 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (kt CO2) 
 

Financimi për implementimin e 

masës 

Financimi do të sigurohet kryesisht gjatë Promovimit te tregut të 

nxehjes së ujit nga sistemet solare. Një fond plotësues mund të sigurohet 

nga komuna. 

Përshkrimi i shkurte/komentet  Zbatimi i suksesshëm i projektit për ngrohëset e ujit nga sistemet solare 

do të rezultojë në rritjen e shfrytëzimit të ngrohjes së ujit nga sistemet 

solare në ndërtesa e banimit dhe kështu duke ndikuar në zvogëlimin e  

madh të konsumit të energjisë elektrike për ngrohjen e ujit. 

- Informimi i konsumatorëve në lidhje me kursimet e vazhdueshme 

të energjisë në rastin e instalimit të kolektorëve solar 

- Takimet për të promovuar shfrytëzimin racional të energjisë dhe 

zvogëlimin e emisioneve të CO2 në rastin e instalimit të 

kolektorëve solar 

- Kursimet e energjisë duke implementuar masat të cilat përfshijnë 

ngritjen arsimore dhe vetëdijesimin e grupeve të ndryshme të 

fokusit 
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Numri/Masa/Emri i aktivitetit 4. Rrjeti këshillues për energjinë – Qendrat informative për 

efiçiencën e energjisë  

Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës 

- Agjencioni për efiçiencën e energjisë 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

50,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

E përfshirë në masën 2 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (kt CO2)  

Financimi për implementimin e 

masës 

Financimi për Rrjetin Këshillues për Energjinë dhe Qendrat Informative 

për Efiçiencën e Energjisë  do të  behet nga donatoret dhe Komuna.  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Implementimi i Rrjetit Këshillues për Energjinë është një përcjellje 

“follow-up” e domosdoshme për kampanjën e vetëdijesimit qe duhet të  

ndërtohen hap pas hapi. Hapi i pare do të  jetë  ndërtimi i qendrave 

informative për amvisëritë.  

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 5. Edukimi dhe trajnimi i mëtutjeshëm për profesionistët e 

energjisë  

Autoriteti implementues   Agjencioni për efiçiencën e energjisë i Kosovës; 

 Asociacioni i Inxhiniereve (Makinerisë, Elektro dhe Arkitekturës); 

 Komuna e Podujevës; 

 Oda Ekonomike.  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Duhen analiza të mëtejme 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

E përfshirë në masën nr. 2 

Vlerësimi i zvogëlimit te (kt CO2)  

Financimi për implementimin e 

masës 

Financimi për këtë mase do të behet nga donatoret, si p.sh GIZ dhe 

institucionet tjera të cilat i përkrah QeK në përmirësimin e Sistemit të 

Arsimit dhe Trajnimit Profesional, si dhe nga Oda e Inxhiniereve. 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Projektligji për Efiçiencën e Energjisë ka parapare auditimin e energjisë. 

Për profesionist në sektorin e ndërtimit dhe konstruktimit (projektuesit 

dhe punëtorët ndërtimor) do të  zhvillohen kurse te specializuara të 

trajnimit. Përveç kësaj, do të zhvillohen procedurat e licencimit për 

edukimit të  mëtutjeshëm.  

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 6. Skema e certifikimit për ndërtesa  

Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

- Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

- Ekspertet e pavarur për energji (të  certifikuar)  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

100,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 4.364 – energji termike 
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(MWh) 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 2,380 

Financimi për implementimin e 

masës 

Financimi do të  paguhet nga institucionet dhe organizatat të  cilat janë 

të obliguara ta bëjnë auditimin e energjisë, si dhe nga pronaret e 

banesave të  cilat do të  merren me qira ose të  cilat do të  shitën.  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Në përputhje kornizën ligjore (Ligji për Efiçiencën e Energjisë dhe 

Udhëzimi Administrativ Nr. 01/12 për Auditimet Energjetike), skema e 

certifikimit të  ndërtesave duhet të vihet në zbatim me qëllim të bërjes 

më transparente të konsumit të energjisë të ndërtesave ndaj 

konsumatorëve dhe/ose qiramarrësit. 

 

 

9.2.2 Ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 7. Instalimi i kolektorëve diellore për ngrohjen e ujit në  

ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës 

Autoriteti implementues  - Komuna e  Podujevës  

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

120,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

14MWh - Energjia elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 20 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës  

 Kontributi i donatoreve, IFN’t  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  50% e ndërtesave në pronësi të  komunës (qendrat shëndetësore dhe 

ndërtesat administrative) gjer në vitin 2020 do të  kenë të  instaluar 

kolektorët për ujë të  ngrohtë.  

Të gjithës ngrohësit e ujit në ndërtesat e përmendura janë elektrik. 

Konsumi i përgjithshëm i matur i energjisë termike i ndërtesave në 

pronësi të komunës në vitin 2012 ishte 232.07 MWh. Kursimi i pritur i 

energjisë termike për ngrohjen e ujit është vlerësuar në 6%.  

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 8. Modernizimi i sistemit të ndriçimit në 400 klasa në 

institucionet arsimore në pronësi të Komunës së Podujevës 
Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës 

- Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 

 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2012 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e  

gjithëmbarshëm)   € 

240,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

70 - Energji elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 100 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës  

 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 

 Donatoret tjerë.  
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Përshkrimi i shkurtë /komentet  Sipas të dhënave të mbledhura ekzistojnë 3 shkolla  të mesme dhe  59 

shkolla fillore në Komunën e Podujevës. Vlerësimi i kostos financiare 

për modernizimin e ndriçimit në një klasë mesatare  (52 m2) arrin në 

600 €. Vlerësimi i kursim të energjisë elektrike për një klasë  mesatare 

për zbatimin e masës është vlerësuar në 174 kWh/vit.  

Kursimet  totale  të energjisë  elektrike nga modernizimi i ndriçimit në 

400 klasa gjer në vitin 2020 është vlerësuar në 70 MWh.  

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 9. Instalimi i termometrave në çdo dhomë të objekteve në 

pronësi të Komunës së Podujevës  
Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm)  € 

2 €/ për termometër, totali 3500€ 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

151MWh – energji termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2 / vit) 14 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti I komunës se Podujevës 

 Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Instalimi i termometrave të  murit në çdo dhomë  (zyrat,  dhomat e 

takimit, etj.) ofron pasqyrën e temperaturës së dhomave dhe lejon 

rregullimin e temperaturës, dhe rregullon sistemet e ngrohjes/ftohjes. 

Përveç vendosjes se termometrave, masa parasheh këto aktivitete 

fillestare arsimore: 

 Termometrat do të mbajnë shenjën e cila tregon: "1°C kursen 

energji gjer në 6%". 

 Pas instalimit të  termometrit në dhomë, përdoruesit do të 

informohen për qëllimin e masës dhe mënyrat për zbatimin e tij të 

suksesshëm. 

 Përgatitja dhe shpërndarja e fletushkave. 

 

Vlerësimi total i kostos se investimeve për zbatimin e kësaj mase në 

rreth 1750 dhoma  të  ndërtesave në pronësi Komunës është vlerësuar në 

rreth 3500 €.  

Bazuar në përvojat ndërkombëtare, kjo masë mund të zvogëlojë më 

shumë se 2% të konsumit të energjisë termike në ndërtesat në pronësi të 

Komunës së Podujevës.  

Masa mund të zbatohet menjëherë, pasi ajo nuk është kërkuar as 

financiarisht as në aspektin logjistik për implementim. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 10. Izolimi termik i fasadave dhe kulmeve në 45 ndërtesa në 

pronësi të Komunës së Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm)  € 

1,250,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

1401 - Energjia termike 
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Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 180 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

 Ministria e Qeverisjes Lokale dhe Administrate. 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Instalimi i plotë i fasadës të  murit dhe  izolimi termik i çatis për 45 

ndërtesa në pronësi të  komunës duhet të bëhet në një zonë të llogaritur 

prej rreth 24000m2. Kursimi i energjisë termike konsiderohet në rreth 

67 kWh/m2, ndërsa kostoja e investimeve është rreth 35 €/ m2.  

Është e rekomanduar që prioritet në izolimin termik duhet të jepen për 

institucionet që kanë nevojë për rindërtim (22 shkolla fillore, 18 qendra 

për kujdes shëndetësor dhe 5 ndërtesa administrative të Komunës së 

Podujevës). 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

11. Vendosja e dritareve me performancën të lartë dhe 

energji- efikase në 25 ndërtesa në pronësi të Komunës së 

Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

462,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

515 - Energjia termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 74 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

 Ministria e Qeverisjes Lokale dhe Administratës. 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Instalimin i dritareve me performancë të  lartë dhe energji-efektive në 

50 ndërtesa në pronësi të Komunës së Podujevës do të kryhet në bazë të 

llogaritjes se hapësirës se ngrohte prej 21000 m2. Kursimi i energjisë 

termike është vlerësuar në 35 kWh/m2, ndërsa kostoja e investimeve 

është rreth 22 €/m2. 

Rekomandohet fuqishëm zbatimi i njëkohshëm i masave me nr. rendor 

10  dhe 11. 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

12. Instalimi i valvulave termostatike në radiatorë në të gjitha 

ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

40€ / valve termostatike, total 35,000€ 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

151MWh – energji termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (kt CO2) 14 
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Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës 

 Fondet regjionale (BEI, KfW) 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Kjo masë parasheh instalimin e seteve termike (valvave termostatike) në 

pjese e mbetur të ndërtesave në pronësi të Komunës së Podujevës deri 

në vitin 2020, sipërfaqja ngrohëse totale e të cilave është afërsisht 

5000m2. 

 

Bazuar në rezultatet e fituara nga auditimet e shumta të energjisë në 

ndërtesat publike, numri mesatar i radiatorëve arrin në 0,0517 

radiatorë/m2, ose 1 radiator për 20m2.. Prandaj, kjo masë duhet të 

përfshijë  instalimin e valvave termostatike në të gjithë radiatorët. 

Kursimi i energjisë termike është vlerësuar në 16 kWh/m2, ndërsa 

çmimi për një komplet të  termostatit është rreth 40 €.  

Ndërtesat në pronësi të komunës që nuk kanë sisteme të ngrohjes 

qendrore, kanë kondicionerë për çdo dhomë. Ndërtesat që duhet të 

rinovohen planifikojnë instalimin e sistemeve të konsumit të ulët të 

energjisë, p.sh. kaldaja apo pompat e ngrohjes ku është e mundshme. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 13. Futja e kritereve të prokurimit publik të gjelbër për 

blerjen e pajisjeve elektrike në ndërtesa në pronësi të 

Komunës së Podujevës 
Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nuk ka kosto 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

125 – Energji elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 180 

Financimi për implementimin e 

masës 

 Masat e politikave 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Kjo masë ka për qëllim stimulimin e blerjes se pajisjeve të energjisë 

efikase për nevojat e të gjitha ndërtesave në pronësi të Komunës së 

Podujevës përmes futjes së politikës së Prokurimit Publik të Gjelbër. 

Kriteret për blerjen e pajisjeve të tilla duhet të  përcaktohen paraprakisht 

dhe të standardizohen në një Rregullore të veçantë, dhe të gjitha pajisjet 

e sapo instaluara duhet të plotësojnë kriteret e përcaktuara. Pas zbatimit 

të masës, kursimi i energjisë elektrike gjer në vitin 2020 konsiderohet të  

jetë 15%, në krahasim me vitin bazë 2012. 

 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

14. Instalimi i llambave për kursimin e energjisë në ndërtesat 

në pronësi të Komunës së Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron (vitet) 2016-2019 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm)  € 

30,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer 

(MWh) 

50 MWh - Energjia elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 72 
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Financimi për implementimin e 

masës 

 Buxheti i komunës se Podujevës 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Rregullorja e BE-së qe ka të bëjë me produktet e ndriçimit (Rregullorja 

e KE 244/2009) parashikon që gjer në vitin 2016 prodhim i llambave 

tradicionale inkandeshente do të ndaloj, duke rezultuar në zëvendësimin 

e tyre me llambat për kursimin e  energjisë.  

Kjo masë synon zëvendësimin e llambave konvencionale me llambat 

për kursimin e energjisë në të gjithë ndërtesat në  pronësi të  komunës 

gjer në vitin 2017.  Kjo masë do të mundëson rënie të konsumit të 

përgjithshëm të energjisë elektrike gjer në 6% gjer në vitin 2020 në 

ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 15. Ndërrimi i kaldajave të vjetra ekzistuese me lëndë 

djegëse thëngjill, me kaldaja të reja efiçiente me 

biomasë në ndërtesat në pronësi të komunës 
Autoriteti implementues   Komuna e  Podujevës  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

505,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 285 – Energji termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 504 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës së Podujevës 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Rregullorja e BE që ka të bëj me burimin e energjisë  (Rregullorja 

e BE 2009/28/EC) që e përshkruan se lignit nuk mund të përdoret 

si lëndë djegëse primare për ngrohje qendrore për shkak të ndotjes 

së madhe me lirimin e CO2.  

Kjo masë ka për qëllim ndërrimin e kaldajave të vjetra me lende 

djegëse thëngjill për sistemet e ngrohjes qendrore, me kaldaja me 

efiçiete të lartë të energjisë që përdorin biomasën, në të gjitha 

ndërtesat që janë në pronësi të komunës deri në vitin 2020. 

Implementimi i kësaj mase do të rezultojë në zvogëlim prej 10 deri 

në15% të konsumit të energjisë termike, si rezultat i efiçiencës më 

të mirë të kaldajave që përdorin biomasën si lëndë djegëse primare, 

deri në vitin 2020, për të gjitha ndërtesat në pronësi të Komunës së 

Podujevës. 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 16. Ndërrimi i sistemeve ekzistuese të ngrohjes me energji 

elektrike, me kaldaja të reja efiçiente me biomasë në 

ndërtesat në pronësi të komunës 
Autoriteti implementues   Komuna e  Podujevës  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

60,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) S’ka kursime të energjisë (vetëm ndryshim të burimit të energjisë 

nga ajo elektrike në biomasë) 
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Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 33 

Financimi për implementimin e masës  Komuna e Podujevës 

 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Rregullorja e BE që ka të bëj me burimin e energjisë  (Rregullorja 

e BE 2009/28/EC) që e përshkruan se energjia elektrike nuk mund 

të përdoret si burim energjie primar për ngrohje qendrore për shkak 

të ndotjes së madhe me lirimin e CO2 – në mënyre indirekte.  

Kjo masë ka për qëllim ndërrimin e kaldajave të vjetra elektrike  

për sistemet e ngrohjes qendrore, me kaldaja me efiçience të lartë 

të energjisë që përdorin biomasën, në të gjitha ndërtesat që janë në 

pronësi të komunës deri në vitin 2020.  

Kjo masë nuk ndikon në kursimin e konsumit të energjisë termike 

si rezultat i efiçiencës më të mirë të kaldajave që përdorin 

biomasën, deri në vitin 2020, për të gjitha ndërtesat në pronësi të 

Komunës së Podujevës,  por ndikon mjaft shumë në zvogëlim të 

emisionit të CO2. 

 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 17. Futja në përdorim e Menaxhimit të Qëndrueshëm te 

Energjisë në ndërtesat në pronësi të komunës 

Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

100,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 4226.5 -   Energjia termike 

33.4 -     Energjia elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të (t CO2) 68.5 

Financimi për implementimin e masës  Komuna e Podujevës 

 Fondet ndërkombëtare  

 Sektori privat 

 OJQ-t  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Autoritet komunale do të themelojnë sistemin e menaxhimit të 

energjisë në nivelin komunal me qëllim të: identifikojë konsumin e 

energjisë – monitorimin e vazhdueshëm i modelit të konsumit të 

energjisë,  planifikimin dhe zbatimin e masave për efikasitetin 

energjetik, verifikimin dhe vlerësimin e arritjeve në ndërtesat në 

pronësi të Komunës së Podujevës. 

Përveç kësaj, rritja e vazhdueshme e çmimit të energjisë elektrike 

do të ketë ndikime të mëdha në institucionet publike dhe do të 

shërbejë si model i mirë për sektorët tjerë. Bazuar në përvojën 

ndërkombëtare, kursimet e energjisë termike vlerësohen të jenë 

rreth 3% dhe deri ne 4% të konsumit të energjisë elektrike. 
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9.2.3 Sektori i banimit ne Komunën e Podujevës 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit  18. Skema e stimulimit për renovimin e plotë të blloqeve 

multi-apartament (MFH). 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

 Ministria e Zhvillimit Ekonomik  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

75,000 për vit; 375,000 € në total 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 421 MWh  Energjia termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 242 

Financimi për implementimin e masës  Komuna e Podujevës  - masat e politikave 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Skema e subvencionimit është e bazuar në kriterin e mëposhtme:  

 Cilësia minimale termike për marrjen e subvencionit; 

 Rritjen e subvencionit me përmirësimin e cilësisë termik pas 

rinovimit; 

 Në sektorin e ndërtesave: mbështetja shtesë sociale për familjet 

me të ardhura të ulëta,  

 

Gjer tani, pjesa dominuese e ndërtesave kolektive në Podujevë 

përbëhet nga ndërtesat shumëkatëshe. Pronarët e tyre nuk janë në 

gjendje të mbulojnë të gjitha shpenzimet për renovimin e plotë të 

ndërtesës, e kjo zakonisht është një pengesë e madhe për rinovimin 

ose çon në rinovimin me cilësi të ulët. Prandaj, skemat e 

subvencioneve janë instrumente të rëndësishme për rritjen e 

kualitetit të rinovimit termikë.  

Me implementimin e masave EE në mbështjellësin e ndërtesave 

dhe sistemin e ngrohjes, kursimet specifike te energjisë janë 149 

kWh/m2/vit, (izolimi i fasadave. Izolimet e kulmeve dhe ndërrimi i 

dritareve). 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 19. Skema e stimulimit për instalimin e kolektorëve 

diellorë në 500 ndërtesat ekzistuese të banimit  

Autoriteti implementues  - Sektori i biznesit  

- Komuna e Podujevës  

- Agjencioni për Efiçiencë të Energjisë 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

586,000 € (15% nga kjo shumë do të subvencionohet, 85% do të paguhet 

nga pronarët e apartamenteve) 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 1,222 Energjia termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 1758 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i komunës së Podujevës 

 Donatoret  

 Sektori privat  

 Institucionet financiare  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Arsyeshmëria  ekonomike  dhe kthimi relativisht i favorshëm për 

investime mund të arrihet përmes kërkesës së madhe për ujë të 

ngrohtë në baza ditore dhe vjetore.  
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Hapat e mëposhtëm janë të nevojshëm për të arritur një zbatim 

efikas të kësaj mase: 

  

• Subvencionet më shumë se 15%, nga buxheti komunal ose/dhe 

institucionet e ndryshme financiare; 

• Institucionet akademike dhe shkencore duhet të zhvillojnë 

projekte të zbatueshme për të ndihmuar prodhuesit vendor të 

pajisjeve; 

• Të themelohen dhe të akreditohen laboratorët për të testuar 

cilësinë e pajisjeve të prodhuara; 

• Të organizohet fushata informuese qe do t’iu mundëson 

konsumatorëve që të njihen me cilësinë e pajisjeve të ofruara 

dhe përfitimet nga përdorimi i tyre.  

 

Është llogaritur skema e stimulimit për 500 familjet me rreth 

115m2 hapësira të shfrytëzueshme. Kursimet e energjisë që 

rrjedhin nga këto masa janë llogaritur se  do të jenë 550 kWh/m2 të 

sipërfaqes me kolektorë diellore. Përfundimisht për një shtëpi 

tipike do të instalohen 4 m2 kolektorët diellor. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 20. Instalimi i llambave të  cilat kursejnë energjinë në të  

gjitha amvisëritë në zonat e komunës së Podujevës 
Autoriteti implementues  - Ligji I Tregut 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2019 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nuk ka kosto 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 7604 MWh  Energji elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 10,935 

Financimi për implementimin e masës - Sektori privat 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Rregullorja e BE-së qe ka të bëjnë me produktet e ndriçimit 

(Rregullorja KE 244/2009) parashikon që gjer në vitin 2016 do të 

ndalohet prodhimi i llambave konvencionale inkandeshentet, duke 

rezultuar në zëvendësimin e tyre me llambat për kursimin e 

energjisë. 

Duke supozuar se një amvisëri mesatarisht kursen 800kWh/vit të 

energjisë elektrike,  për qëllime të njëjta në vitin 2012 energjia 

elektrike e shpenzuar ishte në vlerë prej 10,863MWh. 

Mesatarisht një llambë me kursim, konsumon 70 deri në 80% m 

pak energji elektrike se sa llamba standarde, prandaj deri me 2020 

përmes kësaj mase do të kursehen rreth 7604MWh. 

 

9.2.4 Sektori komercial dhe i shërbimeve në Komunën e Podujevës 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

21. Promovimi i Menaxhimit të Qëndrueshëm të 

Energjisë në sektorin komercial dhe të  shërbimeve 

Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

75,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 462MWh - Energjia termike 
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Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 201 

Financimi për implementimin e masës  Ministria e Zhvillimit Ekonomik  

 Fondet ndërkombëtare  

 Sektori privat  

 OJQ-t  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Autoritet komunale do të themelojnë sistemin komunal të 

menaxhimit të energjisë me qëllim të: identifikimit te konsumit të  

energjisë – monitorimi i vazhdueshëm i modeleve të  konsumit të 

energjisë, planifikimi dhe zbatimi i masave për efikasitetin 

energjetik, verifikimi dhe vlerësimi i arritjeve.  

Përveç kësaj, rritja e vazhdueshme e çmimeve të energjisë elektrike 

do të ketë ndikime të mëdha për institucionet publike dhe do të 

shërbejë si model i mirë për sektorin komercial dhe te shërbimeve. 

Bazuar në përvojën ndërkombëtare, kursimi i energjisë termike 

vlerësohet të jetë rreth 5% të konsumit të energjisë termike për 

ngrohje në këtë nënsektor në vitin 201 menaxhimi i energjisë dhe 

pranimi i shpejtë i normave EE të ndërtimit.  

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit  22. Promovimi i potencialit për subvencionimin e 

ndërtesave të  cilat janë afër Zero Konsumit të Energjisë 

- NaZE 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nevojitet analiza e investimeve 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 924MWh – energji termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 402 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i komunës se Podujevës 

 Fondet ndërkombëtare  

 Fondet e EE-s  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Vendosja e kushteve për masat stimuluese për përmirësimin e 

izolimit termik në ndërtesa në sektorin komercial dhe të  

shërbimeve në Komunën e Podujevës, në përputhje me standardet e 

NaZE. Para zbatimit të masës, duhet bere analiza e detajuar për të 

përcaktuar statusin, perspektiven dhe mjetet e zbatimit. Bazuar në 

përvojën ndërkombëtare, kursimi i energjisë termike është 

vlerësuar se arrin në rreth 10% të konsumit total të energjisë 

termike në këtë nën-sektor në vitin 2012 - 924MWh. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

23. Subvencionet për përdorimin e burimeve të 

ripërtërishme të energjisë në sektorin ekzistuese 

komerciale dhe të shërbimeve   

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nevojitet analiza e investimeve 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 740 – energji termike 
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Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 321 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i komunës se Podujevës  

 Financimi nga fondet e vet sektorit  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Vendosja e kushteve për masat stimuluese për përdorimin e 

burimeve të ripërtërishme të energjisë në prodhimin e energjisë 

termike. Para zbatimit të masës, duhet të  behet analiza e detajuar 

për të përcaktuar statusin, perspektiven dhe mjetet e zbatimit. 

Bazuar në përvojat gjer më tani, kursimet e energjisë termike janë 

vlerësuar në 8% të konsumit të përgjithshëm të energjisë termike 

në këtë nënsektor në vitin 2012. 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

24. Instalimi i llambave për kursimin e energjisë në 

ndërtesat e sektorit komercial dhe të  shërbimeve 

Autoriteti implementues  - Ligji i Tregut  

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2019 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nuk ka kosto 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 3169MWh - Energjia elektrike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 4557 

Financimi për implementimin e masës Fondet nga vet sektori  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Rregullorja e BE-së ka të bëjë me produktet e ndriçimit 

(Rregullorja KE 244/2009) e cila parashikon që gjer në vitin 2016 

prodhimi i llambave konvencionale inkandeshente do të pushojë, 

duke rezultuar në zëvendësimin e tyre me llambat për kursimin e 

energjisë. 

Bazuar në përvojën e mëparshme, kursimet e energjisë elektrike 

janë vlerësuar të  jenë gjer në 15% të konsumit të përgjithshëm të 

energjisë elektrike në këtë nënsektor në 2012.  

Prandaj, zëvendësimi i llambave konvencionale me llambat për 

kursimin e energjisë do të bëhet i obligueshëm në tërë sektorin 

komercial dhe të  shërbimeve.  

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

25. Miratimi i rregulloreve komunale për të stimuluar 

përdorimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë për 

ndërtesat e reja në sektorin komercial dhe të  shërbimeve  

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nuk ekziston kostoja fillestare e investimeve 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 900 – Energji termike 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 182 

Financimi për implementimin e masës - 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Para zbatimit të masës, duhet bere analiza e detajuar  për të 

përcaktuar statusin, perspektiven dhe mjetet e zbatimit. 

Vlerësimet sugjerojnë se me zbatimin e kësaj mase, konsumi i 

energjisë termike në këtë nënsektor duhet të ulët deri në 12% gjer 

në fund të vitit 2020. 

 



 

90  

 

9.3 Masat për uljen e emisioneve të CO2 në sektorin e transportit në 

Komunën e Podujevës 

Masat për uljen e emisioneve  të CO2 në sektorin e transportit në Komunën e Podujevës janë të ndarë 

në 5 kategoritë e mëposhtme:  

 Masat ligjore dhe te planifikimit; 

 Promovimi, informimi dhe masat edukative dhe aktivitetet; 

 Automjetet private dhe komerciale; 

 Automjetet në pronësi të komunës; 

 Transporti publik. 

 

Kategoria e masave ligjore dhe të planifikuara përfshin masat dhe aktivitetet që rrjedhin nga detyrimet 

ligjore dhe ato që lidhen me projektet e planifikimit për përmirësimin e infrastrukturës së transportit, 

rregullimi i zgjeruar i trafikut, përmirësimi i sigurisë, etj. Duhet theksuar se zbatimi i masave të 

parapara do të krijojë kushtet e nevojshme për të përmirësuar sektorin e transportit në Komunën e 

Podujevës, por për përcaktimin e kostove specifike të investimeve duhet një studim i veçantë i 

investimeve. Shumica e masave të përcaktuara mund të përshkruhen në aspektin cilësor, ndërsa 

vlerësimi i përfitimeve sasiore kërkon hulumtime dhe analiza të mëtejshme për masën në fjalë. 

Implementimi i masave që përfshijnë koston e investimit kapital kërkon aktivitete të gjera përgatitore 

në formën e studimeve të fizibilitetit dhe analiza të tjera të rëndësishme për përcaktimin e investimeve 

të  nevojshme dhe parametra të tjerë 

 

9.3.1 Masat ligjore dhe planifikimi 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 26. Politika e parkingut në Komunën e Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Masa do të  financohet përmes biletave të  parkingut 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) Nuk është e mundur të vlerësohet pa analiza të mëtejme 

 

1.1 deri 2.13 TJ  – Benzina 

0.18 TJ - LPG - gazi 

3.31 TJ – Dizeli 

5.62 TJ – Total  

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 525 ton 

Financimi për implementimin e masës  Komuna e Podujevës 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Politika e parkimit në komunën e Podujevës është e bazuar në 

tarifat e parkimit në zonën kryesore të Podujevës. Kjo politikë do 

të ndihmojë në ndryshimin e sjelljes se njerëzve në aspektin e 

udhëtimit. Propozimi i kësaj mase është zgjerimi i zonave të 

parkimit në pjesë të tjera të qytetit. Politika e çmimeve të  larta për 

parkim, së bashku me kufizim kohor të parkingut, i shtyhen 

përdoruesit aktual të makinave te kalojnë në mjete të tjera më të 
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efektshme të transportit - transporti publik ose me biçikletë.  

Qëllimi kryesor është deinkurajimi i përdorimit të  makinave 

personale në qytete, për të zvogëluar ndotjen dhe për të siguruar 

një lëvizje më të sigurt për këmbësorët. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

27. Masat për përmirësimin e fluksit të trafikut në 

Komunën e Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

 Ministria e Infrastrukturës (MI) 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Duhet të bëhen analiza të mëtejme 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 0.71 TJ – Benzina 

0.06 TJ – LPG 

1.1  TJ – Dizeli (naftë) 

1.87 TJ - Total 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 175 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës së Podujevës 

 Qeveria, Ministria e Infrastrukturës 

 IFN’t  

Përshkrimi i shkurtë /komentet  a. Rrjedha e trafikut në qytetin e Podujevës do të ndryshojë me 

ndërtimin e  rrugëve periferike përreth qytetit; 

b. Konstruktimi i bajpasit përreth qytetit do të shkarkoj mjaft 

shumë ngarkesën në trafik të qytetit 

c. Dhënia e prioriteteve të mjeteve të transportit publik përmes 

shiritave të veçantë rrugorë.   

d. Instalimi i sistemit për dhënien e prioritetit të mjeteve të 

transportit publik në udhëkryqe; 

e. Përcaktimi i kufizimeve të caktuara për transport të mallrave, në 

mënyrë që të lehtësojë qarkullimi në rrjetin e brendshëm  të  

komunës; 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 28. Masat për përmirësimin e sigurisë në trafik   

Autoriteti implementues  Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2018-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

20,000 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 0,67 TJ – Benzina 

0,06 TJ – LPG 

1,02 TJ – Dizeli (nafta) 

1,74 TJ – Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 165 ton 

Financimi për implementimin e masës - Buxheti i komunës së Podujevës 
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- Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  a. Rregullimi i shpejtësisë se makinës përmes instalimit të  

radarëve që tregojnë shpejtësinë; 

b. Instalimi gradual i shenjave të komunikacionit LED në të gjitha 

segmentet rrugore të rrezikshme në qytet. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 29. Ndërtimi i parkingjeve për makina në hyrjet e qytetit 

(pjesa periferike)   

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016 - 2018 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Duhen analiza të mëtejme 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 3,34 TJ – Benzina 

0,29 TJ – LPG - gazi 

5,08 TJ – Dizeli 

8,71 TJ - Total 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 827 ton 

Financimi për implementimin e masës Masa do të  financohen përmes partneritetit publiko-privat. 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Parkingjet në hyrje të qytetit do të parandalojnë një numër të  madh 

të automjeteve që hyjnë në qytet gjatë ditës. Udhëtimi nga 

parkingjet gjer në qendër të qytetit do të mundësohet me autobusë 

të qytetit. Bileta e paguar për parking do të përdoret për udhëtim  të  

përditshëm me autobus. Me çmim të njëjtë të parkimit bileta e 

udhëtimit do ti epet secilit pasagjer të veturës. 

 
Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

30. Ndërtimi i shtigjeve për biçikleta nëpër qendër të 

komunës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

 Qendra e Regjistrimit të Automjeteve 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

20,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 0.67 TJ – Benzina 

0,05 TJ – LPG -gazi 

1,02 TJ – Dizeli  

1,74 TJ – Total 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 126 ton 

Financimi për implementimin e masës Buxheti i Komunës së Podujevës 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Shënimi i trotuareve të  qendrës së komunës në dy rrugët. Shtegu 

për biçikleta dhe për këmbësorë. Kjo do të siguroj udhëtim të 

sigurt për biçikleta.  
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Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

31. Ndërtimi i pikave të parkimit për biçikleta dhe 

mopedë 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

 Qendra e Regjistrimit të Automjeteve 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

30.000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 0,33 TJ – Benzina 

0,03 TJ – LPG -gazi 

0,51 TJ – Dizeli  

0,87 TJ – Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 63 ton 

Financimi për implementimin e masës Buxheti i Komunës së Podujevës 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Ndërtimi i pikave të  parkimit për biçikleta dhe mopedë  do ti 

inkurajon qytetaret qe mos ti përdorin veturat.  

 

 

9.3.2 Promovimi, informimi dhe masat arsimore 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

32. Masat dhe aktivitetet për promovimin, informimin 

dhe arsimimin 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

20,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 2,13 TJ – Benzina  

0,18 TJ – LPG  - gazi 

3,47 TJ – Dizeli (nafta) 

5,78 TJ - Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 538 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i komunës se Podujevës 

 Buxheti nacional 

 Donatoret 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Masat dhe aktivitet për promovimin, informimin dhe arsimimin, 

me qëllim të përmirësimit të cilësisë së transportit dhe zvogëlimin  

e emisioneve  të CO2 në Podujevë përfshijnë:  

1. Promovimi i modelit të shfrytëzimit te përbashkët të makinave 

për të rritur numrin e udhëtarëve; 

2. Informimi dhe trajnimi për mënyrat e ekologjike te vozitjes 

(auto-shkollat); 

3. Promovimi dhe përdorimi i lëndëve djegëse alternative; 

4. Organizimi i informatave - punëtori demonstruese për 

qytetarët për përdorimin e automjeteve me lëndë djegëse 

alternative (energji elektrike,  gaz natyror, bio karburante etj.), 

me mundësinë e përdorimit të automjeteve me karburante 

alternative; 
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5. Organizimi i paneleve, punëtorive dhe tryezave të 

rrumbullakëta, duke kryer sondazhe dhe hulumtime, 

shpërndarjen e informatave dhe materialeve promovuese etj.; 

6. Fushata: Biçikleta është me e shëndetshme! 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 33. Promovimi i përdorimit te karburanteve alternative 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2019 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

150,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 0,88 TJ – Benzina 

0,08 TJ – LPG - gazi 

1,56 TJ – Dizeli 

2,52 TJ – Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të (t CO2) 223 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i komunës së Podujevës 

 Donatorët, IFN-të 

Përshkrimi i shkurtë /komentet Rritja e nivelit të përgjithshëm të njohurive të qytetarëve për 

automjetet të cilat përdorin lëndë djegëse alternative, përmes 

aktiviteteve të ndryshme promovuese dhe trajnimeve demonstruese 

për funksionimin e automjeteve të tilla. 

Stimulimi i blerjes së automjeteve që përdorin karburante 

alternative, në shërbimet e taksive me anë të subvencioneve kur 

blejnë automjete të reja. 

 

 

 

 

 

 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

34. Fushata informuese për mënyrën efiçiente të ngasjes 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2018/2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

10,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 2,22 TJ – Benzina 

0,19 TJ – LPG - gazi 

3,59 TJ – Dizeli 

6,00 TJ – Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (kt CO2) 437 ton 

Financimi për implementimin e masës   

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Elementet e efiçiencës se energjisë në sjelljen gjatë vozitjes do të 

promovohet nëpërmjet: shpërndarjes se broshurave, fletëpalosjeve 

dhe materialeve informuese për vozitjen e automjeteve në mënyrën 

e  energjisë efikase në auto shkolla dhe te vozitësit me përvojë. 
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Numri/Masa/Emri i aktivitetit  35. Fushata me moton: “Një dite në jave pa makina” 

Autoriteti implementues   Komuna e  Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

5,000 €/vit – totali 25,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 1,54 TJ – Benzina 

0,12 TJ – LPG - gazi 

3.52 TJ – Dizeli (naftë) 

5,18 TJ - Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 381 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës 

 Fondet regjionale (BEI, KfW) 

 GIZ, UNDP, USAID 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Motoja "Një ditë në javë pa makina", inkurajon shoferët të 

udhëtojnë pa makina (ecje, me biçikleta). Ajo do të fillonte 

përafërsisht si një ditë në dy muaj, dhe vazhdimisht duke rritur 

shpeshtësinë e organizimit të këtyre ditëve. Si shpërblim, 

qytetarëve ju epen me zbritje bileta të transportit publik, dhe 

organizohen ngjarje të tjera sociale. 

 

 
9.3.3 Automjetet në pronësi/të përdorura nga Komuna e Podujevës 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

36. Prokurimi publik i gjelbër për automjetet në pronësi 

të Komunës së Podujevës 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nevojiten analiza të mëtejme 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) Konsumi i karburanteve nuk do të ketë ndonjë zvogëlim të madh, 

mirëpo emisionit e gazrave serë do të zvogëlohen dukshëm 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 9 

Financimi për implementimin e masës -   Buxheti i Komunës së Podujevës 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Hapi fillestar në zbatimin e masës është miratimi i Vendimit për 

kriteret e Prokurimit Publik të Gjelbër për automjetet në pronësi të 

komunës në emër të Kuvendit të  Komunës.  

Prokurimi Publik i Gjelbër për të gjitha automjetet në pronësi të 

komunës duhet të bazohet blerjen e veturave me emisionet të ulët 

të CO2. (<120g/km) ose vetura me karburant alternativ.  

 

9.3.4 Transporti publik 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 37. Stimulimi i transportit me biçikleta në Komunën e 

Podujevës 

Autoriteti implementues  - Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017-2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Vlerësimi i kostos për këtë mase komplekse kërkon analizë të 

hollësishme dhe kryerjen e studimit të fiziblitetit. 
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Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 0,52 TJ – Benzina 

0,04 TJ – LPG 

1,00 TJ – Dizeli 

1,56 TJ - Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 117 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës së Podujevës 

 Kreditë (BERZH, bankat komerciale) 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Tërësia e masave për përmirësimin e transportit me biçikleta në 

Podujevë, përfshinë aktivitetet vijuese: 

 Vendosja e një rrjeti të biçikletave për dhënie me qira, të 

pajisura me IT mbrojte kundër vjedhjes, me vend 

parkingje nën hije dhe ofiçina për riparime dhe njehsor të 

km të kaluara; 

 Vendosja dhe mirëmbajta e vazhdueshme e shtigjeve të 

biçikletave në tërë zonën e komunës së Podujevës 

Zbatimi i këtyre masave përfshinë: 

 Vendosjen dhe shënjimin e shtigjeve të biçikletave; 

 Vendosja e tabelave me harta të shënuara për biçikleta; 

 Zvogëlimin e numrit të aksidenteve të mundshme përmes 

ndarjes së shtigjeve të biçikletave nga trafiku rrugor 

kurdoherë që është e mundur; 

 Krijimi i hapësira nën hije (te mbuluara) për biçikleta të 

pajisura me video mbikëqyrje për parandalim të 

vjedhjeve, në afërsi të stacioneve hekurudhore ose në 

lokacione të tjera të përshtatshme; 

 Sigurimi i serviseve për riparime dhe mbajtja e biçikletave 

private në vende të  mbuluara;  

 Blerja e biçikletave për dhënie me qira, duke pas parasysh 

se biçikletat duhet të jenë të pajisura me mbrojtëse nga 

vjedhja; 

 Promovimi dhe nxitja e ngasjes së të  biçikletës, sidomos  

për distanca të shkurtra; 

 Mirëmbajtja e vazhdueshme e shiritave për biçikleta në 

tërë rajonin e Podujevës;  

 Promovimi i programeve dhe edukimi mbi përparësitë e 

transportit me biçikleta, në kopshte të  fëmijëve, në 

shkolla, dhe organizimi i paneleve me qytetarët. 

 

9.3.5 Automjetet private dhe komerciale 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

38. Promovimi i modelit për shfrytëzim të  përbashkët të  

makinave për lëvizshmëri më efikase 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2017 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Kjo është një masë shumë e ndërlikuar, vlerësimi i të cilës kërkon 

analiza shtesë dhe zhvillimin e studimit të fizibilitetit. 

Kostot e investimit duhet të përfshijnë ndërtimin e parkingut (ose 

ndoshta garazhet), instalimin e modeli për shfrytëzimin e 

përbashkët të veturave, promovimin dhe prokurimin e automjeteve. 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 2,20 TJ – Benzina 

0,18 TJ – LPG - gazi 

3,24 TJ – Dizeli 

5,62 TJ - Totali 
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Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 582 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës së Podujevës 

 Kreditë (BERZH, bankat komerciale) 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Ekzistojnë më shumë se 1.000.000 vetura për shfrytëzim të  

përbashkët të në mbi 2000 qytete në mbarë botën. Bazuar në këto 

eksperienca, është e qartë se një veture për shfrytëzim të  

përbashkët zëvendëson 5-8 vetura personale. Shfrytëzimi i 

përbashkët do të thotë përdorimi racional i automjeteve private dhe 

kursen para për personat të cilët nuk kanë nevojë për automjete 

personale (nuk kanë nevoje të blejnë veture, të paguajnë të gjitha 

detyrimet dhe sigurimet, mirëmbajtjen ...) 

Aktivitetet e nevojshme:  

• Promovimi i sistemit për shfrytëzimin e përbashkët të veturave 

si një shërbim i thjeshtë, i cili mund të arrihet me një numër 

minimal të formularëve të aplikimit, i cili kërkon vetëm 

pagesën për kohën dhe kilometrazhin (përdorimi aktual i 

veturës), ku përdoruesit e regjistruar mund të ngasin veturën 24 

orë në ditë, duke u regjistruar paraprakisht nga telefoni, 

internet ose në vendndodhje. 

• Futja e sistemit të shfrytëzimit të përbashkët të veturave sjell të 

ardhura shtesë në komunë, qoftë nga organizatat qe ofrojnë 

veturat në sistemit për shfrytëzimin e përbashkët të veturave, 

ose përmes dhënies me  koncesion për ndërmarrësit e 

interesuar. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 39. Promovimi i zëvendësimit të  automjeteve të vjetra  

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

 Qendra e Regjistrimit te Automjeteve 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2018 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

Nevojitet analizë e mëtejme 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (TJ) 3,34 TJ – Benzinë  

0,29 TJ – LPG - gazi 

5,08 TJ – Dizeli 

8,71 TJ - Totali 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 633 ton 

Financimi për implementimin e 

masës 

 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Për pronarët e automjeteve të vjetra që nuk i plotësojnë 

kriteret e emisioneve të CO2, duhet krijuar stimulime për 

zëvendësimin e automjeteve të vjetra me të reja.  
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9.4 Masat për zvogëlimin e emisioneve të CO2 në sektorin e ndriçimit publik në 

Komunën e Podujevës 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

40. Zëvendësimi i llambave të vjetra me llamba ndriçimi më 

efikase dhe ekologjikisht miqësore dhe sistemi i kontrollit dhe 

menaxhimit të ndriçimit publik  

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2016 – 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

400 € mesatarja e një pajisje ndriçuese 

Total 200,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 135 MWh - Energjia elektrike  

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 194 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës   

 GIZ, UNDP, USAID 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Aktivitetet që duhet të zbatohen përfshijnë zëvendësimin gradual të 

491 instalimeve ndriçuese të vjetruara me instalime ndriçimi 

bashkëkohore me karakteristikat vijuese:  

 Efiqiencë energjisë; 

 Teknologjia optike mundëson instalimin e poqave 

ndriçues që konsumojnë më pak energji por që japin nivel 

të njëjtë të ndriçimit; 

 Që përmbajnë rregullim elektronik të ndriçimit për secilin 

instalim ndriçimi. 

Instalimet bashkëkohore të ndriçimit duhet të kenë startuesit dhe 

rregullatorët elektronik, përmes së cilave secila llambë e ka 

regjimin e vet për akordim me intensitetin e ndriçimit për  secilën 

sipërfaqe publike. 

 

Numri/Masa/Emri i aktivitetit 

 

41. Instalimi i kontrollit të ndriçimit publik dhe sistemit 

të menaxhimit 

Autoriteti implementues   Komuna e Podujevës 

Implementimi fillon/mbaron(vitet) 2018 - 2020 

Vlerësimi i kostos (matni pjesën 

individuale ose vlerësimin e 

gjithëmbarshëm) € 

100,000 € 

Vlerësimi i energjisë se kursyer (MWh) 12 MWh/vit 

Vlerësimi i zvogëlimit të  (t CO2) 17 ton 

Financimi për implementimin e masës  Buxheti i Komunës së Podujevës 

 GIZ, UNDP, USAID 

Përshkrimi i shkurtë /komentet  Kjo masë përfshinë zbatimin e “Smart” Sistemit për kontrollin dhe 

monitorimin e ndriçimit publik.  

Kërkesat minimale për këtë sistem duhet të jenë: 

Sistemin e fluksit të ndriçimit prej 0-100%, 

Kontrollori me GPRS i aftë për tu programuar për periudha të 

ndryshme të punës. 

Softueri aplikativ përmes të cilit i tërë sistemi mund të 

monitorohet. 
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10. Vlerësimi i zvogëlimit të emisioneve të CO2 për masat e 

identifikuara nga viti 2020 në Komunën e Podujevës 

10.1 Metodologjia 

Për vlerësimin e zvogëlimit  të emisioneve  të CO2 për masat e identifikuara të  efiçiencës së energjisë 

në sektorët e ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik në Komunën e Podujevës të shënuara në 

kapitullin e mëparshëm për vlerësimet mbi trendët e konsumit të energjisë dhe emisionet gjer në vitin 

2020 janë zhvilluar dy skenarë:  

• Skenari pa masa (skenari biznes si zakonisht - BSZ) është skenari kryesor, që tregon rritjen e 

konsumit të energjisë i cili mbështet në trendët e tregut dhe shprehitë e  konsumatorëve, pa zbatimin 

sistematik të masave të efiçiencës së energjisë, por mbi supozimin se produktet e reja teknologjikisht 

të avancuar do të shfaqen në treg me kalimin e kohës.  

• Skenari me masa parashikon uljen e konsumit të energjisë dhe emisionet përkatëse të  CO2 gjer në 

vitin 2020, nëpërmjet zbatimit të masave të identifikuara të efiçiencës së energjisë në sektorin e 

ndërtesave, transportit dhe ndriçimit publik.  

Parashikimet e konsumit të energjisë dhe emisionet për periudhën gjer në vitin 2020 janë bërë duke 

përdorur paketën e softuerit LEAP (Sistemi i planifikimit afatgjatë  i energjisë alternative), i zhvilluar 

nga Instituti i Mjedisit të Stokholmit, i cili përfaqëson një vegël shumë të zhvilluar për strategjitë 

energjetike dhe planet me fokus në zvogëlimin e emisioneve të gazrave serrë. Sipas të dhënave nga 

Kombet e Bashkuara, më shumë se 85 vende të botës kanë zgjedhur metodologjinë LEAP për raportim 

në Konventën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike. 

 

10.2 Vlerësimi i emisioni të CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin biznes si 

zakonisht (BSZ)  

Skenari biznes si zakonisht (skenari pa masa) është skenari bazë i cili supozon rritjen e konsumit të 

energjisë në përputhje me tendencat e tregut dhe shprehive të konsumatorëve, pa zbatimin sistematik 

të masave të efiçiencës së energjisë, por duke supozuar zbatimin e produkteve të reja të avancuar 

teknologjikisht dhe shërbimeve në dispozicion në treg në periudhën gjer në vitin 2020. 

Parashikimi i konsumit të energjisë dhe emisionet relevante të CO2 në Komunën e Podujevës për 

skenarin BSZ gjer në vitin 2020 janë kryer për tri sektorët e analizuara të konsumit të energjisë: 

 Sektori i transportit;  

 Sektori i ndërtesave;  

 Sektori i ndriçimit publik. 

 

Sipas regjistrimit të  fundit në vitin 2011, Komuna e Podujevës ka 88,499 banorë. Në përputhje me 

trendin aktual të lëvizjes sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë dhe parashikimin e numrit të 

popullsisë në nivel kombëtar të Kosovës, numri i banorëve në Komunën e Podujevës në vitin 2020 

pritet të  jetë  93,287 banorë. 
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10.2.1 Vlerësimi i emisioni të CO2 në vitin 2020 për sektorin e transportit  

Në përputhje me metodologjinë e zhvillimit të  PVEQ-s, për vlerësimin e emisioni të CO2 gjer në vitin 

2020 për skenarin BSZ, sektori i transportit është i ndarë në nënsektorët e mëposhtme:  

 Auto parku  në pronësi të komunës;  

 Transporti publik;  

 Automjetet personale dhe komerciale të regjistruara në komunë. 

 

Të dhënat përkatëse për nënsektorin e automjeteve personale dhe komerciale janë mbledhur nga 

Regjistri i Automjeteve të Ministrisë së Brendshme të Republikës së Kosovës dhe vlerësimet e 

konsumit të karburantit për këto kategori të automjeteve janë bërë duke përdorur softuerin COPERT 

IV, i zhvilluar nga Agjencia Evropiane e Mjedisit.  

Siç është përmendur tashmë, konsumi i karburanteve dhe emisionet e CO2 të llojeve të caktuara të 

automjeteve për skenarin pa masa janë llogaritur nga modeli LEAP. Projeksioni i autoparkut në 

pronësi të komunës është vlerësuar duke supozuar se pjesa e emisioneve nga ky sektor është e 

barabartë me pjesën në vitin 2012. 

Shpërndarja e detajuar e nënsektorit të automjeteve personale dhe komerciale është bazuar në 

supozimin se pjesa e llojeve të caktuara të automjeteve në autopark gjer në vitin 2020 do të jetë e 

barabartë me pjesën e këtij lloji të automjeteve në Republikën e Kosovës në vitin 2012 si vit referencë. 

Për më tepër, është supozuar se parametrat tjerë (distanca e udhëtimit, kategoritë e shpejtësisë, 

temperatura, etj.) të nevojshme për llogaritjen janë të njëjta si parametrat e përdorura në llogaritjen e 

emisioneve  për vitin bazë 2012. 

Në vitin referues 2012, numri i banorëve për veture të pasagjerëve në Komunën e Podujevës ka qenë 

10 banor/automjet. Skenari BSZ për sektorin e transportit në komunë është bërë me supozimin se gjer 

në vitin 2020, numri i banorëve për vetura të pasagjerëve do të jetë në nivelin e 7 banor/automjet. 

Duke pasur parasysh shfrytëzimin e përbashkët të veturave të pasagjerëve në vitin 2012 dhe 

parashikimin e popullsisë së komunës gjer në vitin 2020, numri i përgjithshëm i automjeteve në 

nënsektorin e automjeteve personale dhe komerciale (Tabela 10.1) është vlerësuar të jetë 13,327 

automjete. 

Tabela 10.1. Vlerësimi i strukturës dhe numri i automjeteve në nënsektorin e  automjeteve personale dhe 

komerciale në vitin 2020 

  

Numër i 

veturave në 

2012 

Shfrytëzimi i 

përbashkët i disa 

llojeve te veturave në 

2012 (%) 

Numri i 

veturave në 

2020 

Motoçikleta 9 0,00091 0,0013 

Makina të  pasagjerëve  8.513 92,07 12.270,47 

Kamionë 244 2,64 351,69 

Autobusët 79 0,86 113,87 

Automjete zyrtare dhe te ndërmarrjeve publike 217 2,35 312,78 

Automjete të tjera 184 1,99 265,21 

Numri total i automjeteve 9.246 100,00% 13.327 
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Konsumi i energjisë dhe emisionet shoqëruese të CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin BSZ janë 

përcaktuar duke përdorur modelin LEAP të paraqitur në Tabelën 10.2 

 

Tabela 10.2. Parashikimet e konsumit të energjisë dhe emisionet shoqëruese të CO2 në vitin 2020 për 

skenarin pa masa për sektorin e transportit 

Sektori i transportit                                                                   

Skenari BSZ 

Konsumi i energjisë (TJ) 
Emisionet ne vitin 

2020  

2012  2020 t CO2 

Autoparku në pronësi të  Komunës 

Benzina 0 0 0 

Dizeli 2,34 3,04 230,11 

GJITHESEJT 2,34 3,04 230,11 

Transporti publik 

Benzina 4,21 5,47 378,57 

Dizeli 26,76 34,67 2628,46 

LPG - gazi 0,37 0,48 29,73 

GJITHESEJT 31,34 40,74 3.036,76 

Automjetet  personale dhe komerciale 

Benzina 66,79 86,83 6.005,46 

Dizeli 153,06 198,98 15.033,99 

LPG - gazi 5,80 7,54 470,89 

GJITHESEJT 225,65 293,34 21.510,49 

SEKTORI I TRANSPORTIT 

 - GJITHESEJT 
259,33 337,13 24.777,38 

 

Në rast të dështimit të ndërmarrjes së masave për efiçiencën e energjisë, emisionet e CO2 nga sektori i 

transportit në Komunën e Podujevës në vitin 2020 do të rriten nga 19,059.52 tCO2 gjer në 24,777.38 

tCO2, ose do të jenë 30% më të lartë se emisionet e CO2 në vitin 2012 si viti referues. 

 

10.2.2 Vlerësimi i emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për sektorin e ndërtesave  

Duke përdorur modelin LEAP në bazë të rezultateve të analizave të konsumit të energjisë në vitin 

referentë 2012 dhe tendencat e pritshme të konsumit të energjisë në vitin 2020, parashikimet janë bërë 

për skenarin BSZ ne sektorin e ndërtesave në Komunën e Podujevës. Emisionet e CO2 nga konsumi i 

burimeve të ndryshme të energjisë në sektorin e ndërtesave në vitin 2012 dhe parashikimi i emisioneve  

të CO2 nga konsumi i energjisë në vitin 2020 janë paraqitur në Tabelën 10.3 dhe 10.4 
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Tabela 10.3. Emisionet e CO2 në vitin referues 2012 për burimet e energjisë dhe nënsektorët në 

sektorin e ndërtesave 

 

Nënsektori 
Emisionet CO2 (t), 2012 

Energjia 

elektrike 
Dizeli Lignit LPG -gazi GJITHESEJT 

Ndërtesat në pronësi të 

komunës  
1,201.58 176.78 504.03 0 1,882.40 

Sektori i shërbimeve dhe 

komercial  
48,071.21 1,736.29 135.07 1,680.29 51,622.86 

Sektori banimi - amvisëritë 105,833.74 771.65 425.36 62.75 107,093.50 

GJITHESEJT 155,106.53 2,684.72 1,064.47 1,743.04 160,598.76 

 

Tabela 10.4. Parashikimet e emisioneve të CO2 në vitin 2020 për skenarin pa masa për 

sektorin e ndërtesave  

 

Nënsektori 
Emisionet CO2 (t), 2012 

Energjia 

elektrike 
Dizeli Lignit LPG -gazi GJITHESEJT 

Ndërtesat në pronësi të 

komunës  
1,261.66 185.62 529.23 0 1,976.52 

Sektori i shërbimeve dhe 

komercial  
52,397.62 1,892.56 147.23 1,831.52 56,268.92 

Sektori banimi - amvisëritë 113,242.10 825.67 455.14 67.14 114,590.05 

GJITHESEJT 166,901.38 2,903.85 1,131.6 1,898.66 172,754.49 

 

Gjithsejtë emisionet e CO2 nga sektori i ndërtesave ne Komunën e Podujevës në vitin 2012 ishin 

160,598.76 t CO2. Në rast të dështimit për të ndërmarrë masat e efiçiencës së energjisë, emisionet e 

CO2 nga sektori i ndërtesave në vitin 2020 do të rritet në 172,754.49 tCO2 ose do të jenë 7.57% më të 

lartë se emisionet e CO2 në vitin 2012 si viti referues. 

 

 

10.2.3 Vlerësimi i emisionit të CO2 gjer në vitin 2020 për sektorin e ndriçim publik 

Duke përdorur modelin LEAP në bazë të rezultateve të analizave të konsumit të energjisë në vitin 

referues 2012 dhe tendencat e pritshme të konsumit të energjisë në vitin 2020, parashikimet janë bërë 

për skenarin BSZ të sektorit të ndriçimit publik në Komunën e Podujevës. Emisionet e CO2 nga 

konsumi i energjisë elektrike në sektorin e ndriçimit publik në vitin 2012 dhe parashikimi i emisioneve  

të CO2 në vitin 2020 janë paraqitur në tabelën 10.5.  
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Tabela 10.5. Konsumi i energjisë dhe emisionet e CO2 për skenarin BSZ në sektorin e ndriçimit 

publik 

Ndriçimi 

publik 

Konsumi i 

energjisë në vitin 

2012, MWh 

Rritja e konsumit të 

energjisë elektrike në 

vitin 2020  

(MWh) 

Skenari BSZ, 2020 

Konsumi i 

energjisë,  MWh 

Emisioni i 

CO2,  t 

Energjia elektrike 193,13 40,56 233,69 336,04 

 

Gjithsejtë emisionet e CO2 nga sektori ndriçimin publik në Komunën e Podujevës në vitin 2012 ishin 

272.72 tCO2. Në rast të dështimit për të ndërmarrë masat e efiçiencës së energjisë, emisionet e CO2 

nga sektori i ndriçimit publik në vitin 2020 do të rriten në 336.04 tCO2 ose do të jenë 20.9% më të 

lartë se emisionet e CO2 në vitin 2012 si viti referues. 

 

10.2.4 Vlerësimi i emisioneve totale të CO2 gjer në vitin 2020 në skenarin BSZ 

Duke përdorur modelin kompjuterik LEAP, projeksionet e emisioneve të CO2 në vitin 2020 për të 

gjitha tri sektorët e konsumit të energjisë në Komunën e Podujevës: transporti, ndërtesat dhe ndriçimi 

publik janë të përcaktuara. Parakushtet janë se faktorët e emisioni janë identike me ato të përdorura në 

përgatitjen e Inventarit të Baze për vitin 2012 dhe që faktorët për përcaktimin e emisioneve indirekte 

të CO2, të cilat ndryshojnë nga viti në vit për shkak të mënyrës së prodhimit të energjisë elektrike dhe 

ngrohjes, janë pothuajse identike. 

Tabela 10.6 jep një pasqyrë të inventarit të emisioneve totale në vitin 2020 sipas sektorëve të konsumit 

të energjisë për skenarin pa masa.  

Tabela 10.6 Parashikimi i rritjes së përgjithshme të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 sipas sektorëve 

të konsumit të energjisë për skenarin pa masa 

Skenari Sektori 

Emisioni, t CO₂ % e  

krahasuar 

me 2012 2012 2020 

Skenari BSZ 

Transporti 19.059,52 24.777,38 +30 

Ndërtesat 160.598,76 172.754,49 +7,57 

Ndriçimi publik 277,72 336,04 +20,9 

GJITHESEJT 179.935,99 197.867,91 +9,97 

 

Gjithsejte emisionet e CO2 në vitin 2020 në Komunën e Podujevës, sipas skenarit BSZ do të arrijnë në 

197.87 ktCO2, që krahasuar me vitin 2012, do të jetë një rritje prej 17.93 kt CO2 apo 9.97%. 
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10.3 Vlerësimi i emisioni të CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin me masa 

Skenari me masa, merr uljen e konsumit të energjisë dhe emisionet e CO2 gjer në vitin 2020 nëpërmjet 

zbatimit të gjitha masave të identifikuara të efiçiencës së energjisë për transport, ndërtesa dhe sektorët 

e ndriçimit publik të paraqitura në Kapitullin 9.  

 

Masat janë të ndara në nënsektorë dhe për çdo masë janë llogaritur kursimet potenciale dhe zvogëlimi 

i emisioneve të CO2 në vitin 2020 në krahasim me vitin referues 2012. 

10.3.1 Vlerësimi i emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për sektorin e ndërtesave  

Vlerësimi i zvogëlimit  të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 ne sektorin e ndërtesave për skenarin 

me masa është kryer duke përdorur të dhënat nga modeli LEAP duke vlerësuar zvogëlimin  e 

emisioneve  të CO2 për secilën nga masat e propozuara në Kapitullin 9.2. 

 

Sipas metodologjisë së përshkruar, vlerësimi i zvogëlimit  të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për 

skenarin me masat ne sektorin e ndërtesave sipas nënsektorëve, për çdo masë të identifikuar është 

paraqitur në Tabelën 10.7.  

Tabela 10.7 Zvogëlimi i emisioneve te CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin me masa në sektorin e ndërtesave 

për secilën masë.  

BUILDINGS SECTOR

Subsector Measures Reduction of CO2 (kt)

Buildings owned by the Municipality of Podujevo

Installation of solar collectors for hot water preparation in buildings owned by the Municipality of Podujevo 0,02

Modernisation of the lighting system in 400 classrooms in educational institutions owned by the Municipality of Podujevo 0,1

Installation of thermometers in every room of the buildings owned by the  Municipality of Podujevo 0,014

Thermal insulation of facades and roofs of 45 buildings owned by the  Municipality of Podujevo 0,18

Installation of high-performance, energy- efficient windows in 25 buildings owned by the  Municipality of Podujevo 0,074

Installation of thermostat valves on radiators in all buildings owned by the  Municipality of Podujevo 0,014

Introduction of Green Public Procurement criteria for purchasing of enectrical  appliances  in buildings owned by the  Municipality of Podujevo 0,18

Installation of energy-saving lamps in buildings owned by the  Municipality of Podujevo 0,072

Replacement of existing lignite central heating boilers with new biomass efficient heating boilers in buildings owned by the Municipality 0,5

Replacement of existing electricel heating systems with new biomass efficient heating boilers in buildings owned by the Municipality 0,03

Introduction of Sustainable Energy Management in buildings owned by Municipality 0,69

Education and change of the behaviour of employees/users of buildings owned by the Municipality of Podujevo 0,094

TOTAL 1,968

Residential sector of the Municipality of Podujevo

Stimulation scheme for comprehensive refurbishment of Multi Apartment Blocks (MFH) 0,24

Subsidy sheme for installation of solar collectors in 500 existing residential buildings 1,76

Installation of energy saving lamps in all households in the Municipality of Podujevo 10,94

Education and promotion of energy efficiency for the citizens of Podujevo 12,7

Package of promotional instruments for the installation of solar collectors for water heating 0

Energy advice network – Energy Efficiency Info Centres 0

Further education and training for energy professionals 0

Certification scheme for buildings 2,38

TOTAL 28,02

Commercial and service sector in the Municipality of Podujevo

Introduction of Sustainable Energy Management  in commercial and service sector 0,2

Promotion of potential for subsidising nearly zero energy buildings - nZEB 0,4

Stimulation for the use of renewable energy sources in the existing commercial and service sector in the Municipality of Podujevo 0,32

Installation of energy-saving lamps in buildings of the commercial and service sector 4,6

Adopting a decision for stimulation of renewable energy sources usage in new buildings in the commercial and service sector 0,18

TOTAL 5,7

BUILDINGS SECTOR -TOTAL 35,688  

 

Zbatimi i të gjitha masave të propozuara në Kapitullin 9.2 do të rezultojë në reduktimin e emisioneve  

të CO2 sipas kategorisë dhe nënsektorët e dhëna në tabelën 10.8.  
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Tabela 10.8 Reduktimi i emisioneve  të CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin me masa në sektorin e  

ndërtesave për nënsektorët 

Sektori I ndërtesave sipas nënsektorëve Zvogëlimi i pritur i CO2 (kt) 

Ndërtesat në pronësi të Komunës  1,97 

Sektori banimi - amvisëritë 28,02 

Sektori i shërbimeve-komerciale  5,7 

GJITHSEJTË  – SEKTORI I NDËRTESAVE 35,69 

 

Sipas Inventarit të Baze të Emisioneve (Kapitulli 6), emisionet e CO2 ne sektorin e  ndërtesave në vitin 

2012 arrijnë në 160.6 ktCO2. Zbatimi i të gjitha masave të propozuara në Kapitullin 8.2 do të rezultojë 

në reduktim të emisioneve të CO2 deri në 35.69 ktCO2 dhe do të arrijnë në vlerën 124.91 ktCO2, e qe 

është ulje prej 22.22%.  

   

10.3.2 Vlerësimi i emisioni të CO2 gjer në vitin 2020 për sektorin e transportit  

Vlerësimi i zvogëlimit të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 në sektorin e transportit për skenarin 

me masat është kryer duke përdorur të dhënat nga modeli LEAP duke vlerësuar zvogëlimin  e 

emisioneve  të CO2 për secilën nga masat e propozuara në Kapitullin 9.3. 

Sipas metodologjisë së përshkruar, vlerësimi i zvogëlimit  të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për 

skenarin me masa në sektorin e transportit sipas nënsektorëve për çdo masë të identifikuar është 

paraqitur në Tabelën 10.9. 
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Tabela 10.9 Zvogëlimi i emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin me masat e sektorit të 

transportit për secilën mase 

TRANSPORT SECTOR REDUCTION CO2 (kt)

SUBSECTOR MEASURES

Vehicles owned/used by the Municipality of Podujevo

Green Public Procurement for vehicles owned by the Municipality of  Podujevo 0,009

TOTAL 0,009

Public transport

Stimulation of bicycle transport in the Municipality of Podujevo 0,12

TOTAL 0,12

Private and commercial vehicles

Promotion of the car-sharing model for more efficient mobility 0,58

Promotion of the replacement of old vehicles 0,63

Promotional, informational and educational measures and activities 0,54

Promotion of usage of alternative fuels 0,22

Information campaign on efficient driving performance (eco-driving) 0,44

Campaign: ”One Day a Week without a Car” 0,38

Parking policy in the Municipality of  Podujevo 0,53

Building of car parks at city entries (peripheral part) 0,83

Measures for improvement of traffic flow in the Municipality of  Podujevo 0,18

Introduction of Information system for traffic monitoring 1,22

Measures for traffic safety improvement 0,17

Construction of bicycle paths through streets of the Municipality 0,13

Construction of bicycle and moped parking 0,06

TOTAL 5,91

TRANSPORT SECTOR-TOTAL 6,039  

Sipas Inventarit Baze te Emisioneve (Kapitulli 7), emisionet e CO2 nga sektori i transportit në vitin 

2012 arrijnë në 19.06 kt CO2. Zbatimi i të gjitha masave të propozuara në Kapitullin 9.3 do të 

rezultojë në reduktim të emisioneve të CO2 për 6.04 ktCO2 dhe do të arrijnë në vlerën 13.02 ktCO2 

që është ulje prej 31.69%.  

   

10.3.3  Vlerësimi i emisionit të CO2 në vitin 2020 për sektorin e ndriçim publik  

Vlerësimi i zvogëlimit  të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 në sektorin e ndriçimit publik për 

skenarin me masat është kryer duke përdorur të dhënat nga modeli LEAP duke vlerësuar zvogëlimin  e 

emisioneve  të CO2 për secilën nga masat e propozuara në Kapitullin 9.4. 

Sipas metodologjisë së përshkruar, vlerësimi i zvogëlimit  të emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për 

skenarin me masat në sektorin e ndriçimit publik për secilën masë të identifikuar është paraqitur në 

Tabelën 10.10. 

 

Tabela 10.10 Zvogëlimi i emisioneve të CO2 gjer në vitin 2020 për skenarin me masat në sektorin e  ndriçimit 

publik për secilën masë 

PUBLIC LIGHTING SECTOR MEASURES REDUCTION CO2 (kt)

Replacement of out-dated lighting fixtures with more energy efficient and ecologically-friendly lighting fixtures 0,19

Installing of street lighting control and management system 0

TOTAL 0,19  

Sipas Inventarit Baze te Emisioneve (Kapitulli 7), emisionet e CO2 në sektorin e ndriçimit publik në 

vitin 2012 arrijnë në 0.28 3kt CO2. Zbatimi i 2 masave të propozuara në Kapitullin 9.4 do të rezultojë 
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në reduktim të emisioneve të CO2 nga 0.19 kt CO2 dhe do të arrijnë në 0.098 t CO2, e qe është ulja 

prej 67.9%. 

 

   

10.3.4 Vlerësimi i emisioneve totale të CO2 nga viti 2020 ne skenarin me masa 

 

Parashikimet e emisioneve të CO2 në vitin 2020 për të tri sektorët e konsumit final të energjisë në 

Komunën e Podujevës: Transporti, ndërtesat dhe ndriçimi publik janë të vendosur duke përdorur 

faktorët e emisionit të njëjta si për përgatitjen e IEB. 

Tabela 10.11 jep një pasqyrë të inventarit të emisioneve totale në vitin 2020 sipas sektorëve të 

konsumit të energjisë për skenarin me masa. 

Tabela 10.11 Krahasimi i emisioneve  të CO2 në vitin 2012 dhe 2020 sipas sektorëve të konsumit të energjisë 

për skenarin me masat 

Skenari Sektori 
Emisioni, kt CO₂ %   krahasuar 

me  2012 
2012 2020 

Skenari me masat 

Transporti 19,06 13,02 -31,69 

Ndërtesat 160,6 124,91 -22,22 

Ndriçimi publik 0,28 0,09 -67,9 

TOTAL 179,94 138,02 -23,29 

 

Totali i emisioneve të CO2 në vitin 2020 në Komunën e Podujevës sipas skenarit me masa do të arrijnë 

në 138.02 kt CO2, që krahasuar me vitin 2012, shënon një rënie prej 41.92 kt CO2 ose 23.29%. 

Zbatimi i të gjitha masave të identifikuara do të rezultojë në zvogëlimin e emisioneve të CO₂ gjer në 

vitin 2020 për sektorin e ndërtesave gjer në 22.22%, në sektorin e transportit me 31.69% dhe 

ndriçimin publik me 67.9%. Emision i përgjithshëm për skenarin me masa në vitin 2020 në krahasim 

me emisionet bazë në vitin 2012 do të jetë 23.29% më i ulët, kështu që mund të konkludohet se 

objektivi i planifikuar për zvogëlimin e CO2 për më shumë se 20% gjer në vitin 2020 është 

përmbushur. 

 

10.4 Krahasimi i projeksioneve të emisioneve të CO2 në vitin 2020 në bazë të 

skenarëve 

10.4.1 Krahasimi i projeksioneve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 në bazë të skenarëve 

për sektorin e ndërtesave  

Krahasimi i projeksioneve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 në bazë të skenarëve për sektorin e 

ndërtesave është dhënë në tabelën 10.12 dhe Figurën 10.12.  
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Tabela 10.12. Krahasimi i projeksioneve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 për sektorin e ndërtesave 

për dy skenarë  

 

Skenari Emisioni, kt CO2 
% e krahasuar me 2012 

2012 2020 

Skenari pa masa 160,6 172,75 +7,57 

Skenari me masa 160,6 124,91 -22,22 

  

Në rast të dështimit për të ndërmarrë masat e efiçiencës së energjisë, emisionet e CO2 nga sektori i 

ndërtesave në vitin 2020 do të rriten në 172.75 kt CO2 ose do të jenë 7.57% më të lartë se emisionet e 

CO2 në vitin 2012. 

 

Nëse gjatë periudhës pesë vjeçare gjer në vitin 2020, do të zbatohen të gjitha masat e identifikuara në 

Kapitullin 9. 2, emisionet e CO2 në sektorin e ndërtesave në vitin 2020 do të reduktohet me 22.22%.  

 

 

10.4.2 Krahasimi i projeksioneve të emisioneve të CO2 në vitin 2020 në bazë të skenarëve për 

sektorin e transportit  

Krahasimi i parashikimeve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 në bazë të skenarëve për sektorin e 

transportit është dhënë në tabelën 10.13 dhe figura 10.1.  

 

Tabela 10.13. Krahasimi i parashikimeve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 për sektorin e transportit për të 

dy skenarët  

Skenari 
Emisioni, kt CO2 

% e krahasuar me 2012 
2012 2020 

Skenari me masa 19,06 24,78 +30 

Skenari pa masa 19,06 13,02 -31,69 
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Figura 10.1: Krahasimi i projeksioneve të emisioneve të CO 2 në vitin 2020 për sektorin e 

ndërtesave për të dy skenarët  

 

 

Në qoftë se konsumi i energjisë në sektorin e transportit do ti lihet trendëve të tregut pa zbatimin 

sistematik të masave të efiçiencës së energjisë, emisionet e CO2 në vitin 2020 do të rriten me 30%.  

Në rastin e zbatimit sistematik të masave të propozuara, emisionet e CO2 nga sektori i transportit në 

vitin 2020 do të jenë 31.69% më të ulëta se në vitin 2012.  

 

10.4.3 Krahasimi i projeksioneve të emisioneve të CO2 në vitin 2020 në bazë të skenarëve 

për sektorin e ndriçimit publik   

Krahasimi i parashikimeve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 në bazë të skenarëve për sektorin e 

ndriçimit publik është dhënë në tabelën 10.14 dhe figurën 10.2.  

Tabela 10.14. Krahasimi i parashikimeve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 për sektorin e ndriçim 

publik për të dy skenarët  

Skenari 
Emisioni, kt CO2 

% e krahasuar me 2012 
2012 2020 

Skenari pa masa 0.28 0.34 +20.9 

Skenari me masa 0.28 0.09 -67.9 

 

Në rast të dështimit të zbatimit të masave, emisionet e CO2 në sektorin e ndriçimit publik do të rriten 

20.9% në vitin 2020, ndërsa zbatimi sistematik i masave të propozuara në Kapitullin 8.4 do ti 

reduktojë ato me 67.9%.  
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10.4.4 Krahasimi i parashikimeve të përgjithshme të emisioneve të CO2 në vitin 2020 në bazë të 

skenarëve 

Krahasimi i parashikimeve te emisioneve  të CO2 në vitin 2020 për të gjitha tri sektorët e konsumit 

final të energjisë në Komunën e Podujevës për dy skenarë është dhënë në Tabelën 10.15.  

Tabela 10.15 Krahasimi i projeksioneve të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 për skenarin BSZ dhe skenarin me 

masat 

Skenari Sektori 
Emisionet ktCO₂ % e 

krahasuar 

me 2012 2012 2020 

Skenari pa masa 

Transporti 19,06 24,78 +30 

Ndërtesat 160,6 172,75 +7,57 

Ndriçimi publik 0,28 0,34 +20,9 

TOTAL 179,94 197,87 +9,97 

Skenari me masa  

Transporti 19,06 13,02 -31,69 

Ndërtesat 160,6 124,91 -22,22 

Ndriçimi publik 0,28 0,09 -67,9 

TOTAL 179,94 138,02 -23,29 

 

Potenciali i përgjithshëm i zvogëlimit  të emisioneve  të CO2 në vitin 2020 për Komunën e Podujevës 

është 41.92 ktCO2. Sektori i ndërtesave është sektori me potencialin më të madh për reduktimin e  

emisioneve, të cilat arrijnë në 35.69 kt CO2, i ndjekur nga sektori i transportit me 6.04 kt CO2 dhe 

sektori i ndriçimit publik me 0.19 kt CO2. 

Emisionet ne skenarin BSZ në vitin 2020 do të arrijnë në 197.87 ktCO2, ndërsa zbatimi i të gjitha 

masave do reduktojë emisionet e CO2 në vitin 2020 në 138.02 ktCO2. Mund të konkludohet se ulja e 

përgjithshme e Inventarizimit në vitin 2020 mund të jetë 23.29% në krahasim me vitin bazë. 
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11. Mekanizmat për zbatimin e financimit te PVEQ-s  

Komuna e Podujevës ka në dispozicion mundësi të mira për financimin e masave dhe aktiviteteve të 

propozuara në bazë të këtij plani nga të hyrat e veta, në formën e granteve nëpërmjet instrumenteve të 

ndryshme financiare ndërkombëtare, grantet nga niveli qendrore i qeverisë dhe nëpërmjet 

mekanizmave të huamarrjes në koordinim me Ministrinë e Financave e cila është aktori kryesorë për 

miratimin e huamarrjeve të tillë. Është e rëndësishme të theksohet se mundësia e përdorimit të 

skemave të tjera të investimeve nga mekanizmi financues i BE-së mund të rritet pasi që Kosova të 

nënshkruajë marrëveshjen e stabilizimit dhe asocimit me BE-në dhe është në rrugën e anëtarësimit në 

BE e cili do të mundësoje përdorimit të fondeve të tjera (p.sh. fondet strukturore, etj.) 

Kështu qe, nevojiten shumë përpjekje për përgatitjen e projekteve për të aplikuar në kuadër të 

programeve të ndryshme. Për të përmbushur këtë parakusht, Komuna e Podujevës është duke  ndërtuar 

kapacitetet njerëzore përmes krijimit të strukturës së komunës në kuadër të administratës komunale, në 

veçanti zyra për energji e cila do të merret me çështjet e energjisë-efiqiences se energjisë në nivel 

komunal. Kjo strukturë do të mbështetë zyrën komunale për zhvillimin e projekteve për të zhvilluar 

projektet dhe planet ideore, do të monitorin zbatimin dhe rezultatet e tij në përputhje me kërkesat e 

parashtruara.  

 

11.1   Buxheti i Komunës së Podujevës 

Buxheti i Komunës së Podujevës është i përbërë nga të hyrat vetanake, grantet qeveritare, dhe 

potencialisht prej huamarrjes nga bankat komerciale. Totali i buxhetit komunal për vitin 2015 i 

miratuar nga Kuvendi i Kosovës në kuadër të buxhetit kombëtar të konsoliduar për Komunën e 

Podujevës është përafërsisht. 18.3 mil €. 

Bazuar në ndarjen e të hyrave komunale vetanake dhe granteve kombëtare, të hyrat vetanake paraqesin 

9% të buxhetit total të komunës të cilat janë mbledhur nga burimet e mëposhtme: 

 Taksat dhe tatimet komunale ne pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, të lejeve për 

ndërtesa/konstruktim; 

 Taksat komunale, licencat dhe lejet, certifikatat dhe dokumentet e tjera zyrtare, taksa për 

automjete, etj; 

 Taksat dhe tatimet komunale për veprimtaritë ekonomike të bizneseve të vogla, të 

ardhurat nga qiraja, restorantet, kafenetë dhe shërbime të tjera; 

 Taksat dhe tatimet tjera të parapara me ligj.  

  

Me ligjin për vetëqeverisjen lokale dhe ligjin për financimin e qeverisjes lokale 03/L-049, komunat 

janë të autorizuara qe në mënyrë të pavarur të krijojnë të hyra për të financuar funksionet ekskluzive 

nën juridiksionin e tyre. 

 

Qeveria qendrore siguron fonde për komunat për ti përmbushur kërkesat për sigurimin e funksioneve 

të përbashkëta dhe të deleguara posaçërisht në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë. Granti i qeverisë 

është i përbërë nga granti i përgjithshëm, granti i shëndetësi dhe mirëqenies sociale dhe granti për 

arsim. 

Strukturat ekzistuese të buxhetit përfshijnë të gjitha burimet dhe shpenzimet e fondeve. Struktura e të 

ardhurave dhe financimit janë paraqitur më poshtë. 



 

112  

 

 

11.2 Instrumentet financiare kombëtare  

Instrumentet kryesore të financimit në nivel komunal janë nga këto burime financiare; 

 Të hyrat vetanake komunale; 

 Grantet e operimit dhe barazimit, 

 Huamarrja Komunale dhe zotimet, 

 Bankat lokale, dhe 

 Instrumentet ndërkombëtare të financimit. 

 

11.2.1 Të hyrat komunale vetanake - Të hyrat vetanake të qeverisjes lokale 

Buxhetimi vetanak i komunës për mbulimin e shpenzimeve operative dhe kapitale do të jetë një nga 

instrumentet e financimit për zbatimin e PVEQ-s. Energjia nuk është kategori e veçantë në planet e 

buxhetit komunal (prandaj ajo zakonisht realizohet nën kategorinë "mallra dhe shërbime” apo 

shpenzimeve të “investimeve operative dhe kapitale”). Buxheti për këtë kategori është i përbërë nga të 

hyrat komunale të mbledhura nga: 

  

Taksat komunale dhe tatimet: (Tatimi në pronë të paluajtshme, tarifat për licencimin e bizneseve, 

taksat për automjetet motorike, tarifat administrative komunale, licencat dhe taksat e lejeve për 

ndërtimin dhe rrënimin e ndërtesave dhe strukturave të tjera, tarifat për lëshimin e certifikatave dhe 

dokumenteve të tjera zyrtare, taksa të tjera komunale). 

11.2.2 Pagesat, qiratë, gjobat dhe bashkë-pagesat  dhe të hyrat tjera vetanake  

 

 Pagesat rregullative për zhvillimin dhe ruajtjen e Infrastrukturës 

 Gjobat e trafikut 

 Gjobat për Shkeljen e Rregulloreve Komunale 

 Të hyrat nga qiradhënia 

 Bashkë pagesat për arsim dhe shëndetësi 

 Të hyrat e tjera vetanake 

 Përveç të ardhurave të natyrës fiskale, komuna mund të gjenerojë të hyra nga aktivitetet 

ekonomike, qiratë dhe shitja e pronave dhe nga donacionet, të ardhura nga kamata dhe 

ndëshkimet. 

11.2.3  Grantet operative dhe të barazimit 

 Grant i Përgjithshëm  

Komuna e merr grantin e përgjithshëm i cili është grant i sistemit të mbyllur dhe e përdor atë për 

ushtrimin e kompetencave të caktuara në përputhje me kornizën ligjore e cila e mundëson një normë të 

arsyeshme të qëndrueshmërisë së buxhetit komunal. Grantet tjera nga niveli qendror janë; 
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 Granti Specifik për Shëndetësi 

 Granti Specifik për Arsim 

 Granti për rritjen dhe kompetencat e deleguara. 

 

11.2.4 Huamarrja Komunale dhe Zotimet (Huamarrja Komunale dhe zotimet afatgjata)  

Bazuar në Ligjin për financat e pushtetit lokal 03/ L-049 Komuna ka të drejtë të ketë qasje në financim 

të borxhit për investime kapitale. Ministria e Ekonomisë dhe Financave do të autorizojë huamarrjen 

komunale pas paraqitjes së kërkesës me shkrim nga ana e kryetarit të komunës pas aprovimit të 

vendimit për huamarrje nga kuvendi komunal. Shuma totale e huamarrjes, duke përfshirë kamatën dhe 

pagesën e kryegjësë nuk guxon të tejkalojë pesëmbëdhjetë për qind (15%) të totalit të hyrave vetanake 

të komunës nga viti i shkuar fiskal, ose shuma e përgjithshme e borxhit të papaguar të komunës, duke 

përfshirë huamarrjen e propozuar, nuk guxon të kalon pesëdhjetë për qind (50%) të hyrave vetanake 

komunale nga vitit i shkuar fiskal. Huamarrja do të lejohet vetëm nga tregu kombëtar i kapitalit dhe pa 

ju ekspozuar rrezikut të kursit të këmbimit. 

Buxheti për vitin 2015 ka qenë rreth 18.3 milion euro. Sipas parashikimeve të bëra nga komuna është 

parashikuar të rritet gjer në më shumë se 18.5 milionë euro në vitin 2016. Të ardhurat nga burimet 

vetanake (tatimet dhe taksat) janë rreth 1.6 mil. euro dhe të ardhurat e pakushtëzuara nga grantet janë 

përafërsisht. 16.7 mil Euro. Rreth 71.5% e buxhetit është paraparë për shpenzime operative dhe rreth 

28.5% për investime kapitale nga buxheti total. 

 

11.2.5 Instrumentet financiare kombëtare – Transferet qeveritare 

 

Transferet qeveritare, si një nga skemat më të rëndësishme financiare, bëjnë financimin e investimeve 

përmes grantit të përgjithshëm i cili është parashikuar për financimin e shërbimeve në përputhje me 

kompetencat komunale; ky është një i mekanizëm i mira për shpërndarjen e resurseve për investime në 

zvogëlimin e shpenzimeve operative komunale në sektorin e energjisë. Shuma e përgjithshme e 

paraparë për investime kapitale në bazë te grantit të përgjithshëm është 5.23 mil. €. 

 

Transferet tjera qeveritare financiare të cilat kane ndikim të kufizuar në financimin e këtij plani janë: 

• Granti specifik i arsimit, me sistem të hapur i cili do të financojë koston e ofrimit të 

standardeve minimale në arsimin parauniversitar; 

• Granti specifik i shëndetësisë, i cila do të financojë koston e ofrimit të standardeve minimale 

në kujdesin e shëndetësisë primare; 

• Granti për kompetencat e shtuara (kujdesi shëndetësor sekondar); 

• Granti specifik për shërbime sociale; 

• Granti specifik për kulturë (teatro dhe biblioteka). 
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11.2.6 Financimi nga sektori bankar 

Financimi përmes linjave të investimeve bankare që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit synon 

zvogëlimin e ndikimit mjedisor duke integruar dhe zbatuar projekte ekologjikisht miqësore në një 

sistem gjithëpërfshirës operativ që ka ndikim të drejtpërdrejtë në kursimin e energjisë dhe zvogëlimin  

e CO2. 

Një nga këto linja është Eko kredia e filluar nga Procredit Bank e cila është projektuar për financimin 

e investimeve për të nxitur përdorimin efikas dhe ruajtjen e energjisë në sektorin e biznesit dhe të 

amvisërive. 

 

11.3 Instrumentet financiare ndërkombëtare 

Banka Botërore  
 

Portofoli i përgjithshëm për projektin e Efiçiencë të Energjisë së Kosovës dhe Energjisë se 

Ripërtërishme 2014-2020 është 31 mil Euro. I modeluar në projekte të ngjashme i mbështetur në rajon 

nga Banka, projekti parashikon të rrisë efikasitetin e energjisë dhe energjisë së ripërtërishme  në 

sektorin publik, të reduktoj emisionet e karbonit, dhe të kontribuojë në sigurinë e energjisë në Kosovë. 

Projekti siguron financat për investime dhe asistencë teknike për investimet kyçe për efikasitetin 

energjetik në sektorin publik, Komuna e Podujevës mund të përfiton në zbatimin e masave  për EE në 

ndërtesat publike komunale meqë kohëzgjatja e projektit është parashikuar gjer në dhjetor të vitit 2020 

e cila është në përputhje me PVEQ-n. 

Financimi do të kontribuojë gjithashtu në tërheqjen e investimeve të sektorit privat qe të zgjedh 

burime të ripërtërishme të energjisë dhe të beje studimet e fizibilitetit që do të mbështeten në zonat që 

nuk mbulohen nga donatorë të tjerë dhe në përputhje me planin kombëtar të veprimit për energji të 

ripërtërishme.  

 

BERZH - PKEQ "Mbështetja e Efiçiencës së Energjisë në Kosovë"  

 

Projektet e Kosovës për Energji të Qëndrueshme (PKEQ) janë themeluar nga Banka Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në maj të 2013. Banka ka ofruar 12 milionë euro në formë të 

kredisë për institucionet financiare të Kosovës për financimin e sektorit private/amvisëritë dhe NVM-

ve në efikasitetin e energjisë. 

Linja kredituese lehtëson grantet stimuluese gjer në 20% të cilët investojnë në projekte të efiçiencës së 

energjisë në sektorët e banimit dhe të biznesit. PKEQ është projektuar për të trajtuar nevojat specifike 

të klientëve, për të lehtësuar kredi të shpejtë dhe të procedimit të granteve për të siguruar përzgjedhjen 

e zgjidhjes optimale. Programi është i fokusuar në: 

 Renovimin, pajisje shtëpiake dhe kredi të energjisë: 20% e këtyre kredive janë financuar 

përmes kredisë për investime dhe janë të kufizuara në grant maksimale në dispozicion. 

 

Kredit për biznes dhe grantet për investime të bizneseve të vogla: janë në dispozicion nga 25.000 

gjer 300.000€. Më tej, kreditë gjer në 2.5 milionë €, janë në dispozicion për projektet e energjisë së 

ripërtërishme, si dhe për furnizuesit dhe instaluesit e produkteve efikase të energjisë. 
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11.3.1 Fondet IPA (Instrumentet për Asistencën e Para-aderimit) 

Instrumenti për Asistencën e Para-aderimit (IPA II) është mjeti me të cilin BE-ja mbështet reformat në 

"vendet e zgjerimit “me ndihmë financiare dhe teknike. Fondet e IPA-s i ndërtojnë kapacitetet e 

shteteve në tërë procesin e anëtarësimit, duke rezultuar në zhvillimet pozitive progresive në rajon. 

Financimi nga IPA II do të arrijnë gjer në € 645,5 mil gjate viteve 2014 - 2020 dhe pritet që financimi 

në këtë periudhë të kontribuojnë në arritjen e rezultateve në sektorë të ndryshëm prioritare; një prej 

këtyre sektorëve është sektori i Energjisë dhe BRE-s. Sipas Dokumentit Indikativ të Strategjisë për 

Kosovën, IPA II do të mbështesë përmirësimin e qeverisjes në nivel lokal, të cilat mund të përfshijnë 

infrastrukturën komunale relevante për zhvillimin ekonomik lokal, decentralizimin e shërbimeve 

sociale dhe mbrojtjen e  mjedisit, e Podujeva mund të jetë pjesë e saj. Në sektorin e energjisë, ajo do të 

jetë e fokusuar në reformimin e sektorit të energjisë për të trajtuar problemet e mëdha shëndetësore 

dhe problemet e mjedisit; duke siguruar një furnizim të besueshëm dhe të qëndrueshëm të energjisë, 

shfrytëzimin më të madh të energjive të ripërtërishme dhe përafrimin me politikat energjetike të BE-

së. 

11.3.2 Programet multi-përfituese  

Kjo ndihmë është në dispozicion për projekte rajonale që mbështesin bashkëpunimin ndërmjet 

përfituesve në vende të ndryshme, duke promovuar pajtimin, rindërtimin dhe bashkëpunimin politik 

(për shembull- Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA), Marrëveshja e Evropës Qendrore 

për Tregti të Lirë (CEFTA), dhe Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (RCC).  

RCC përmes rritjes së qëndrueshme vë përpara angazhimin rajonal për zhvillimin më energji-efektive 

të gjelbër, duke ngritur nivelin e konkurrueshmërisë të sektorit privat dhe ndërmarrësor. Ajo synon të 

përqendrohet në prioritetet e mëposhtme rajonale; rritjen e përdorimit të energjisë së ripërtërishme, 

përmirësimin e efiçiencën  të energjisë dhe zvogëlimin e emisioneve të gazrave sere në rajon, duke 

marrë parasysh nevojën për të integruar 20-20-20 kërkesat e BE-s në Evropën Juglindore 2020, dhe 

faktin se sektori i energjisë është kontribuuesi me i madh në shkarkimin e gazrave serë. RCC-ja 

angazhohet për të mbështetur më tej zbatimin e Nismës të Energjisë së Qëndrueshme në Zhvillimin 

Rajonal (SEDRI) e cila ka filluar së bashku me Nismën e Evropës Qendrore (CEI).  

11.3.3 Horizont 2020  

 

Horizont 2020 është programi më i madhi ndonjëherë i Hulumtimeve dhe Inovacioneve i BE-së me 

gati 80 miliardë euro të fondeve në dispozicion për 7 vjet (2014 gjer 2020) - përveç investimeve 

private që këto para do të tërheqin. Ky program premton më shumë përparime, zbulime ne mbare 

botën duke marrë ide të shkëlqyeshme nga laboratori në treg. Për më tepër, është instrumenti financiar 

për zbatimin e bashkimit të inovacioneve, e cila është iniciativa kryesore. Evropa 2020 synon 

sigurimin e konkurrencës globale në Evropë. Shihet si një mjet për të drejtuar rritjen ekonomike dhe 

krijuar vende pune, Horizont 2020 ka mbështetjen politike të liderëve të Evropës dhe të anëtarëve të 

Parlamentit Evropian.  Ata ranë dakord se hulumtimi është investim për të ardhmen tonë dhe kështu e 

vënë atë në qendër të projektit të BE-së për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse dhe 

krijimin e vendeve të punës. 

 
Duke bashkuar hulumtimet dhe inovacionet, Horizont 2020 është duke ndihmuar për të arritur këtë me 

theksin e tij në shkencën e shkëlqyer, udhëheqjen industriale dhe trajtimin e sfidave shoqërore. Qëllimi 

është që të sigurohet se Evropa prodhon shkencën e klasës botëror, largon pengesat për risit dhe e bën 

më të lehtë për sektorët publikë dhe privatë që të punojnë së bashku në ofrimin e inovacioneve. 

Horizont 2020 është i hapur për të gjithë, me një strukturë të thjeshtë që redukton burokracinë dhe 

kohën në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të përqendrohen në atë që është me të vërtetë e 

rëndësishme. Kjo qasje i bënë projektet e reja të sigurta që të realizohen në terren më shpejtë - dhe ti 

arrijnë rezultate më shpejtë. 
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Më shumë informata mund të gjenden në https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/. 

 

11..3.4 TAIEX 

TAIEX (Asistenca Teknike dhe Shkëmbimi i Informacionit) është një instrument i BE-së që ndihmon 

vendet partnere të njihen me ligjet e BE-së, ti aplikojnë dhe ti zbatojnë ato, dhe të monitorojnë 

progresin e tyre. 

TAIEX financon asistencën teknike afat-shkurtër shoku-shokut (peer-to-peer), përmes këshillave dhe 

trajnimeve, të parashikuar kryesisht në 3 mënyra: 

 punëtori ku marrin pjesë zyrtarë nga administratat përfituese; 

 misione të ekspertëve që ofrojnë këshilla të detajuara për administratat e përfituesve; 

 vizita studimore të administratave të vendeve të BE-së. 

Aktivitetet në sektorin e energjisë fillojnë nga promovimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë për 

liberalizimin e tregut në sektorët e naftës, gazit dhe energjisë elektrike. Mbështetja është dhënë edhe 

për vazhdimin e implementimit dhe zbatimin e Traktatit multi-lateral të Komunitetit të Energjisë për 

Evropën Juglindore, i cili siguron kuadrin ligjor për një treg të integruar të energjisë, si dhe rritjen e 

sigurisë në furnizim. 

Sa i përket politikës së Mjedisit, veprimet kombinohen të dy përgjigjet e kërkesave specifike nga njëra 

anë, dhe duke programuar veprimet në anën tjetër. Fokuset kryesore të veprimtarisë së organizuar të  

TAIEX për ndihma në zonë janë: 

 Zbatimi i duhur i Vlerësimeve të Ndikimit në Mjedis (VNM) në mbështetje të kërkesave për 

fonde të kohezionit nga shumë shtete të reja anëtare; 

 Zbatimi i plotë i Direktivave të BE-së për ujë të pijshëm dhe trajtimi i ujërave të zeza; 

 Menaxhimi mbeturinave dhe ndotjeve, veçanërisht në sektorin e minierave; 

 Menaxhimi i mbeturinave në limane; 

 Zbatimi i Direktivës për Kontrollin dhe Parandalimin e Integruar të Ndotjes (IPPC); 

 Rrjeti Evropa Natyra 2000 i mbështetur nga Direktiva për Habitatin dhe Zogjtë dhe; 

 Prokurimi Publik i gjelbër  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/activities/infrastructure_en.jsp 

 

11.3.5 Ballkani Perëndimor dhe Objektet e Investimeve – BPOI  

BPOI mbështet zhvillimin socio-ekonomik dhe hyrjen në BE në të gjithë Ballkanin Perëndimor 

nëpërmjet  ofrimit të financave dhe asistencës teknike për investime strategjike, veçanërisht në 

infrastrukturë, efikasitetin e energjisë dhe zhvillimin e sektorit privat. Kjo është një iniciativë e 

përbashkët e BE-së, Institucioneve Financiare Ndërkombëtare (IFN), donatorëve bilateralë dhe 

qeverive të Ballkanit Perëndimor. 

Thelbi i procesit të BPOI është përpjekja e koordinuar që ka të beje me përgatitjen dhe përzgjedhjen e 

investimeve për mbështetje financiare, duke "përzier" grante të financuara ndërkombëtarisht dhe kredi 

me financat e brendshme për të përshpejtuar zbatimin e investimeve që çon në përmbushjen e 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/activities/infrastructure_en.jsp
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prioriteteve strategjike të përcaktuara në nivel kombëtar, politikat rajonale dhe pranimit në BE që 

kontribuojnë në zhvillimin socio-ekonomik në rajon. 

Projektet duhet të kontribuojnë në konkurrueshmëri, rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të 

punës. BPOI  ofron grante dhe kredi për të mbështetur investimet në infrastrukturë apo programet e 

specializuara të ndihmës financiare. 

Grantet mund të jenë për: 

 Asistencë teknike për të përgatitur investimet në infrastrukturë (p.sh. për të kryer një studim të 

fizibilitetit etj.). Gjer më sot, shumica e granteve të aprovuara kanë qenë për këtë lloj.  

 Asistencë teknike për të kapërcyer pengesat specifike që po vonojnë përgatitjen ose zbatimin 

(p.sh. ndërtimet) e projekteve të investimeve me prioritet. Megjithatë, duhet të theksohet, në 

mënyrë që të marrin në konsideratë dhe të justifikojnë mbështetjen e BPOI-it për projekte që 

kane ngecur duhet të ketë një analizë të plotë të shkaqeve të ngecjeve të shoqëruar nga një 

përdorim i qartë dhe logjik të granteve që do të çojnë në progres. Si rregull i përgjithshëm, 

BPOI nuk do të shtojë më shumë subvencione për një investim ekzistues, por do të 

konsiderojë mbështetjen për përmirësimin e politikave/mjedisit rregullator përkatës për 

investime, nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve. 

 Asistencë teknike për të bere hulumtime dhe analiza për të lehtësuar zhvillimin e investimeve 

në një sektor apo nënsektor të caktuar.  

 Asistencë teknike për të mbështetur reformat e politikave dhe ndërtimin e institucioneve të 

nevojshme për të përmirësuar klimën e investimeve (zakonisht si pjesë e një strukture të 

madhe të financimit). 

 Shpenzimet kapitale. Për rastet shumë të veçanta kur në mënyrë të qartë është identifikuar 

boshllëku financiar. 

 Pagesat stimuluese për ndërmjetësit financiarë, për shembull me sigurimin e financimit të 

NVM-e. 

 Subvencionet e normës së interesit. Kostoja e huamarrjes mund të reduktohet aty ku është 

justifikuar nevoja; kjo është një strukturë e veçantë e dhënë nga IFN. 

 Primi (Premium) i sigurimit; Financimi i primit të sigurimit të nevojshme për të zbatuar një 

projekt. 

 

 

http://www.wbif.eu 

 

11.3.6 Financimi i Drejtpërdrejtë për Energji të Qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor 

(FDEQBP) 

 

FDEQBP  është një strukturë e investimit e mbështetur nga BERZH e cila jep gjer në 100 milionë euro 

të fondeve të kredisë. FDEQBP operon në Kosovë, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, 

Maqedoni, Malin e Zi dhe Serbi. 

Kjo kredi është e hapur për ndërmarrjet vendore te vogla dhe të mesme (NVM) ose hartuesit e 

projekteve që do të zbatohen në: 

 Efikasitetin e energjisë industriale 

 Projektet e energjisë të ripërtërishme 

 ESCO: Projektet për EE në sektorin publik nëpërmjet kontratave ESCO 

 

http://www.wbif.eu/
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Në kuadër të FDEQBP, BERZH jep kredi direkt nga 2 milion euro (për vende të caktuara nga 1 milion 

euro) gjer në 6 milion euro. 

 
Sipas kësaj skeme huamarrësit kanë të drejtë të marrin:  

 Shërbime për konsulentë teknike pa pagesë, të siguruara nga Konsulenti i Projektit, i cili 

mbështet përgatitjen e projekteve të energjisë së qëndrueshme. 

 Pagesat stimuluese të bazuara në zvogëlimin  e parashikuar të emisioneve  të CO2 që 

rezultojnë nga zbatimi i projektit. 

Projektet e pranueshme ndahen në:  

 Projekte për efikasitet energjetik industrial - Këto përfshijnë sigurimin e pajisjeve, sistemeve 

dhe proceseve për të ulur konsumin e energjisë primare dhe/ose përdorimin final të energjisë 

elektrike, ngrohjes dhe/ose lëndëve djegëse (qofshin ato të fosileve apo të ripërtërishme) 

dhe/ose forma të tjera të energjisë që mund të jetë e lidhur në fund të fundit në përdorimin e 

energjisë elektrike, ngrohjes dhe/ose lëndëve djegëse për prodhimin e mallrave dhe/ose 

sigurimin e shërbimeve ndihmëse për prodhimin e mallrave: Kjo përfshin të gjithë sektorët 

industrialë me përjashtim të atyre të ndaluar nga rregullat e përgjithshme. 

 Projektet energjisë së ripërtërishme - Këto përfshijnë sigurimin e pajisjeve, sistemeve dhe 

proceseve që shfrytëzojnë burimet e ripërtërishme të energjisë për gjenerimin e energjisë 

elektrike, ngrohjes, ftohjes dhe/ose ndonjë formë tjetër të energjisë që e zëvendëson 

përdorimin e lëndëve djegëse nga fosilet. Burimet e ripërtërishme të energjisë janë: hidro, 

erës, diellore, biomasës, biokarburanteve, biogasit dhe burimet gjeotermale. 

 

http://www.websedff.com 

 

11.3.7 GIZ - Fondi i Hapur Rajonal për Evropën Juglindore (FHR) 

Që nga viti 2006, Ministria Federale e Gjermanisë për Bashkëpunim (BMZ), ka rritur efektivitetin e 

këtij bashkëpunimi me Fondet e Hapura Rajonale (FHR ), të implementuar nga GIZ (ish GTZ). 

Sipas skemës, vendet e Evropës Juglindore dorëzojnë propozimet e tyre të projekteve dhe GIZ 

ndihmon për ti vënë ato në praktikë. Procesi është i shpejtë dhe fleksibël, me burokraci minimale. I 

vetmi parakusht është që çdo projekt duhet të përfshijë bashkëpunimin ndërmjet disa vendeve dhe 

duhet të mbështesë përpjekjet e tyre për të lëvizur më pranë BE-së. 

Të gjitha projektet duhet të mbështesin zbatimin e Marrëveshjes të Stabilizim Asocimit përkatës me 

BE-në apo të promovojnë përputhshmërinë me Aki Komunitere (Acquis Communautaire) – që është 

organi i Ligjeve Evropiane, rregullave dhe politikave të cilave duhet ti respektojnë të gjitha shtetet 

anëtare të BE-së. 

GIZ ofron shërbime të tilla si këshilla, ndërtimin e rrjetit, menaxhimin e njohurive dhe trajnime për të 

rritur bashkëpunimin e suksesshëm në ballafaqimin me sfidat e integrimit rajonal. Partnerët e projektit 

në rajon përfitojnë nga këto shërbime, ndërsa në anën tjetër ata janë të ftuar për të zhvilluar dhe për të 

sugjeruar idetë e tyre për projektet që do të zbatohen përmes Fondeve të Hapura Rajonale. 

Parakushtet për mbështetje janë:  

 Përfshirja e disa vendeve dhe rezultatet duhet të jenë të transferueshme me vendet e tjera 

të rajonit; 

http://www.websedff.com/
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 Mbështetja e harmonizimit me BE-n duke ofruar mbështetje për Procesin e Stabilizim-

Asocimit, ose duke zbatuar Acquis Ccommunautaire; 

 Të kontribuojë në objektivat e një prej katër sektorëve në fokus të FHR. 

 

Ekzistojnë katër sektorët në fokus të Fondeve të Hapura Rajonale (FHR): 

 FHR për Tregti të Jashtme - promovimin e rajonit si një vend ku klientët ndërkombëtarë 

gjejnë mallra dhe shërbime me cilësi të lartë, si dhe një mjedis mbështetës të 

institucioneve për tregtinë ndërkombëtare dhe biznes; 

 FHR për Modernizimin e Shërbimeve Komunale - mbështet rrjetëzimin dhe krijimin e 

njohurive mes asociacioneve të komunave dhe në nivel komunal në fushën e planifikimit 

urban, decentralizimin fiskal, menaxhimin e mbeturinave, etj.; 

 FHR për Efiçiencën e Energjisë - duke përfituar nga sinergjite rajonale për efiçiencën e 

energjisë dhe asaj të ripërtërishme; 

 Burimet e Energjisë nxisin harmonizimin me kërkesat e anëtarësimit në BE; 

 FHR për Reforma ligjore - mbështesin bashkëpunimin rajonal në reformën e ligjeve 

ekonomike përmes shkëmbimit të përvojave, identifikimit të nevojave për harmonizim 

dhe forcimin e zbatimit. 

 

11.3.8 Banka Evropiane për Investime (BEI) 

BEI  ka financuar projekte në vlerë prej 7.3 miliardë Euro në vendet e Ballkanit Perëndimor. Fokusi i 

Bankës ka qenë në zbatimin e projekteve të transportit, energjisë, shëndetësisë dhe arsimit, mbështetje 

për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) dhe autoritetet lokale, industrisë dhe të shërbimeve, ujit 

dhe kanalizimit. 

 

BEI mbështet përpjekjet e investimeve të nevojshme:  

 

 për të përmbushur kërkesat e legjislacionit të BE-së; 

 për të ndihmuar zhvillimin ekonomik para fillimit të negociatave për anëtarësim. 

 

BEI  ofron këto lloje të kredive për Shqipërinë: 

 Kreditë individuale - këto kredi mund të mbulojë gjer në 50% të kostos totale për 

promovimin e dy sektorëve, atij publik dhe privat; 

 Kreditë ndërmjetësuese - Kreditë për bankat vendase dhe ndërmjetësve të tjerë të cilat më 

pas "japin hua" për përfituesit përfundimtarë të cilët mund të jenë ndër të tjera edhe 

autoritetet lokale; 

 Financimi i investimeve kapitaleve - duke vepruar si ndërmjetës - që sigurojnë 

financimin për NVM-ve inovative të teknologjisë së lartë në fazat e tyre të hershme dhe 

të rritjes. 
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11.3.9 Banka Gjermane për Rindërtim (KfW) 

KfW i përdor fondet që sigurohen nga buxheti i Gjermanisë Federale dhe i rrit fondet në tregun kapital 

("fondet e KfW"). Varësisht nga nevojat e partnerëve, programet financiare të KfW dhe projektet 

qofshin ato thjesht nga fondet e buxhetit federal (grante dhe/ose kredi në IDA me kushte standarde 

shumë të favorshme), ose nga një përzierje e fondeve nga buxheti federal dhe kredi nga fondet e KfW 

(kredi zhvillimore) . Përveç kësaj, KfW ofron kredi në kushte të përafërt me tregun nga fondet e pastra 

të KfW (kredi promovuese). 

 

Vendet më Pak të Zhvilluara (VPZH) marrin grante që nuk kanë nevojë të kthehet. Megjithatë, vendet 

që janë më të mira mund të marrin grante për projekte të veçanta. Kjo vlen mbi të gjitha për projektet 

që synojnë mbrojtjen e klimës apo uljen e varfërisë. Kreditë e ofruara me shkalle shumë të ulët të 

interesit (kushtet IDA), për financimin e projekteve të zhvillimit janë shtrirë sipas kushteve të veçanta 

të pranuara ndërkombëtarisht. Për shembull, vendeve me të ardhura vjetore për kokë banori gjer në 

1,905 USD (statusi: 2011) u janë ofruar kredi në shkalle shumë të ulët interesi prej 0.75 për qind në vit 

dhe maturimi prej 40 vjet. 

Vendet në zhvillim me një performancë ekonomike mbi këtë prag të ardhurave u janë dhënë kredi 

(standarde) me një normë pak më të lartë interesi prej 2 për qind me një afat maturimi 30 vjet, ose 

kredi (zhvillimi) të përshtatura dhe të përziera me norma të reduktuara në mënyrë të konsiderueshme 

të interesit dhe maturitet sipas kërkesave të shtyrjes. 

Fushat prioritare të bashkëpunimit të KfW me Kosovën janë në sektorin e ujit dhe të energjisë, të 

mbështetura edhe me grante për efikasitetin e energjisë në ndërtesa dhe shfrytëzimin e burimeve të 

ripërtërishme të energjisë.  

 www.kfw.de 

 

11.3.10 Fondet e Gjelbra për Zhvillim (FGjZH) 

Banka Evropiane e Investimeve dhe KfW Banka Gjermane për Rindërtim, me mbështetjen e 

Komisionit Evropian kane themeluar në Evropën Lindore një Fond të Gjelbër për Zhvillim, në mënyrë 

që të promovojë zhvillimin e tregut financiar dedikuar për kreditimin e projektet të efiçiencës së 

energjisë dhe të energjisë së ripërtërishme. Shërbimet e ofruara nga ky fond përfshijnë huadhënien 

afatmesme dhe afatgjatë, lëshuarjen e garancioneve, letrave me vlerë dhe letër-kreditë. 

Projektet e pranueshme për financim duhet të sigurojnë uljen e konsumit të energjisë dhe të CO2 për 

20%, dhe përfshijnë efikasitetin e energjisë dhe burimet e ripërtërishme të energjisë. 

Financimi zbatohet drejtpërdrejt ose nëpërmjet bankave partnere me kushtet e mëposhtme: 

 

 Fondi normalisht financon gjer në 70% të vlerës së investimit; 

 Madhësia e dëshirueshme e investimit është nga 2-10 milion euro; 

 Është i formuar sipas normës se interesit të tregut; 

 Koha e kthimit është e rregulluar në bazë të llojit të investimit. 

 

www.ggf.lu 

 

http://www.kfw.de/
http://www.ggf.lu/
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12. Korniza ligjore për zbatimin e Planit të Veprimit të Energjisë 

së Qëndrueshme në Komunën e Podujevës 

Një nga parakushtet e rëndësishme të zbatimit të suksesshëm të Planit të Veprimit të Qëndrueshëm 

(PVQ) të Energjisë në komunën e Podujevës është harmonizimi i plotë i saj me legjislacionin përkatës 

kombëtar. Struktura, përmbajtja dhe cilësia e kornizës aktuale të legjislacionit kombëtar është 

fuqishëm e skalitur nga aktet përkatëse ligjore të BE-së në fushën e energjisë. Kjo është për arsye të 

angazhimit të  Republikës së Kosovës, si kandidat potencial për anëtarësim në BE, për të harmonizuar 

kornizën e saj ligjore me legjislacionin e BE. Prandaj, shumica e dokumenteve të energjisë në 

Bashkimit Evropian janë transponuar në kuadrin ligjor kombëtar. 

 

12.1 Rregulloret dhe dokumentet përkatëse të Bashkimit Evropian 

Katër objektivat themelore të politikës energjetike evropiane gjer në vitin 2020 janë: 

 Zvogëlimi i emisioneve të gazeve serë për 20%; nga vendet e zhvilluara; 

 Rritja e efiçiencës së energjisë për 20%; 

 Rritja e pjesëmarrjes së burimeve të ripërtërishme të energjisë në 20%; 

 Rritja e pjesëmarrjes së biokarburanteve në trafik në 10%. 

Dokumentet kryesore të legjislacionit që rregullojnë zhvillimin e sektorit të energjisë në nivelin e 

Bashkimit Evropian (rreshtuar në mënyrë kronologjike) janë:  

 Letra e Bardhë për politikën energjetike për Bashkimin Evropian, janar 1996; 

 Energjia për të Ardhmen: burimet  e ripërtërishme të energjisë, Letra e Bardhë për strategjinë 

dhe veprimin e komunitetit, nëntor 1997; 

 Letër e Gjelbër "Drejt një Strategjie Evropiane për Sigurinë e Furnizimit me Energji"; 

 Letra e Gjelbër për Efiçiencën e Energjisë ose “Te bësh më shumë me më pak”, qershor 2005; 

 Letra e Gjelbër për Strategjinë Evropiane për furnizim të qëndrueshëm, konkurrues dhe të 

sigurt të energjisë, Mars 2006; 

 Plani i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë: Të kuptuarit e potencialit – Kursimi 20% gjer në 

vitin 2020, tetor 2006; 

 Propozimi për Politika Evropiane të Energjisë, janar 2007; 

 Propozimi për planin e efiçiencës së energjisë të BE-së, viti 2011. 

 
Direktivat e Bashkimit Evropian të cilat rregullojnë fushën e burimeve të ripërtërishme të përdorimit të 

energjisë janë: 

 Direktiva 2001/77/ EC mbi promovimin e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e 

ripërtërishme të energjisë në tregun ndërkombëtar të energjisë elektrike, shtator 2001; 
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 Komunikimi për karburante alternative për transportin rrugor dhe një sërë masash për të nxitur 

përdorimin e bio karburanteve, nëntor 2001; 

 Direktiva 2003/30/ EC mbi promovimin e përdorimit të lëndëve djegëse bio për transport, maj 

2003; 

 Direktiva 2009/28/ EC mbi promovimin e përdorimit të energjisë nga burimet e ripërtërishme 

dhe ndryshimin e Direktivave pas shfuqizimin 2001/77/ EC dhe 2003/30/ EC, 23 Prill 2009. 

 
Direktivat e Bashkimit Evropian të cilat ne mënyrë direkte ose indirekte rregullojnë fushën e 

efiçiencës së energjisë janë: 

 Direktiva 2003/87 / EC për krijimin e skemës se tregtimit të lejueshëm të emisioneve të 

gazrave serrë brenda Komunitetit), nëntor 2003; 

 Direktiva 2004/8 / EC mbi promovimin e kogjenerimit bazuar në kërkesa të dobishme për 

ngrohje në tregun e brendshëm të energjisë), shkurt 2004; 

 Direktiva 2004/101 / EC për krijimin e skemës se tregtimit të lejueshëm të emisioneve të 

gazrave serrë brenda Komunitetit, në lidhje me mekanizmat e projektit të Protokollit të 

Kiotos), dhjetor 2004; 

 Direktiva 2006/32 / EC mbi Efiçiencën e Energjisë të përdoruesit të fundit dhe shërbimet e 

energjisë, qershor 2006; 

 Direktiva 2009/125 mbi vendosjen e eko-dizajnit për produktet e lidhura me energjinë, Korrik 

2009; 

 Direktiva 2010/30 në tregues me etiketime dhe informacione standard të produkteve të 

konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera nga produktet e lidhura me energjinë, tetor 2010; 

 Direktiva 2010/31 mbi performancën energjetike të ndërtesave, nëntor 2010; 

 Direktiva 2012/27 mbi efiçiencën e energjisë e cila i ka amandamentuar direktivat  2009/125 

dhe 2010/30 dhe direktivat e shfuqizuara 2004/8 dhe 2006/32, Tetor 2012. 

 

12.2 Korniza ligjore dhe rregulloret e Republikës së Kosovës 

 

Hapat e parë drejt krijimit të Politikave Energjetike të Kosovës janë bërë në vitin 2004 me përshtatjen 

e tri ligjeve bazike për energjinë, Ligji mbi Energjinë, Ligji mbi Energjinë Elektrike dhe Ligjit për 

Rregullatorin e Energjisë. Një progres substancial drejt krijimit të një kornize të qëndrueshme ligjore 

për energjinë është arritur pas nënshkrimit të Traktatit të Komunitetit të Energjisë për Evropën 

Juglindore në vitin 2005. Gjatë dekadës së kaluar disa dokumente ligjore janë miratuar dhe ndryshuar 

në mënyrë që  legjislacioni për energjinë të jetë në përputhje të plotë me legjislacionin e BE-s. Korniza 

ligjore për energjinë në Republikën e Kosovës përbëhet prej dokumenteve strategjike, ligjeve, 

udhëzimeve dhe rregulloreve administrative. 
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12.2.1 Korniza strategjike në fushën e energjisë në Kosovë 

Dokumentet strategjike që ofrojnë udhëzime të përgjithshme për zhvillimin e tëre sektorit të energjisë 

në Kosovë janë si vijojnë: 

 Letra e Bardhë: Strategjia dhe Politikat e Energjisë e Kosovës, 2003; 

 Traktati i Komunitetit të Energjisë për Evropën Juglindore, 2005; 

 Strategjia e Energjisë në Republikën e Kosovës 2009-2018; 

 Strategjia e Ngrohjes në Republikën e Kosovës 2011-2018. 

 

Letra e Bardhë: Strategjia e Energjisë dhe Politikat e Kosovës, 2003 përfaqëson një nga analizat e 

para themelore të aspekteve të ndryshme të zhvillimit të sektorit të energjisë në Kosovë. Dokumenti 

është botuar nga RENEUR1 në vitin 2003 dhe ofron një përshkrim të integruar dhe një lloj të planit të 

veprimit të drejtimeve të rëndësishme strategjike që kanë për qëllim udhëheqjen e zhvillimit të 

ardhshëm energjetik të Kosovës. Ndër aspektet tjera të rëndësishme, Letra e Bardhë thekson 

përgjegjësinë e komunave në menaxhimin e ngrohjes qendrore dhe e fton qeverinë qendrore për ti 

përcaktuar këto përgjegjësi në Ligjin për Ngrohjen. Më tej, letra përshkruan veprimet në komunat e 

Prishtinës, Gjakovës dhe Mitrovicës (të cilat zotërojnë sisteme të ngrohjes qendrore) të nevojshme për 

krijimin e sistemeve të qëndrueshme të ngrohjes qendrore në periudhën 2003-2008. 

Traktati i Komunitetit të Energjisë i nënshkruar në tetor 2005 në Athinë shërben si dokument 

ligjore për zgjerimin e tregut të brendshëm të BE-së për palët kontraktuese në Evropën Jugore dhe për 

monitorimin dhe sigurimin e transpozimit të gjitha direktivave përkatëse të BE respektivisht të "acquis 

communautaire" në kuadrin ligjor kombëtar përkatës për vendet kandidate. Prandaj Traktati mund të 

konsiderohet si dokumenti i parë strategjik i vendeve kandidate prandaj edhe Republika e Kosovës 

është drejt krijimit të një Politike Kombëtare të Energjisë në përputhje me kërkesat e "acquis 

communautaire". 

 

Strategjia Energjetike e Kosovës 2009-2018 ofron platformën e përgjithshme për zhvillimin e 

sektorit energjetik në Kosovë gjatë dekadës 2009-2018. Strategjia përbëhet nga dy pjesë. Pjesët e parë 

ofron një prezantim të  përgjithshëm dhe analizë të situatës aktuale dhe progresin e arritur në vitet 

2006-2008, duke përfshirë politikat e ekzekutuara, kornizën  ekzistuese ligjore, rregullatorin si dhe 

kornizën institucionale, analizat e konsumit, prodhimit dhe transmetimin e energjisë elektrike, 

ngrohjes, efiçiencën e energjisë, burimet e ripërtërishme të energjisë, etj. 

Pjesa e dytë e strategjisë siguron parashikimin e energjisë dhe mënyrat për të përmbushur kërkesat e 

energjisë në periudhën 2009-2018, objektivat dhe masat për arritjen e tyre, nevojat për ngritjen e 

kapaciteteve institucionale dhe masat për zbatimin e strategjisë. 

Përmirësimi i efiçiencës se energjisë dhe burimet e ripërtërishme të energjisë konsiderohen si aspekte 

të rëndësishme të kësaj strategjie. Efiçienca e energjisë dhe burimet e ripërtërishme të energjisë janë 

konsideruar së bashku në dy pjesë të strategjisë. Seksioni mbi efiçiencën e energjisë dhe burimet e 

ripërtërishme të energjisë në pjesën e parë të strategjisë përshkruan situatën lidhur me EE gjer në 

vitin2009. 

 Pjesa e dytë e strategjisë ndër të tjera, përshkruan politikat dhe masat për zbatimin e EE dhe objektivat 

e  BRE të përcaktuara në bazë të detyrimeve që rrjedhin nga Traktati i Komunitetit të Energjisë lidhur 

me efiçiencën e energjisë. Strategjia përqendrohet në përmbushjen e boshllëqeve në kornizën ligjore, 

rregullatorë dhe institucionale, si transpozimin e mëtejshëm të direktivave të BE-së që lidhen me EE 

dhe BRE, shpalljen e energjisë se ulët dhe efiçiencën e energjisë, krijimin e Agjencisë për Efiçiencën e 

                                                      
1 www. reneuer.com, EU Pillar, PISG - Energy Office 
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Energjisë dhe Fondit për Efiçiencën e Energjisë. Disa nga masat e mëtejshme, të parashikuara në 

strategjinë për zbatimin e politikës se EE janë: 

 Përpilimi i PKVEE; 

 Transpozimi i Direktivës së BE-së për Shërbimet e Energjisë gjatë 2009-2010; 

 Komplimenti i kornizës aktuale ligjor dhe rregullatorit, duke përfshirë këtu edhe aprovimin e 

Ligjit për Efiçiencën e Energjisë; 

 Definimi dhe miratimi i strategjisë për sektorin e ngrohjes, duke përfshirë kogjenerimin; 

 Zhvillimi dhe hyrja në fuqi e masave stimuluese fiskale për promovimin e EE dhe BRE gjer në 

fund të vitit 2009; 

 Zhvillimi i programit gjithëpërfshirës për promovimin e investimeve private në projektet e EE 

dhe BRE gjer në fund të vitit 2010. 

 

Strategjia e Ngrohjes ne Republikës së Kosovës 2011-2018 ka për qëllim të ofrojë kornizën për 

furnizim të sigurt me energji për ngrohje dhe shumëllojshmërinë e burimeve aktuale të energjisë për 

ngrohje. Më tej strategjia synon të promovojë përdorimin racional të energjisë për ngrohje, për të rritur 

efikasitetin e energjisë, për të nxitur shfrytëzimin e burimeve të ripërtërishme të energjisë dhe për të 

mbështetur futjen e teknologjive të reja të cilat janë miqësore ndaj mjedisit. 

Komponentët kryesore të strategjisë se ngrohjes janë: 

 Analiza e situatës aktuale në sektorin e ngrohjes; 

 Parashikimi i kërkesave për ngrohje për periudhën 2011-2018; 

 Përshkrimi i objektivave strategjike; 

 Përshkrimi i masave të nevojshme për të zbatuar Strategjinë e Ngrohjes. 

 

12.2.2 Korniza ligjor në fushën e energjisë në Kosovë 

Ligjet më të rëndësishme dhe aktet nënligjore të cilat rregullojnë sektorin e energjisë në Kosovë janë: 

 Ligji për Energjinë03 / L-184  

 Ligji për Energjinë Elektrike 03 / L-201 

 Ligji për Rregullatorin e Energjisë 03 / L-185 

 Ligji për Efiçiencën e Energjisë 04 / L-016 

 Ligji për Ngrohje Qendrore 03 / L-116 

 Ligji për Ndërtime 04 / L-110 

 Udhëzimi Administrativ 14/2012 për Promovimin e efiçiencës së energjisë nga përdoruesi 

përfundimtar dhe Shërbimet e Energjisë 

 Udhëzimi administrativ Nr. 01/2012 mbi auditimet energjetike 

 Udhëzimi administrativ Nr. 09/2012 mbi etiketimin e Produkteve të Energjisë 

 Rregullore teknike Nr. 03/2009 mbi kursimet termike të energjisë dhe mbrojtja termike në 

ndërtesa. 

 

Ligji 03 / L-184 për Energjinë specifikon parimet dhe rregullat për menaxhimin e aktiviteteve të 

energjisë në mënyrë që të sigurohet furnizim i qëndrueshëm dhe kualitativ me energji, që siguron 
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kushtet e një tregu të energjisë që funksionon mirë, për të promovuar efikasitetin e energjisë, të rritet 

pjesa e burimeve të energjisë së ripërtërishme  dhe kogjenerimi dhe të zvogëlohet ndotja e mjedisit nga 

aktivitetet energjetike. Ligji trajton disa aspekte të efiçiencën  të energjisë, por disa nga çështjet më të 

rëndësishme qe adresohen janë: 

 

Paragrafi 6 i nenit 3 përshkruan se Strategjia e Energjisë do të zhvillohen duke pasur parasysh mes të 

tjerash edhe: 

 

 Nën-nenin 6.7: përmirësimi i efiçiencën së energjisë dhe inkurajimi i masave për ruajtje të 

energjisë në përputhje me objektivat e efiçiencës së energjisë; 

 Inkurajon adoptimin e teknologjive të menaxhimit të kërkesës në kohë reale, të tilla si sistemet 

e avancuara të matjes; 

Neni 8 është vetëm në lidhje me efiçiencën e energjisë, e cila shërben për të specifikuar se: 

 Politika për Efikasitetin Energjetik do të jetë pjesë përbërëse e Strategjisë së Energjisë, dhe 

qëllimi i saj dhe përmbajtja duhet të jenë në përputhje me obligimet e Kosovës sipas Traktatit 

të Komunitetit të Energjisë dhe legjislacionit tjetër. 

 Qëllimi i Politika për Efiçiencë të Energjisë do të jetë për të përmirësuar efikasitetin e 

energjisë dhe shfrytëzimin e potencialeve të kursimit të energjisë me qëllim që të arrihet një 

nivel optimal të efiçiencës së energjisë në Kosovë. 

 

Neni 4 (paragrafi 4) i këtij ligji përcakton se për zbatimin e detyrave që lidhen me Strategjinë e 

Energjisë, Qeveria mund të miratojë legjislacionin sekondar për themelimin, financimin dhe operimin 

e Zyrave Komunale të Energjisë, nëse kjo është e nevojshme për të adresuar çështjet e zbatimit dhe 

monitorimit në nivel lokal. Në këtë mënyrë, Qeveria e ka hapur rrugën për themelimin e Zyrave 

Komunale të Energjisë, por ajo nuk ka obliguar ndonjë institucion përgjegjës për themelimin e tyre. 

Megjithatë, praktikat në vitet e fundit kanë treguar se krijimi i njësive të tilla është i rëndësishëm për 

përmirësim të qëndrueshëm të efiçiencës energjetike në Komuna. Për këtë arsye, drafti aktual i Ligjit 

të Rishikuar për Energjinë kërkon në mënyrë të qartë krijimin e Zyrave Lokale të Energjisë. 

Më tej, neni 9 i këtij ligji, në paragrafin 1 siguron kornizë të përgjithshme për krijimin e NEEAP, 

specifikon detyrimet e Ministrisë për të inkurajuar procesin e auditimit të energjisë dhe për hartimin e 

akteve nënligjore për promovimin e shfrytëzimit efikas të energjisë. Më tej, paragrafi 2 i ligjit 

parasheh themelimin e organit publik (Agjencia për Efikasitetin e Energjisë).  

 

Ligji për Energjinë Elektrike 03/L-201 përcakton rregullat e përbashkëta për prodhimin, 

transmetimin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike, dhe për qasje në interkonjeksione; për 

organizimin e qasjes në sistemin e transmetimit dhe të shpërndarjes, si dhe funksionimin, dhe qasje në, 

tregun e energjisë elektrike në Kosovë. Efiçienca e energjisë në këtë ligj nuk është trajtuar si një 

çështje madhore, por i referohet disa here p.sh. obligon prodhuesit e operatorit të energjisë elektrike 

dhe të sistemit të shpërndarjes për të marrë në konsideratë efiçiencën e energjisë (neni 5, paragrafi 1.1 

dhe nenin 16, paragrafi 1.1). 

Ligji për Rregullatorin e Energjisë 03 / L-185 rregullon funksionimin e Zyrës së Rregullatorit të  

Energjisë, si një agjenci e pavarur në Republikën e Kosovës, i themeluar nga Kuvendi i Republikës së 

Kosovës. Një nga dispozitës përkatëse të këtij ligji në lidhje me efikasitetin e energjisë është 

parashikuar në nenin 29 (paragrafi 2.6) ku është specifikuar se efikasiteti i energjisë është një nga 

kriteret që duhet të konsiderohet për lëshimin e licencave operative për ndërmarrjet energjetike. 
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Ligji për Efiçiencën e Energjisë 04 / L-016 është miratuar në vitin 2011 me qëllim për të siguruar një 

bazë  solide ligjore për politika efikase të energjisë në Kosovë. Aspektet themelore të trajtuara nga ky 

ligj janë: 

 Ministria përgjegjëse për krijimin e Agjencisë për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë 

 Ministria përgjegjëse për zhvillimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Efiçiencën e Energjisë, 

në përputhje me Direktivën 2006/32 / EC 

 Ministria përgjegjëse për themelimin e Komisionit për certifikimin e auditorëve dhe 

menaxherët të energjisë 

 Detyra e komunave për të hartuar Planin Komunal për Efiçiencë të Energjisë 

 Detyra e Zyrave Komunale të Energjisë për të zhvilluar zbatimin e planit komunal për 

efiçiencën e energjisë. 

 

Pavarësisht përmirësimeve të konsiderueshme të futura në kornizën ligjore të Efiçiencë të Energjisë, 

ky ligj nuk arrin të adresojë disa çështje të kërkuara nga Direktivat e BE të tilla si për Efiçiencë të 

Energjisë Fondi, detyrimin e kompanive të mëdha të Energjisë për të kontribuar për Efiçiencën e 

Energjisë, etj. Sa i përket këtyre çështjeve duhet të thuhet që Drafti aktual i Ligjit të Rishikuar për 

Efiçiencë të Energjisë ka për qëllim të adresojë të gjitha çështjet e harruara në versionin aktual, duke 

përfshirë Fondin për Efiçiencë të Energjisë. 

Ligji për Ngrohje Qendrore 03/L-116 përcakton kushtet dhe standardet për kryerjen e aktiviteteve 

që  lidhen me prodhimin, shpërndarjen dhe furnizimin e ngrohjes, kushtet për funksionimin e 

objekteve tjera të ngrohjes qendrore dhe qasje në rrjete dhe organizimin e tregut të ngrohjes, si dhe të 

drejtat dhe detyrimet e subjekteve që operojnë në fushën e gjenerimit të ngrohjes me një kapacitet prej 

më shumë se 1 MW. Ligji nuk i referohet në mënyrë specifike efikasitetit të energjisë, megjithatë ajo 

trajton disa çështje të lidhura me përdorimin efikas të energjisë për ngrohje. Kështu, neni 12 

specifikon që ndërmarrjet e ngrohjes që gjenerojnë nxehtësi bazuar në burimet e ripërtërishme të 

energjisë ose kogjenerimit, kanë të drejtë të marrin certifikatën e prejardhjes nga Zyra e Rregullatorit 

të Energjisë dhe Furnizuesit publik u japin përparësi blerjes së ngrohjes nga këto ndërmarrje. Më tej, 

paragrafi 6 i nenit 15 të këtij ligji specifikon që shpërndarësi duhet ti jep përparësi kompanive të 

gjenerimit të ngrohjes bazuar në burimet e ripërtërishme të energjisë dhe kogjenerimit për lidhje me 

rrjetet e shpërndarjes. Ligji e adreson më tej edhe çështjen e matjes se ngrohjes (neni 30), megjithatë 

në mënyrë mjaft të përgjithshme dhe ajo nuk arrin të bëjë matjet individuale të detyrueshme për 

kompanitë të cilat ofrojnë ngrohje. 

Ligji për Ndërtime 04/L-110 specifikon dispozitat që rregullojnë lëshimin e lejes së ndërtesave, 

pajtueshmërinë me kërkesat e lejes së ndërtesave dhe lëshimin e certifikatës së përdorim brenda 

territorit të Republikës së Kosovës. Neni 6 i Ligjit parasheh zhvillimin e Kodi Unik i Ndërtesave ne 

Republikën e  Kosovës, i cili ndër të tjera duhet të shërbejë për të vendosur kërkesat minimale për 

efikasitetin e energjisë dhe masat e kursimit në fushën e ndërtesave. Më tej Neni 27 i këtij ligji, i ka 

vendosur dispozitat  për lëshimin e certifikatës së përdorimit për të gjitha ndërtimet që kërkojnë leje 

ndërtimi, efikasitetin e energjisë dhe masat për kursimin e energjisë janë një nga kriteret që duhet të 

plotësohen. 

Udhëzimi Administrativ 14/2012 për promovimin e efiçiencës së energjisë nga përdoruesi i 

fundit dhe shërbimet të energjisë shërben për të nxitur përmirësimin e efektivitetit të kostos dhe 

rritjen e efiçiencën të konsumit të energjisë dhe kursimit të energjisë nga përdoruesit e fundit, 

nëpërmjet: 

 Vendosjes se objektivave të përgjithshme indikative për kursimin e energjisë;  

 Promovimit të zhvillimit të kornizës rregullative dhe zbatimit të masave, mekanizmave dhe 

instrumenteve përkatëse financiare, dhe  
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 Mbështetja e zhvillimit të tregut për shërbime të energjisë. 

  

Udhëzimi administrativ i tanishëm është ekuivalente me Direktivën e KE-së 2006/32 dhe adreson 

aspekte ne vijim: 

 

 Synimet për ruajtjen e energjisë, 

 Efikasiteti i Energjisë nga përdoruesi i fundit në sektorin publik, 

 Detyrat dhe përgjegjësitë e institucioneve, 

 Shpërndarësit e energjisë, operatorët e sistemit të shpërndarjes dhe kompanitë për  

shitjen me pakicë të energjisë 

 Stimulimet për efikasitetin e energjisë për përdoruesin e fundit 

 Informacionet për matjen dhe faturimin e energjisë së konsumuar 

 Raportet dhe Mbikëqyrja. 

 

Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2012 mbi Auditimet Energjetike rregullon procesin e auditimit në 

Kosovë, duke përfshirë testimin dhe certifikimin e auditimeve. Qëllimi i këtij UA është 

institucionalizimi i auditimit të energjisë që synon përmirësimin e efiçiencës energjetike në Kosovë 

dhe vendosmërinë e kategorive të konsumatorëve të cilët janë të detyruara t'i nënshtrohen auditimit të 

energjisë. 

Objekt i këtij udhëzimi janë: disa kategori të konsumatorëve të fundit të energjisë dhe auditorët e  

certifikuar të energjisë. UA për Auditimin e Energjisë përcakton tri kategori të auditimit: 

 Auditimi i thjeshtë, 

 Standardi i Auditimit, 

 Auditimi gjithëpërfshirës. 

 

Udhëzimi Administrativ nr. 09/2012 mbi Etiketimin e Produkteve të ndërlidhura me \Energjinë. 
Ky udhëzim administrativ rregullon etiketimin e pajisjeve elektrike shtëpiake, formën dhe përmbajtjen 

e tyre, subjektet përgjegjëse për etiketimin dhe kontrollin, si dhe karakteristikat tjera të këtyre 

pajisjeve me qëllim të informimit të konsumatorëve për konsumin e energjisë elektrike dhe 

specifikime tjera të rëndësishme për efikasitetin e energjisë. 

Rregullore Teknik Nr. 03/2009 mbi kursimin e energjisë termike dhe mbrojtjen termike në 

ndërtesa rregullon kërkesat teknike për kursimin e energjisë termike dhe mbrojtjen termike në 

ndërtesa. Ajo ka karakter teknik dhe siguron procedurat për të vlerësuar nëse një ndërtesë plotëson 

kërkesat në lidhje me kursimin e energjisë dhe mbrojtjen termike. Më tej ai e konsideron vetëm punën 

e izolimit të ndërtesave dhe në mënyrë shumë të kufizuar përshkruan disa kërkesa themelore në 

ndërtimin e ventilim. Aspektet tjera si instalimi i ngrohjes, ajrit të kondicionuar, instalimi i ndriçimit 

etj. nuk konsiderohen. Rregullorja është në proces të rishikimit dhe rregullorja e re do të jetë pjesë e 

Kodit të Unifikuar të Ndërtesave. 
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12.3 Aktet dhe dokumentet përkatëse të Komunës së Podujevës 

12.3.1 Plani Zhvillimor Komunal i Podujevës 2010 

Plani Zhvillimor Komunal i Podujevës 2010, është arritur në përputhje me dispozitat dhe kërkesat e  

Ligjit 03/L-106, për amandamentimin e Ligjit 2003/14- për Planifikimin Hapësinor. Ai paraqet 

dokumentin strategjik për zhvillim hapësinor të qëndrueshëm dhe të ekuilibruar në kuadër të territorit 

administrativ të Komunës deri në vitin 2020. Plani Zhvillimor është mjaftë gjithëpërfshirës dhe është 

ndarë në 5 faza. Faza e parë fillon me përshkrimin e gjendjes së tanishme në komunë, në lidhje me 

zhvillimet historike dhe demografike dhe pastaj vazhdon me çështjet sociale, të lokaliteteve, 

zhvillimin e të gjithë sektorëve ekonomik dhe të infrastrukturës. Në fazën e dytë është paraqitur 

vizioni dhe objektivat të fokusuar përmes këtij plani. Në përgjithësi janë identifikuar 7 objektiva afat 

gjatë: 

 

 Funksionimi efiçient dhe funksional 

 Sistem i avancuar i arsimit dhe shëndetësor 

 Zvogëlimi i papunësisë dhe varfërisë 

 Përmirësimi i kushteve të jetesës në mjediset rurale 

 Zhvillimi kompakt dhe funksional i lokaliteteve 

 Mjedisi i pastër dhe me shfrytëzim racional dhe mbrojtje efiçiente 

 Zhvillimi ekonomik i harmonizuar dhe i qëndrueshëm 

 Infrastrukture e planifikuar 

 

Në fazat 3, 4 dhe 5 të Planit janë paraqitur zonat për zhvillimin në të ardhmen e komunës, organizimin 

e zonave dhe kornizën strategjike për zhvillimin dhe çështjet tjera relevante për arritjen e objektivave 

të përmendur më lartë. Për sa i përket situatës të furnizimit dhe konsumit të energjisë, Plani i referohet 

kryesisht energjisë elektrike dhe e nënvijëzon pamjaftueshmërinë dhe kualitetin e ulët të shërbime të 

furnizimit me energji elektrike. Kur rekomandohen aktivitetet për përmirësimin e situatës së furnizimit 

me energji elektrike në përgjithësi deklarohet mundësia e 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.      

12.3.2 Plani Zhvillimor Urban i Podujevës  2012-2022 

Plani i zhvillimit urban i Podujevës është përgatitur në pajtim me Planin Zhvillimor Komunal të 

Podujevës 2010.  

Plani është hartuar me qëllim të ofrimit të bazës për zhvillimin e qëndrueshëm të komunës. Ai siguron 

një Strategji që ofron orientimet e përgjithshme të zhvillimit të zonave urbane të komunës gjer në vitin 

2022, dhe ka për qëllim të tërheqë investime private dhe komerciale dhe të shërbejë si bazë e 

aktiviteteve të planifikimit të ardhshëm brenda komunës. Po  ashtu siguron në plan modest veprimi për 

të arritur objektivat me specifikim të akterëve kyç të vendim marrjes, akterëve të zbatimit, burimet 

financiare dhe kostot indikative. 

Sikurse Plani i Zhvillimit Komunal, Plani i Zhvillimit Urban përbëhet nga 5 pjesë (faza). Pjesa e parë 

e përshkruan situatën e tanishme në komunë, pjesa e dytë e jep vizionin, parimet dhe synimet, pjesa e 

tretë është në lidhje me kornizën e planifikimit hapësinorë urban, pjesa e katërt fokusohet në strategjitë 

e zhvillimit urban dhe pjesa e pestë adreson dispozitat për implementim.   
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Megjithëse në periudhën e zhvillimit të planit të tanishëm, një përparimi i konsiderueshëm në 

përmirësimin e politikave për Efiçiencë të Energjisë dhe Energji të Ripërtërishme në Kosovë është 

vërejtur, Plani i Zhvillimit Urban i Podujevës, përveç deklarimeve të përgjithshme të ngjashme me 

Planin e Zhvillimit Komunal, nuk adreson në mënyrë të veçantë çështjet kryesore për zhvillim të 

qëndrueshëm energjetik të qytetit.   

 

12.3.3 Plani i Efiçiencës së Energjisë në Komunën e Podujevës  2014-2020 

 

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 ka për qëllim të ofrojë drejtimet kryesore që duhet të ndiqen në mënyrë që të arrihet një politikë 

të qëndrueshme e energjisë brenda territorit administrativ të Komunës i cili nga ana tjetër përbëhet nga 

një sistem modern i furnizimit me energji, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të energjisë, 

zvogëlimin e konsumit të energjisë, rritjen e efiçiencës të energjisë dhe përfshirjen e burimeve të 

ripërtërishme të energjisë për prodhimin e energjisë heterogjene brenda burimeve primare të energjisë. 

 

PKEE është një plan mjaft i detajuar i cili adreson konsumin e energjisë në ndërtesat komunale dhe 

ndriçimin e rrugëve bazuar në analizat për tri vite: 2010, 2011 dhe 2012. 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 potenciale.  Më tej, PKEE ofron planin e veprimi për veprime/projekte konkrete që duhet të 

zbatohen, departamentet përgjegjëse për zbatimin, burimet (administrative, financiare) dhe 

komunikimin dhe bashkëpunimin si platforme ndërlidhëse. Përndryshe, plani në vete nuk ka për 

qëllim të konsiderohet si një “objektiv” por më tepër si një vegël që mundëson: 

 

 Ta skicoj perspektivën e ardhshme të komunës në lidhje me energjinë, politikat mjedisore dhe 

trafikun (vizioni) 

 Komunikimi dhe prezantimi i planit palëve te interesuara 

 Kthimi i vizionit ne plan praktik me afate te caktuara kohore dhe me burimet njerëzore te 

nevojshme për implementim  

 Monitorimi i procesit te implementimit sipas referencave te planit. 

 

Masat që rekomandohen në kuadër të planit të veprimit kategorizohen në dy kategori të mëdha:  

 Masat dhe aktivitetet promovuese, informative dhe arsimore;  

 Masat e efiçiencës së energjisë dhe shfrytëzimi i burimeve të ripërtërishme të energjisë 

 

Objektivat që synohen me planin e veprimit janë: 
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 Themelimi i menaxhimit të energjisë dhe sistemit të monitorimit të energjisë në komunë; 

 Bashkëpunimi dhe puna me palët e interesuara – KEEA dhe institucionet tjera financiare; 

 Puna në kërkesat për energjinë efiçiente për projektet ekzistuese 

 Zhvillimi i procedurave për prokurim të gjelbër 

 Rritja e vetëdijesimit 

 Vendosja e kornizës për prodhim të ngrohjes në largësi në të ardhmen 

 Mbështetja për demonstrimin e projekteve të mëdha dhe përgatitja për treg të teknologjive të 

reja BRE (kolektorët diellor, pompat e mëdha termike, energjia gjeotermike etj.); 

 Arritja për të kaluar suksesshëm në konsum me efikas të energjisë në sektorin e transportit; 

 Nxitja e konsumit shumë të efektshëm energjisë në ndërtime dhe shërbimet komunale.  

 

Një nga aspektet kryesore të diskutuara në kuadër të planit të veprimit, e cila është e rëndësishme edhe 

për implementimin e suksesshëm të tanishëm të PVEQ-s, është emërimi dhe funksionalizimi i plotë i 

strukturave komunale të menaxhimi të energjisë. Me qëllim të mbështetjes të autoriteteve komunale në 

kuadër të PKEE janë përshkruar detyrat dhe përgjegjësit kryesore të një strukture të tillë. 

Një çështje e rëndësishme e adresuar nga PKEE është edhe monitorimi i zbatimit të tij, i cili siguron 

një cikël të informatave kthyese – zbatuesit e projektit mund të shohin nëse objektivat e caktuar në 

fillim janë arritur, kjo po ashtu thekson edhe domosdoshmërinë për përmirësimin e strategjisë së 

planifikimit dhe të implementimit.  

Po ashtu, Plani jep edhe rekomandimet dhe udhëzimet që duhet të ndiqen nga vendim marrësit për 

masat e veçanta të përmirësimit të efiçiencës së energjisë, siç janë: 

 Cilësia e burimeve energjetike; 

 Riorganizimi i kaldajave të ngrohjes individuale në banesa; 

 Biomasa e centralizuar dhe ruajta e burimeve të tjera të karburantit; 

 Çështjet kyçe të procedurës së prokurimit publik; 

 Aspektet kryesore të aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit publik; 

 Konsideratat bazike për ndriçimin e rrugëve. 

 Në lidhje me përdorimin e burimeve energjetike (në lidhje me teknologjinë, mjedisin dhe 

aspektet ekonomike), 

 Riorganizimi i mundshëm i ngrohjeve individuale në apartamente, 

 Deponimi i centralizuar i biomasës dhe lëndëve tjera djegëse, 

 Çështjet themelore në lidhje me procedurat publike të prokurimit 

 Aspektet kryesore për rritjen e ndërgjegjësimit, 

 Konsideratat themelore për ndriçimin publik. 

 

Në përgjithësi mund të konkludohet se përmes miratimit të PKEE, autoritetet komunale kanë shprehur 

një përkushtim të qartë për të shërbyer si shembull i mirë për qytetarët. Shembujt e praktikës së mirë 

në nivel komunal i mundësojnë publikut të gjerë për të realizuar qëndrueshmërinë e investimit në 

masat e efiçiencës së energjisë, si dhe të kuptojnë kursimet e mundshme, efikasitetin e përgjithshëm të 

masave të zbatuara. Shpesh mund të shihet se publiku i përgjithshëm nuk ka njohuri themelore dhe 

informacione në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me efikasitetin e energjisë dhe përdorimin e duhur 

të burimeve të ripërtërishme të energjisë. Ne këtë rast, Komuna e Podujevës është e përkushtuar për të 

ndihmuar me shembujt e tyre të mira nga projekte praktike të zbatuara për qytetarët e vet. 

 



 

131  

 

13. Raportimi, monitorimi dhe kontrolli i PVEQ-s   

Monitorimi i vazhdueshëm, kontrolli dhe raportimi në lidhje me rezultatet e arritura është një 

komponent i rëndësishëm në procesin e përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të Planit të Veprimit për 

Energji të Qëndrueshme të Komunës së Podujevës. Të gjitha Konventat e Kryetarëve të qyteteve janë 

të obliguar që çdo dy vjet të përgatisin dhe të dërgojnë raportet e monitorimit të Konventës së 

Kryetarit në Bruksel. 

Procesi i PVEQ-s u zhvillua nga dy KZKK dhe Qendra e Përbashkët e Hulumtimit të Komisionit 

Evropian (QPH). Kjo procedurë e raportimit është lehtësuar nga mostrat në internet të shoqëruara nga 

një dokument gjithëpërfshirës i udhëzimeve i  quajtur Udhëzimet për Raportimi mbi Planin e Veprimit 

të Qëndrueshëm dhe Monitorimi (ne vijim Udhëzimet) 2. Një grup i zgjedhur i praktikuesve (i përbërë 

nga ekspertë aktiv të energjisë si nënshkrues të Konventës, Koordinatorët apo Përkrahësit) janë ftuar të 

marrin pjesë në procesin e zhvillimit dhe sigurimit të një mostre të re më të mirë e cila i përgjigjet 

nevojave të nënshkruesve. Mostra e monitorimit dhe udhëzimet u botuan zyrtarisht më 4 korrik 2014. 

Procedura e raportimit të PVEQ-s përbëhet nga tre hapa kryesore të cilët ne mënyrë grafike janë 

treguan në figurën 13.1.  

 

 
  

Figura 13.1 Procedura e raportimi te PVEQ-s 

 

Faza e monitorimit të zbatimit të PVEQ-s dhe kontrollit duhet të ndodhë në të njëjtën kohë në disa 

nivele: 

 Monitorimi i dinamikës se zbatimit të masave konkrete EE dhe BRE; 

 Monitorimi i performancës së masave të PVEQ-s dhe projekteve; 

 Monitorimi dhe kontrolli i qëllimeve të kursimit të energjisë për secilën masë të PVEQ-s; 

                                                      
2 Më shumë informata në web faqen http://www.eumayors.eu/support/library_en.html 

http://www.eumayors.eu/support/library_en.html
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 Monitorimi dhe kontrolli i reduktimeve të emisioneve të arritura të CO2 për secilën masë të 

PVEQ-s. 

 

Përmbajtja e kërkuar e PVEQ-s dhe shabllonet e monitorimit sipas Udhëzimeve të KE janë dhënë në 

tabelën 13.1.  

Tabela 13.1 Përmbajtja e kërkuar e PVEQ-s dhe shabllonet e monitorimit 

PROCESI I RAPORTIMIT: Përmbajtja e PVEQ-s dhe shabllonet e monitorimit 

 PVEQ Monitorimi 

Pjesa  I: Strategjia e 

përgjithshme 

E dedikuar për objektivin e 

përgjithshëm për zvogëlimin  e 

emisioneve të CO2, vizionin, 

përkushtimi i stafit, përcaktimi i 

kapaciteteve financiare dhe 

aspekteve tjera organizative.  

I dedikuar për çdo ndryshim të 

strategjisë së përgjithshme, si dhe të 

dhëna  të përditësuara mbi 

përcaktimin e stafit dhe kapaciteteve 

financiare. 

 

Pjesa II: Inventarët e 

emisioneve  

 

E dedikuar për sasinë e konsumit 

final të energjisë i cili ndërlidhet me  

emisionet e CO2 nga transportuesit të 

energjisë dhe nga sektori në vitin 

bazë. 

I dedikuar për sasinë e konsumit 

final të energjisë i cili ndërlidhet me  

emisionet e CO2 nga transportuesit e 

energjisë dhe nga sektori në vitin e 

monitorimit - objektivi kryesor është 

që të monitorohen ecuritë e 

emisioneve të CO2 me kalimin e 

kohës. 

Pjesa III: Plani i 

Qëndrueshëm i 

Veprimit për Energji  

I dedikuar për listën e veprimeve 

kryesore për të vënë në veprim 

strategjinë e përgjithshme, së bashku 

me afatet kohore, përgjegjësitë e 

përcaktuara dhe buxhetet e alokuara.  

I dedikuar për të monitoruar gjendjen 

e zbatimit të veprimeve kryesore. 

 

 
Sipas udhëzimeve, shabllonet e monitorimi duhet të dorëzohen në gjuhën angleze çdo dy vjet pas datës 

së dorëzimit të PVEQ-s. Sipas zgjedhjes se vet, Komuna mund të vendosë të ngarkon (upload) 

raportin e zbatimit. Duke pasur parasysh se raportimi çdo dy vjet mund të vënë shumë presion në 

burimet njerëzore ose financiare, Komuna mund të vendosë për të kryer inventarët për emisione çdo 

katër vjet në vend të dy. Për këtë arsye, Komuna duhet të miratojë çdo dy vjet veprimin në qasjen e 

raportimit, pra të paraqesë një shabllon të monitorimit, i cili nuk përfshin inventarin e emisioneve 

(Pjesa II) dhe të fokusohet në statusin e zbatimit të veprimeve të Komunës (Pjesa III). Megjithatë, 

Komuna çdo katër vjet duhet të kryejë raportimin e plotë, pra të paraqesë modelin e monitorimit i cili 

përfshin të gjitha tri pjesët sipas tabelës 13.2. 
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Tabela 13.2: Dy qasjet e raportimit për zbatimin e monitorimit të PVEQ-s 

Përshkrimi i qasjeve të dy raportimeve për monitorimin e zbatimit të PVEQ-s 

Qasja Kur? Pjesa Çka? 

Raportimi i 

veprimit 

Se paku çdo 

2 vjet 

Pjesa I: Strategjia e 

përgjithshme 

Specifikon çdo ndryshim në strategjinë e 

gjithëmbarshme dhe ofron të dhëna për 

përcaktimin e stafit dhe kapaciteteve 

financiare. 

Pjesa III: Plani i veprimit 

për energji të 

qëndrueshme 

E potencon statusin e implementimit të 

veprimeve tuaja dhe efektin e tyre. 

Raportimi i 

plotë  

Se paku çdo 

4 vite 

Pjesa I: Strategjia e 

përgjithshme 

Specifikon çdo ndryshim në strategjinë e 

gjithëmbarshëm dhe ofron të dhëna për 

përcaktimin e stafit dhe kapaciteteve 

financiare. 

Pjesa II: Inventari i 

emisioneve 

Ofron inventarin e monitorimit të 

emisioneve. 

Pjesa III: Plani i veprimit 

për energji të 

qëndrueshme 

E potencon statusin e implementimit të 

veprimeve tuaja dhe efektin e tyre. 

 

Raporti i plotë, përveç përshkrimit të detajuar të të gjitha masave të zbatuara dhe rezultatet e arritura, 

duhet të përmbajë Inventarin e Monitorimit të Emisioneve (IME). Krahasimin në mes të vitit 2012 IEB 

(Inventari i Emisioneve Bazë) për disa nga vitet në vijim që në fakt do të dëshmon se zvogëlimi aktual 

i CO2 në Komunën e Podujevës, dhe do të japë përgjigje nëse zbatimi PVEQ-s ishte i suksesshëm apo 

jo. 

Monitorimi i dinamikës dhe i suksesit lidhur me zbatimin e masave dhe aktiviteteve do të kryhet nga 

Këshilli i Energjisë, i cili, në rast se është i stërngarkuar me punë, do të krijojë një grup punues për 

monitorimin dhe kontrollin e zbatimit të PVEQ-s. 

Një nga mënyrat më të mira për të pasur një pasqyrë në lidhje me suksesin e përgjithshëm të zhvillimit 

të qëndrueshëm të energjisë në nivelin komunal është përcaktimi i treguesve të performancës 

energjetike, përkatësisht parametrave dhe mjetet për ti përcjellë. Tabela 13.3 paraqet disa tregues të 

propozuar për kategori të ndryshme, si dhe mjetet për monitorimin dhe kontrollin e tyre në përputhje 

me rekomandimet dhe klasifikimin e Komisionit Evropian. 
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Tabela 13.3: Treguesit e performancës për energji në Komunën e Podujevës 

KATEGORIA 
TREGUESIT 

(INDIKATORET) 

KOMPLEKSITETI I 

GRUMBULLIMIT 

TË TË DHENAVE 

1 – I THJESHTË 

2 – I MESEM 

3 - KOMPLEKS 

MJETET E 

MONITORIMIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i udhëtarëve në vit  1 

Përzgjedhja e rrugëve të 

autobusëve qe do të 

monitorohen  

Gjatësia e shtigjeve për 

biçikleta në komunë 
1 Komuna e Podujevës 

Gjatësia e shtigjeve për 

këmbësorë në komunë  
1 Komuna e Podujevës 

Numri i automjeteve që 

kalojnë në pikën e kontrollit 

në vit/muaj 

(përcaktimi i rrugës në të cilën 

do të behën matjet)  

2 

Instalimi i numëruesve të 

automjeteve në piken e 

kontrollit (në rruge) 

Konsumi total i energjisë së 

automjeteve në pronësi të 

Komunës së Podujevës    

1 

Të dhëna të sakta nga faturat 

e karburantit me konvertimin 

e tyre në kWh 

Konsumi total i energjisë të 

automjeteve për transportimin 

e udhëtarëve, që përdorin 

lëndë djegëse alternative  

1 

Të dhënat nga faturat e 

karburantit të konvertuara në 

kWh  

Përqindja (%) e banorëve të 

komunës që kanë qasje të 

favorshëm në transportin 

publik  

3 

Realizimi i anketës me 

banorët në pjesë të 

paracaktuara të Komunës 

Mesatarja e kilometrave gjatë  

bllokimit të trafikut ditor në 

Komunë 

2 

Analiza e fluksit të trafikut në 

pjesët e paracaktuara të 

Komunës  

Sasia vjetore e lëndëve 

djegëse fosile dhe alternative e 

shitur në pompat e benzinës të 

para përcaktuara në pjesë të 

ndryshme të Komunës  

1 

Marrëveshja me stacionet e 

paracaktuara të benzinës për 

mbledhjen dhe shpërndarjen 

e vazhdueshëm të të dhënave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDËRTESAT  
 

 

Konsumi total i energjisë në 

ndërtesat në pronësi të 

Komunës së Podujevës  

1 

Themelimin e sistemit të 

informacionit për mbledhjen 

e të dhënave  

Totali i metrave katrore të  

kolektorëve diellore të 

instaluara në komunën e  

Podujevës  

3 

Të dhënat mbi dhënien e 

subvencioneve dhe kredive 

për instalimin kolektorëve 

diellor (nëse ka ndonjë) 

Një studim i kryer në pjesë të 

paracaktuara të Komunës  

Konsumi i përgjithshëm i 

energjisë elektrike në amvisëri   
1 

Të dhënat nga distributori 

komunal i energjisë elektrike  

Numri i auditimeve të 1 Të dhënat nga AKEE ose 
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energjisë të kryera në 

ndërtesat publike  

Zyra Komunale e Energjisë   

Numri i ndërtesave të 

certifikuara publike në 

Komunë  

2 

Të dhënat e ofruara nga 

AKEE dhe urbanizmi ose 

Zyra Komunale e  Energjisë  

Numri i kaldajave të biomasës 

të instaluara në Komunë 
2 

Të dhënat nga sektori i 

Prokurimit ose Zyra 

Komunale e  Energjisë  

 

SEKTORI I 

NDRIÇIM PUBLIK I 

QYTETIT  

Numri i instaluar i llambave të 

ndriçimit për energji-efektive 

dhe ekologjikisht 

miqësore/viti 

2 

Të dhënat nga sektori i 

prokurimit ose Zyra 

Komunale e Energjisë 

 

Konsumi vjetor i energjisë ne 

sektorin e ndriçimit publik  
1 

Të dhëna nga sektori i 

shërbimeve publike ose në 

Zyrën Komunale të Energjisë 

 

 

 

KOMPANITË E 

ENERGJISË  

 

 

Numri i subjekteve juridike të 

regjistruara për shërbime të 

ndryshme të energjisë, 

kompanitë ESCO, prodhuesit 

dhe shpërndarësit e pajisjeve 

diellore, etj. në zonën e 

Komunës  

2 
Regjistri i subjekteve 

komerciale në Komunë  

 

 

QYTETARËT  

 

 

  

 

 

 

Numri i qytetarëve të Komunës 

që marrin pjesë në ngjarje të 

ndryshme qe lidhen me 

energjinë (tribuna diskutimi, 

punëtori, seminare)  

1 

Organizimi 4 seminareve 

tematike në vit në fushën e 

efiçiencës së energjisë, 

përdorimi i BRE-ve, 

ndërtesat e  qëndrueshme, etj.  

Numri i ngjarjeve të 

organizuara të energjisë për 

ndërgjegjësimin publik  

1 

Të dhënat nga shërbimet 

publike dhe AKEE, mbi 

ngjarjet për promovimin e EE 

(p.sh. fushata EE, spote në 

radio, etj.) 

 

PROKURIMI 

PUBLIK I GJELBER  

  

Përzgjedhja e kategorive të 

ndryshme të produkteve të 

energjisë efikase dhe 

shërbimeve (p.sh. llambat për 

kursimin e energjisë në 

ndërtesat në pronësi të 

Komunës së Podujevës)   

2 

Monitorimi dhe krahasimi i 

performancës dhe sasia e 

poçeve të ndriçimit të blera  

për ndërtesat në pronësi të 

komunës se Podujevës  

 

Është e rëndësishme të theksohet se tabela e sipërme nuk është përfundimtare, për nëse është e 

nevojshme, mund të shtohen treguesit e ri, monitorimi dhe kontroll i të cilëve do të shfaq më mirë 

suksesin e zbatimin e Planit të Veprimit për Energji të Qëndrueshëm për Komunën e Podujevës. 
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14.  Konkluzionet dhe rekomandimet  

Qëllimi kryesor i Planit të Veprimit për Energji të Qëndrueshëm në Komunën e Podujevës është që të 

identifikohen masat konkrete për sektorët e konsumit të menjëhershëm të energjisë në nivel komunal, 

realizimi i të cilave do të rezultojë në zvogëlimin e emisionit të CO2 me më shumë se 20% gjer në 

vitin 2020, krahasuar me vitin 2012 si vit bazë. Metodologjia për zhvillimin e Planit të Veprimit është 

në përputhje me udhëzimet e Komisionit Evropian.  

Sektorët e konsumit të menjëhershëm të energjisë në nivel komunal, në përputhje me rekomandimet e 

Komisionit Evropian, përfshijnë: ndërtesat, transportin dhe ndriçimin publik. Analizat e detajuara të 

energjisë përkatëse dhe Inventarit të Emisioneve Bazë (IEB) për vitin 2012, janë zhvilluar për secilin 

sektor. Për më tepër, IEB i Komunës së Podujevës është bërë në përputhje me Protokollin e Panelit 

Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës (PPNNK).  

Në mënyrë që të kryhet analiza e detajuar e energjisë, sektori i ndërtesave është ndarë në tri 

nënsektorët e mëposhtme: 

 Ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës; 

 Objektet e banimit (amvisëritë); 

 Objektet komerciale dhe të shërbimeve në Podujevës. 

 

Sektori i transportit ka tre nënsektorë: 

 Autoparku në pronësi të Komunës së Podujevës; 

 Transporti publik në Komunë; 

 Automjetet private dhe komerciale. 

 

Sektori ndriçimi publik nuk ka nënsektorë.  

Për sektorët e lartpërmendur dhe nënsektorët, janë mbledhur parametrat e nevojshëm të energjisë për 

vitin 2012, dhe në bazë të tyre janë kryer analiza të detajuara të energjisë. Konsumi total i energjisë 

prej sektorëve përkatës në Komunën e Podujevës është 1,307.3 TJ, nga të cilat 1,047.3 TJ (80.11%) 

është shpenzuar në sektorin e ndërtesave, e ndjekur nga sektori i transportit me konsumin prej 259.3 

TJ (19.84%)  dhe ndriçimi publik me 0.7 TJ (0.05%). 

Energjia elektrike (584.7TJ) është energjia me përqindjen më të madhe në sektorin e ndërtesave, 

ndërkohë që sektori i transportit konsumon kryesisht naftë (182.16TJ) benzinë  (71.0TJ dhe Gaz 

6.16TJ). 

Emision i përgjithshëm i inventarit është 179.94 kt CO2. Burimi më i madh emisionit, dhe burimi i 

konsumit të energjisë, është sektori i ndërtesave me emisionet që arrijnë në 160.6 kt CO2, i pasuar nga 

sektori i transportit me emisionet prej 19.06 kt CO2 dhe ndriçimi publik me 0.28 kt CO2. 

Bazuar në analizën e kryer për energjinë dhe situatën aktuale në Podujevë, masat e identifikuara janë 

ndarë në tri grupe kryesore:  

 Masat për zvogëlimin e emisioneve të CO2 në sektorin e ndërtesave; 

 Masat për uljen e emisioneve të CO2 në sektorin e transportit; 

 Masat për zvogëlimin e emisioneve  të CO2 në sektorin e ndriçimin publik. 
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Sa i përket sektorit të ndërtesave, janë identifikuar gjithsej 25 masave për uljen e konsumit të energjisë 

dhe emisionit të CO2 si vijon me poshtë: 

 Masat e përgjithshme: Planifikimi dhe promovimi - 6 masa: 

 Ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës - 11 masa; 

 Objektet e banimit (amvisëritë) - 3 masa; 

 Objektet komerciale dhe të shërbimeve – 5 masa. 

 

Masat e identifikuara për sektorin e transportit të Komunës së Podujevës (14), janë ndarë në kategoritë 

e mëposhtme: 

 Masat ligjore dhe të planifikimit – 6 masa; 

 Masat promovuese, informuese dhe arsimore - 4 masa; 

 Automjetet në pronësi/në shfrytëzim nga Komuna e Podujevës - 1 masë; 

 Transporti publik - 1 masë; 

 Automjetet private dhe komerciale - 2 masa; 

 

Ne sektorin e ndriçimit publik – 2 masa janë të identifikuara. 

 

Realizimi i të gjitha masave të propozuara në të tri sektorët e analizuar të konsumit të energjisë në 

Komunën e Podujevës do të rezultojnë në zvogëlimin e emisioneve të CO2 gjer në 23.29% në raport 

me emisionet në vitin bazë 2012. Duke pasur parasysh se qëllimi indikativ është reduktimi me 20% , 

realizimi i saj nuk kërkon zbatimin e të gjitha masave, por zgjedhjen e masave më të pranueshme. 

Masat e identifikuara janë prezantuar në tabela me parametrat e mëposhtëm: 

 Titulli dhe numri i masës; 

 Autoriteti zbatues; 

 Afati kohor i zbatimit (në fillim dhe në fund); 

 Kostot e vlerësuara (Euro); 

 Kursimi i vlerësuar i energjisë (MWh ose TJ); 

 Reduktimi i emisioneve potenciale të (tCO2); 

 Instrumente financiare në dispozicion për implementim (kombëtare ose ndërkombëtare); 

 Përshkrim i shkurtër/komenti. 

 

Në përgjithësi, dhjetë rekomandimet themelore për arritjen e zbatimit maksimal të efiçiencës se 

PVEQ-s janë: 

 Të sigurohet mbështetja e numrit sa me të madh të aktorëve si (organizatave kombëtare dhe 

ndërkombëtare); 

 Ndërtimi i strukturës organizative për zbatimin e PVEQ-s bazuar në njohuritë dhe aftësitë; 

 Krijimi i skemës së suksesshme për grumbullimin e vazhdueshëm të treguesve të kërkuar 

energjetike për secilin nënsektor; 

 Krijimi i menaxhimit sistematik të energjisë në ndërtesat në pronësi të Komunës së Podujevës; 
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  Identifikimi i burimeve financiare kombëtare dhe ndërkombëtare në dispozicion për zbatimin 

e PVEQ-s. Buxheti i komunës duhet të jetë opsioni i fundit, nëse fare nuk ka burime të tjera 

financiare; 

 Të përgatiten projekte kualitative për energji të qëndrueshme në të gjithë sektorët dhe 

nënsektorët e energjisë në nivel komunal: Një projekt i mirë do të gjene gjithmonë investitorët 

e tij !; 

 Hartimi  i Inventari i cili rregullisht do ti përcjell emisionet në nivelin komunal; 

 Zbatimi i masave të propozuara në mënyrë sistematike dhe të përgjegjshme; 

 Monitorimi dhe kontrolli i zbatimit të PVEQ-s në mënyrë sistematike dhe me përgjegjësi; 

 Informimi me kohë dhe përfshirja e palëve të interesuara dhe qytetarëve të Komunës së 

Podujvës në lidhje me gjithë procesin e zhvillimit, zbatimit dhe monitorimit të PVEQ-s. 

 

Pas bashkëngjitjes se Komunës së Podujevës në iniciativën e Konventën se Kryetarëve të Komunave 

(kryebashkiakëve) të BE me 30 shtator 2015, hapat më të rëndësishëm që duhet të ndiqen për 

ndërtimin e strukturës së suksesshme organizative për zbatimin e PVEQ janë:  

 Sigurimi i burimeve të nevojshme (njerëzore, materiale, pajisjeve, etj.) për zbatimin e masave;  

 Emërimi i koordinatorit të procesit për përgatitjen, zbatimin dhe monitorimin e PVEQ-s; 

 Caktimi i Këshillin Komunal të Energjisë si organ këshillues profesional; 

 Caktimi i grupit punues për zbatimin e PVEQ-s; 

 Identifikimi i mekanizmave optimale kombëtare ose ndërkombëtare të financimit për secilën 

prej masave të planifikuara. 

Koordinatori i procesit të përgatitjes, zbatimit dhe monitorimit të Planit të Veprimit duhet të jetë një 

person nga administrata komunale, i cili ka njohuri të mëdha për çështjet e energjisë në kuadër të 

administratës komunale. Koordinatori është figura kyçe në zbatimin e Planit të Veprimit, i cili i merr  

të gjitha vendimet e rëndësishme nga fillimi, dhe i cili propozon themelimin e të gjitha grupeve 

punuese dhe organeve monitoruese të nevojshme për zbatim. Këshilli komunal i energjisë duhet të 

mbledh ekspertë të njohur me përvojë të madhe dhe vizion. 

Rekomandimet për të siguruar burimet e nevojshme financiare për të zbatuar masat e identifikuara 

janë në vijim: 

 Krijimi i Trupit Koordinues të Komunës së Podujevës për të siguruar mbështetje profesionale 

për zyrat komunale, departamentet dhe institucionet për të aplikuar për fondet në dispozicion; 

 Organizimi i seminareve trajnuese për punonjësit e zyrave administrative, departamenteve dhe 

institucioneve komunale për mekanizmat e financimit në dispozicion dhe mënyrat e 

aplikacioneve të suksesshme për këto fonde;  

 Informimi i vazhdueshëm i zyrave komunale, departamenteve dhe institucioneve për 

mundësitë financiare (fonde të brendshme dhe programet e BE-së, etj.); 

 Të behet analiza e informacionit të mbledhur për mundësitë e identifikuara për të aplikuar dhe 

ti dërgojnë ato në zyrat përkatëse komunale, departamentet dhe institucionet;  

 Monitorimi i vazhdueshëm dhe raportimin tek autoritetet komunale në lidhje me rezultatet dhe 

problemet dhe pengesat e mundshme të identifikuara dhe për eliminimin e tyre me kohë;  
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 Monitorimi sistematik dhe raportimi mbi zbatimin e projekteve të BE-së që synojnë 

përmirësimin e dinamikës dhe performancës. 

Bazuar në situatën energjetike në Komunë, analizat e kryera të energjisë dhe dokumentet zyrtare të 

Komunës, rekomandimet e synuara për zbatimin e suksesshëm të këtij Plani të Veprimit përfshijnë 

aktivitetet e mëposhtme: 

 

 Themelimi i menaxhmentit të projektit për çdo masë individuale në kuadër të Komunës - duhet 

të krijohet ekipi përgjegjës për zbatimin e projektit për secilën masë të propozuar në Planin e 

Veprimit. Organizimi i menaxhimit të projektit në nivelin e masës do të sigurojë ekspertin e 

nevojshëm dhe burimet teknike për zbatimin e suksesshëm të asaj mase; 

 Menaxhimi i të dhënave të mbledhura në mënyrë sistematike për energjinë në komunë; 

 Organizimi i vazhdueshëm i ngjarjeve të shumta informative dhe edukative për promovimin e 

efiçiencës së energjisë për grupe të ndryshme të qytetarëve - Ditët e energjisë ne komunë, 

Konventa e kryetarëve të komunave në bashkëpunim me Konventën e kryetarëve të Zyrës në 

Bruksel, Ditët e lëvizshmërisë (qarkullimit)- E në komunë, etj. 

 Menaxhimi i suksesshëm financiar për zbatimin e PVEQ-s - Bashkëpunimi i mirë i Trupit 

Koordinues me zyrat komunale, departamentet dhe institucionet në mënyrë që të identifikohen  

strukturat optimale financiare për zbatimin e masave të identifikuara - së bashku me 

mbështetjen e publikut është e nevojshme të marrin në konsideratë përfshirjen sa më të madhe 

të mekanizmave të tregut përmes modeleve SPK dhe PPP për projekte komerciale të 

qëndrueshme; 

 Themelimi dhe monitorimi sistematik i treguesve të identifikuar të efiçiencës së energjisë në 

Komunë - numrin e auditimeve energjetike të kryera dhe certifikatat e energjisë të lëshuara; 

numri i ngjarjeve të rëndësishme arsimore dhe informative dhe numrin e pjesëmarrësve; 

Numri i dokumentacioneve të përgatitur të projekteve; Numri i autobusëve me bionaftë, etj.;  

 Vazhdimi i të gjitha aktiviteteve të iniciuara në Konventën e kryetarëve të komunave me 30 

shtator 2015, qëllim të ndërtimit të një Komune me energji të qëndrueshme të bazuar në 

mbrojtjen e mjedisit, efikasitetin e energjisë dhe burimet e ripërtërishme të energjisë si 

parakushte të rëndësishme për rritjen e cilësisë së jetës të gjithë qytetarëve të saj. 

 

 

Zbatimi i masave të propozuara do të mundësojë energji të drejtpërdrejtë dhe kursime financiare, do të 

zvogëlojë efektet e dëmshme, do të përmirësoj cilësinë e jetës, dhe do ta rrit nivelin e përgjegjësisë dhe 

vetëdijen mes qytetarëve, e cila është angazhimi strategjik dhe qëllimi i politikës së qeverisë së 

përgjegjshme në Komunën e Podujevës. 


