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______________________________________________________________________________ 

REPUBLIKA E KOSOVËS                          KUVENDI I KOMUNËS-VUSHTRRI 

 

P R O C E S V E R B A L 

NGA MBLEDHJA E -II- E  RREGULLT E KUVENDIT TË KOMUNËS SË 

VUSHTRRISË, MBAJTUR MË 28 SHKURT 2019 

___________________________________________________________________________ 
Mbledhja është mbajtur në sallën e Kuvendit Komunal, duke filluar në orën 10:15. 

  

Në këtë mbledhje ishin të pranishëm anëtarët e Kuvendit të Komunës në Vushtrri:  

Abdullah Vojvoda, Agim Bregaj, Agron Perçuku, Ali Januzi, Arta Ymeri, Bahrije Ademi Murati, 

Basri Menxhiqi, Ermal Lahu, Fakete Dushi, Fatmire Saraçi, Faton Shabani, Fjolla Ujkani, 

Gentiana Rama, Gresa Muli, Habibe Gërxhaliu, Hysni Gërguri, Ilmi Azemi, Kushtrim Hyseni, 

Lorik Maxhuni, Mehdi Bejtullahu, Mejreme Ismajli, Melihate Basholli-Latifi, Miljan Bojković, 

Nasuf Aliu, Nezir Klinaku, Qerim Selimi, Rrezarta Krasniqi, Sadije Bajgora, Safet Idrizi, 

Shkëlzen Feka, Shpëtim Zhegrova, Teuta Aruçi Shartari dhe Ymer Haradinaj. 

 

 

Lutfi Bilalli dhe Sami Istrefi, anëtarë të kuvendit që janë dorëhequr nga pozita e anëtarit të 

kuvendit, por procedura e zëvendësimit të këtyre pozitave nga ana e KQZ-së akoma nuk ka 

përfunduar. 

 

Të pranishëm në këtë mbledhje ishin edhe kryetari i komunës -z.Xhafer Tahiri, nënkryetari i 

komunës Besim Muzaqi, përfaqësuesi i KFOR-it, përfaqësuesi i OSBE-së, përfaqësues të 

mediave të shkruara dhe elektronike,  përfaqësues të shoqërisë civile. 

 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi Nasuf Aliu – kryesues i kuvendit, i cili konstatoi se në sallë janë 

prezent 33 anëtarë të kuvendit, shumicë kjo e mjaftueshme për zhvillimin e punimeve të 

mbledhjes plenare dhe për marrje të vendimeve të plotfuqishme, andaj procedoi me rendin e 

ditës. 

 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit - duke diskutuar jashtë rendit të ditës, paraqiti vërejtjet e tij 

adresuar strukturave komunale për siç tha mosrespektimin e Rregullores për përdorimin e 

automjeteve zyrtare të komunës, e aprovuar nga kuvendit i komunës. Tutje në referim të nenit 2 

të kësaj rregulloreje ceku se në mënyrë taksative përcaktohet se automjetet zyrtare mund të 

përdoren vetëm nga kryetari i komunës, për më shumë për zbatimin e kësaj rregulloreje 

obligohet Drejtoria e Shërbimeve Publike që në mënyrë permanente bën monitorimin e zbatimit 

të kësaj rregulloreje. Në fund kërkoi nga drejtoria kompetente që ta zbatojë me përpikëri 
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rregulloren në fjalë, ndërsa nëse shtrohet nevoja për përdorimin tjetërfare të automjeteve zyrtare, 

atëherë duhet të iniciohet ndryshimi i kësaj rregulloreje. 

Faton Shabani, anëtar i kuvendit - nga kryesuesi i kuvendit dhe nga sekretaria kërkoi që të 

bëhen përpjekje që anëtarëve të Kuvendit komunal t'u mundësohet votimi elektronik i secilit 

propozim-vendim, në mënyrë që për çfarëdo vendimi që merret në këtë Kuvend të dihet se kush 

dhe si ka votuar. Pra, bëhet fjalë për pajiset elektronike që e mundësojnë votimin me kartela 

identifikuese. Pra, votimi i anëtarëve të Kuvendit të regjistrohet dhe të mbetet në arkivin e 

dokumenteve që dalin nga këtu. Në formën aktuale të votimeve, për secilin propozim po 

konstatohet vetëm shumica e thjeshtë, apo shumica e nevojshme, por nuk po dihet edhe identiteti 

i këshilltarit se si ka votuar.  Mendoj që votimi elektronik i bën asamblistët më të përgjegjshëm 

para vetes dhe para qytetarëve, para se të përcaktohen për votimin PËR, KUNDËR, apo 

ABSTENIM, të secilit propozim-vendim. Nuk e di sa mund ta ketë koston një gjë e tillë, po 

ashtu nuk e di sa ka komuna kapacitete buxhetore për këtë, mirëpo e konsideroj si tepër të 

rëndësishme. Pastaj tha se, duhet ta cekim që po bëhen mbi 1 vit që kur po presim për kartela 

identifikuese të këshilltarëve komunal, por që ende nuk na janë bërë. Kohëve të fundit në rrjetin 

social facebook, nga një profil me emrin "Shpresa Kajtazi", që sipas të gjitha gjasave është një 

profil i rrejshëm, po rrjedhin vendime dhe informata zyrtare qoftë nga zyra e kryetarit, qoftë nga 

disa drejtori të tjera të komunës sonë, akoma pa u bë publike dhe akoma pa i pa ne si këshilltarë 

komunal, apo si qeverisje komunale. Kush po i jep këto dokumente zyrtare tek këta individë, që 

për më keq, fshihen prapa profileve të rrejshme? Si po rrjedhin këto informata në publik? Dhe 

Cili mund të jetë qëllimi? Ndoshta, këto dokumente që i kam pa tek ky profil mund të mos jenë 

shumë të rëndësishme, por shtrohet pyetja <çka nëse del në publik ndonjë dokument që mund të 

konsiderohet si "sekret" i komunës e që nuk mund të ketë çdokush qasje në to>. Konsideroj që 

ky veprim duhet të trajtohet me seriozitetin e duhur, e nuk e di a ka bazë ligjore që edhe të fillojë 

nga ana e organeve të policisë. 
Nasuf Aliu, kryesues i kuvendit - njoftoi se instalimi i votimit elektronik, bartë me vete një 

kosto financiare për të cilin duhet mendohet që të ndahen mjetet, ndërsa lidhur me kartelat 

identifikuese, për anëtarët e kuvendit njoftoi se ato janë të gatshme. 

Melihate Basholli - Latifi, anëtare e kuvendit - kërkoi nga Drejtoria e Shërbimeve Publike, që 

në fondi për ndërtim dhe rregullim të trotuareve të futet në planifikim vazhdimi i trotuarit në 

rrugën e vjetër në fshatin Bukosh, gjegjësisht prej shkollës të fshatit Bukosh në drejtim të rrugës 

së fshatit Duboc, konkretisht deri tek lagjja “Sadiku”. Në arsyetimin e këtij projekti shtoi se kjo 

rrugë tani është shumë e frekuentuar për të kaluar në rrugën që dërgon për Skënderaj dhe fati 

tjetër me rëndësi është se në këtë rrugë shpesh ka pasur aksidente me lëndime trupore, por edhe 

me fatalitet ku një nxënës ka humbur jetën. Ndërsa çështja tjetër të cilën ajo e shtroi për 

Drejtorinë e Shërbimeve Publike, është pyetja se përse  nuk po vazhdohet projekti për 

përfundimin  e kanalizimit në fshatin Bukosh, pasi ky projekt është votuar në kuvend, andaj ky 

projekt kur do të fillojë dhe kur është afati i përfundimit.    

Hysni Gërguri, anëtar i kuvendit - në emër të grupit kuvendar të LDK-së kërkoi që në kuadër 

të pikës 6 të rendit të ditës të inkorporohet edhe nënpika 1.2 e vendimit Nr.01.22/19, gjegjësisht 

çështja që ka të bëjë me parcelën kadastrale P-70202016-02356-1 me sipërfaqe prej 1058 m2, 

pronë kjo për të cilën kuvendi ka vendosur që ta japë në shfrytëzim afatgjatë për 99 vite, me 

qëllim të ndërtimit të lartë. Lidhur me këtë ai vlerësoi se kjo pikë e vendimit duhet të shfuqizohet 

pasi që komuna nuk ka kurrfarë interesi që në këtë formë të jap këtë pronë në shfrytëzim, dhe për 

këtë ai vlerësoi se duhet të gjenden mekanizma dhe forma adekuate të dhënies së kësaj prone në 

shfrytëzim ku do të ruhej interesi qytetar dhe ai i komunës.  
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Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - kërkoi që t’i ofrohet ndihmë financiare një studenteje nga 

Vushtrria e cila është përzgjedhur në Akademinë e Animacionit në Francë. Bëhet fjalë për Ujeza 

Ademin nga fshati Pestovë, e njëjta është përzgjedhur në mesin e 500 aplikantëve në rajon dhe 

shuma financiare për akomodim që i nevojitet është 3.000 €. 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit - duke iu referuar lëvizjeve të demonstratave të vitit 1981, 

demonstrata këto që tashmë kanë hyrë në histori, dhe ku ndër të tjera në këto demonstrata me 

datë 3 prill ishin vrarë: Sali Zeka, Ruzhdi Hyseni, Naser Hajrizi dhe Sali Abazi, andaj për këta të 

rënë të cilët duhet herët apo vonë të shpallen dëshmorë të kombit, duhet të kemi një vlerësim dhe 

konsideratë të veçantë në përkujdesjen shtetërore për ta dhe familjet e tyre. Andaj si konkluzion i 

krejt kësaj çështjeje kërkoi nga komuna të ketë një përkujdesje të veçantë për këto figura që me 

datë 3 prill të vendos kurora me lule në varret e këtyre dëshmorëve, si dhe të formohet një grup i 

organizuar që të bëjë edhe homazhe dhe vizitë tek familjet e këtyre të rënëve për liri. 

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit - tha se qeveria aktuale e komunës nuk është se ka sjellë 

ndonjë ndryshim, edhe përkundër proklamimit për transformim të qytetit ashtu siç ishte 

deklaruar kreu aktual i komunës. Në të kundërtën e kësaj kjo qeverisje e keqe përbrenda 

karakterizohet nga mashtrues dhe mashtrime të njëpasnjëshme që bëhen ndaj qytetarëve të 

komunës. Tutje vlerësoi se kreu i komunës është një njeri i apasionuar pas ekranit televiziv ku 

nuk dihet se a e përfaqëson komunën apo është ministër shteti, në këtë formë ai e ka humbur 

tërësisht lidhjen dhe është shkëputur tërësisht nga qytetarët e komunës. Andaj si rrjedhojë e krejt 

kësaj, sot shërbimet publike ndaj qytetarëve janë në nivelin më të dobët të mundshëm, duke 

filluar që nga sinjalistika rrugore, vijat nëpër rrugë, e shumë gjëra tjera e bëjnë Drejtorinë e 

Shërbimeve Publike, që të ketë performancën më të dobët. Gjithashtu është e padrejtë që një 

anëtari të partisë që i përket drejtori aktual i kësaj drejtorie i Lëvizjes Vetëvendosje t’i dërgohen 

dhjetë drita për një shtëpi, kurse fshatra të tëra janë në terr. Pastaj pyeti kryetarin e komunës: se 

çfarë i duhet drejtorit të arsimit vetura 24 h, çfarë i duhet drejtorit të urbanizmit vetura 24h , apo 

kjo ka të bëjë vetëm me rritjen e luksit dhe shfrytëzimin e pushtetit për ta shkelur ligjin dhe për 

ta futur komunën në një anarki totale. Në fund ai u bëri lutje drejtorëve përkatës që në përgjegjësi 

morale mos të pranojnë vendimin për shfrytëzimin e këtyre veturave. Gjithashtu ai pandehu se 

kryetari i komunës është kryetar pa vizon dhe kështu ai ka vjedhur edhe sloganin qeverisës nga 

kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, “Për Shqipërinë dhe Bashkinë që Duam” në “Për 

“Vushtrrinë që Duam”. 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - të nderuar qytetarë të Komunës së Vushtrrisë, të nderuar të 

pranishëm. Në mbledhjen e fundit të Kuvendit komunal, pikërisht më, 31 janar 2019, ky kuvend 

me vota unanime ka votuar:  Propozim-vendimin për dhënie në shfrytëzim afatgjatë për tri prona 

komunale. Është për t’u habitur se si kryetari i komunës e sjell në këtë mbledhje rishqyrtimin e të 

njëjtit vendim ende pa hyrë në fuqi. Po te konsiderohej si vendim që bie në kundërshtim me ligjet 

në fuqi, atëherë do të ishte në rregull të sillej në kuvend për rishqyrtim. Prandaj propozimi im 

është <të shtyhet për seancën e radhës, pika e 6 e rendit të ditës>, dhe arsyetim për pikën 1.1 dhe 

1.3 të paragrafit 1, për sa i përket afatit të dhënies në shfrytëzim afatgjatë të pronës komunale, 

konsiderojmë se afati 99 vjeçar do të sillte investitorë më serioz në raport me afatin 20 vjeçar. 

Ndërsa pika 1.2, duhet të riformulohet dhe të sqarohet, se në ngastrën  kadastrala P-70202016-

02356-1 në sipërfaqe prej 1058 m² ekziston një ndërtesë në bashkëpronësi me sipërfaqe e cila 

duhet të specifikohet dhe qartësohet saktë. Përndryshe kështu siç është formuluar pika 1.2 edhe 

mund të jetë  lajthitje  për MAPL. Më, 31 janar 2019, hartuesi ia sjelli kuvendit Propozim-

vendimin me arsyetimin se është interes i komunës afati 40 vjeçar. Kuvendi vendosi që afati të 

jetë 99 vite, tani e kemi përpara një propozim për 20 vite. Në arsyetimin e hartuesit për këtë 
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çështje kërkohet debat publik, gjë që e përkrahim. Ndoshta kjo po ndodh për shkak se, komuna 

nuk e ka një Strategji për Zhvillim Ekonomik. 
Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit - tha se disa anëtarë të kuvendit atë ditë kur është votuar 

për dhënien e pronës në shfrytëzim sikur kanë qenë të hutuar. Pastaj shtoi se gati në të gjitha 

mbledhjet e kuvendit po kemi pika që kanë të bëjnë me dhënien e pronës në shfrytëzim, andaj 

përsëriti se televizioni i cili ka qenë i vendosur në sallën e kuvendit e që tani nuk është duhet të 

rivendoset për faktin se në të do të publikohen shumë fakte që kanë të bëjnë me kryetarin e 

komunës dhe udhëheqësin  e  komunës, por edhe disa  elemente tjera. 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit - pasi i mbështeti diskutimet e parafolësve, shtoi se pika e gjashtë 

e rendit të ditës, e cila ka të bëjë me dhënien e pronës në shfrytëzim në mbledhjen e kaluar të 

kuvendit ishte aprovuar në mënyrë unanime, pas një debati konstruktiv dhe gjithëpërfshirës. 

Tutje vlerësoi se është një kohë e shkurtër, prej aprovimit të këtij vendimi dhe në këtë rast nuk 

kemi ndryshim të rrethanave që do të determinonin ndryshimin e afatit të dhënies së kësaj prone 

në shfrytëzim. Përveç nëse dikush ka qëllime personale ndaj personave të caktuar për të cilët ju 

mendoni se do ta kenë në dispozicion këtë pronë. Pastaj vlerësoi se dhe bëri të ditur se kryetari i 

komunës është kryetar i të gjithë qytetarëve dhe shtoi se asnjëherë prej përfundimit të luftës e 

këndej nuk ka pasur kësi lloj tretmani ku njerëzit të shikohen në mënyrë programore apo 

partiake, e në këtë rast kryetari i komunës është duke futur një frymë të keqe. Lidhur me këtë ai 

ceku se po tentohet në këto forma të ndryshohet bindja e anëtarëve të kuvendit dhe cilat janë 

ndryshimet që për një kohë kaq të shkurtër të ndryshohet ky vendim apo ka tendenca personale 

ndaj dikujt. Pastaj vazhdoi duke vlerësuar se ka pritur nga shefi i grupit si dhe kryetari i degës së 

LDK-së që të marrin përsipër këtë çështje dhe të reflektojnë e mos të merren kësi lloj vendimesh 

skandaloze. Kryetari  i komunës është duke mbjell një frymë të keqe politike, frymën e përçarjes 

dhe kjo ka mundësi që të instalohet edhe në të ardhmen që të vendoset fryma e revanshit dhe e 

hakmarrjes personale dhe politike në të ardhmen, gjë të cilën PDK dega në Vushtrri nuk e ka 

ndjekur kurrë dhe nuk dëshiron që ajo të ndodh as tani. Andaj lidhur me këtë ai kërkoi që kjo 

pikë të del në votim dhe të hiqet nga rendi i ditës në tërësi. 

Gresa Muli, anëtare e kuvendit - ceku se lidhur me Propozim-vendimin për dhënien e pronës 

në shfrytëzim nuk ka pasur votim unanim për faktin se ajo dhe një anëtare tjetër kanë abstenuar, 

andaj kërkoi që kjo të përmirësohet. Për më tepër ajo është e mendimit që kjo pikë të futet në 

rend të ditës për shqyrtim, ashtu që të shikohet mirë se çka po votohet për faktin se secili duhet ta 

ketë ndërgjegjen e pastër për atë që voton dhe merr vendim. 

Shkelzen Feka, anëtar i kuvendit - tha se qëndrimi i grupit kuvendar të LDK-së është që kjo 

pikë të futet në rend të ditës dhe  e njëjta të shfuqizohet. 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - tha se nga diskutimet po shihet se anëtarët e kuvendit për 

pikën që po bëhet fjalë kanë qenë në lajthitje, sepse kjo pikë nuk ka qenë e përgatitur si duhet, 

andaj kërkoi që herëve tjera të jepen sqarimet e duhura ashtu që kuvendi të marrë vendime të 

ligjshme. Pastaj vlerësoi se duhet të konstatohet se ka pasur shkelje të ligjit apo të ndonjë akti 

tjetër në rastin e aprovimit të vendimit në mbledhjen e kaluar dhe nëse nuk ka pasur shkelje, 

atëherë ai personalisht është që të mbetet në fuqi vendimi nga mbledhja e kaluar për dhënien e 

pronës në shfrytëzim. Në fund ai kërkoi që një parcelë kadastrale e cila është dhënë në 

shfrytëzim afarist për dhjetë (10) vite në fshatin Stanoc, t’i zgjatet afati në katërdhjetë (40) vite.  

Hysni Gërguri, anëtar i kuvendit - kërkoi ne emër të grupit kuvendar të LDK-së, që në kuadër 

të pikës 6 të futet në rend të ditës edhe parcela kadastrale Nr.70202016-02356-1 me sipërfaqe 

prej 1058 m2, pronë kjo e cila në mbledhjen e kaluar ishte dhënë në shfrytëzim për 99 vite me 

destinim për ndërtim të lartë. Në këtë relacion vlerësoi se komuna nuk ka kurrfarë interesi ta jap 
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këtë pronë në shfrytëzim pasi që komunës i mungon prona komunale për realizimin e shumë 

objektivave tjera. Andaj kërkoi që ky vendim të shfuqizohet dhe ajo pronë t’i mbetet komunës. 

Adnan Lahu, drejtor i DGJKP-së - sqaroi se parcela kadastrale e cila është dhënë në 

shfrytëzim për ndërtim të lartë, aktualisht ekziston një ndërtim prej 4 etazheve, dhe për këtë kemi 

një peticion të atyre banorëve, të cilët kanë kërkuar që ai objekt të rregulloret pasi i njëjti ndodhet 

në gjendje të rëndë, andaj për këtë arsye kjo pronë është dhënë në shfrytëzim. 

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit - kërkoi që pika e gjashtë të hiqet nga rendi i ditës, pasi në 

mbledhjen e kaluar është marr vendimi i ligjshëm dhe i njëjti është konfirmuar nga mistria 

gjegjëse. 

Bahrije Ademi Murati, anëtare e kuvendit - në emër të grupit kuvendar të LVV-së kërkoi që 

pika 6 të mbetet në rend të ditës dhe e njëjta pronë të jepet në shfrytëzim për 20 vite. 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit - kërkoi nga kryesuesi i kuvendit, por edhe nga drejtorët e 

drejtorive, të cilët sjellin pika për çështje të caktuara në kuvend që t’i japin sqarimet e duhura dhe 

adekuate ashtu që kuvendit t’i mundësohet marrja e vendimeve të ligjshme dhe të drejta. Tutje 

shtoi se kur bëhet fjalë për pronën komunale e cila jepet në shfrytëzim, atëherë duhet të kemi 

sqarime të nevojshme sa i përket numrave të parcelave dhe lokacionit se ku gjinden ato prona. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - njoftoi kuvendin lidhur me pikën 6 të rendit të ditës, duke 

sqaruar se parcela e cila është evidentuar në propozim-vendim ka të bëjë me pronë që ndodhet 

afër “Urës së gurit”. Pastaj shtoi se ajo pronë është dhënë në shfrytëzim në mandatin e kaluar për 

një periudhë të caktuar kohore, dhe në atë pronë siç dihet është ndërtuar një objekt hotelier. Ai 

ceku se për të nuk është me rëndësi se kush e shfrytëzon atë pronë, porse si koincidencë është se 

atë pronë e shfrytëzon një ish-drejtor i Komunës së Vushtrrisë. Kjo parcelë dhe parcela tjera, si 

dhe zhvillimi ekonomik nuk varet nga individë të caktuar e as nga subjekte të caktuara politike, 

pa marrë parasysh ngjyrimet politike dhe partiake. Mandej ai vlerësoi se të gjitha parcelat e 

pronës komunale, janë pasuri e komunës, të cilat do të shfrytëzohen vetë për interes të 

përgjithshëm sipas ligjit në fuqi. Në këtë kontekst ai bëri të dituar se biznesi i cili aktualisht e ka 

në shfrytëzim këtë pronë paguan 200 € qira Komunës së Vushtrrisë. Në bazë të kontratës e cila 

është në dispozicion të secilit anëtar të kuvendit, secili që dëshiron mund të ketë qasje në 

procedurën e dhënies së kësaj prone në shfrytëzim dhe për çështje tjera. Lidhur me këtë pronë në 

mbledhjen e kaluar kuvendi ka marrë një vendim që kjo pronë të jepet në shfrytëzim për 99 vite, 

dhe tani është ofruar propozimi që ky afat të bëhet për 20 vite, dhe çështja e marrjes së këtij 

vendimi bie në kompetencën ekskluzive të Kuvendit të komunës. Në mbledhjen e kaluar ishte 

propozuar fillimisht që afati i dhënies në shfrytëzim të kësaj prone të jetë 40 vite, por kuvendi 

kishte vendosur që pronën ta japë për 99 vite, në këtë rast kemi vërejtur se nuk është shterur 

debati, dhe pasi që kjo çështje është vendosur shumë prej anëtarëve të kuvendit kishin deklaruar 

se janë konfuzë për atë se çfarë kanë votuar. Tani në këto rrethana vendimi i takon kuvendit, dhe 

çfarëdo vendimi që kuvendi do ta merr, qeveria komunale është e gatshme që ta zbatojë, por 

komuna është e gatshme që të zhvillojë edhe projekte tjera në atë pronë. Pastaj shtoi se në këtë 

mbledhje kuvendi, do ta votojë një vendim paraprak, mandej është komisioni ai i cili do të 

zhvillojë procedurat e ankandit publik, duke vlerësuar ofertën më të favorshme për komunën, 

dhe sërish është kuvendi ai që do ta merr vendimin final. Andaj për më shumë lidhur me këtë 

çështje ai vuri në konsideratë se për këtë pronë nuk është shterur debati dhe ceku se nëse është e 

nevojshme dhe ka vullnet, kjo çështje mund të shkojë edhe në debat publik me qytetarë. 

Gjithashtu vlerësoi se nëse kuvendi do të ndante mjete financiare për atë pronë, aty do të mund të 

zhvillohej një projekt për bërjen e  një Qendre ditore për të moshuarit dhe kjo do të ishte një ide 

shumë e mirë. Në fund tha se në kaluarën nuk është mbrojt interesi i komunës sa i përket asaj 
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pronë, për faktin se qiramarrësi i ka paguar komunës vetëm 200 €, ndërsa e ka shfrytëzuar 

energjinë elektrike të komunës. 

Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - duke paraqitur vërejtje në adresë të Drejtorisë së Kadastrit, 

lidhur me çështjen e dhënies së pronës në shfrytëzim ceku se është çështje shume e ndieshme. 

Pastaj bëri të ditur se në mbledhjen e kaluar kishte kërkuar sqarime lidhur me pikën që tani po 

kontestohet, por nuk kishte marrë informacionet e nevojshme dhe kështu kishte pasur dilema sa i 

përket aprovimit të atij vendimi. 

Adnan Lahu, drejtor i DGJKP-së - fillimisht shprehi keqardhje për anëtarët e kuvendit që nuk 

e kanë pas të qartë për atë që është vendosur në mbledhjen e kaluar. Më tutje filloi sqarimet për 

pronat si “Ura e gurit ”,  Gjykata e vjetër , Stadiumi i gomës dhe për banesën kolektive përball 

Shkollës së policisë, që janë diskutuar në KPF,  ku tha se  propozimi që  ka qenë i shkruar nga 

qeveria për  40 vite, ndërsa kuvendi ka vendosur që këto prona të jepen në shfrytëzim për 99 vite. 

Megjithatë ai theksoi se kishte ofruar edhe një propozim  që është i ligjshëm si propozimi i 

kaluar dhe sipas tij ky është vetëm një vendim paraprak për orientimin e procedurave të tjera. 

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit – tha se po tentohet që anëtarët e kuvendit të vihen në 

lajthitje dhe shtoi se pika e gjashtë e rendit të ditës duhet të hiçet nga agjenda, ashtu që të mbetet 

në fuqi vendimi i datës 31.1.2019 për dhënien e pronës në shfrytëzim për 99 vite. 

Qerim Selimi, anëtar i kuvendit – tha se është shumë e qartë, se shpeshherë anëtarët e 

kuvendit, bien në lajthitje për shkak të paqartësive që krijohen, sidomos kur kemi të bëjmë me 

dhënien e pronës në shfrytëzim. Më tutje shtoi se në mbledhjen e kaluar i kishte pasur dilemat e 

tij sa i përket çështje së pronës. Në këtë kontekst vlerësoi se në të ardhmen kur do të ketë 

paqartësi ai do të rezervohet nga votimi pa u siguruar se për çfarë është duke votuar. Në fund ai 

ceku se herëve tjera kur vendoset për dhënien e pronës në shfrytëzim, atëherë duhet që gjërat të 

qartësohen përmes elaborateve dhe skicimit të parcelave në lokalitete ku gjenden ato para se 

kuvendi të marrë vendim. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - tha se ndonjëherë njeriu duke lexuar dokumentet beson se 

ato i ka analizuar, por në fakt ai mund edhe të jetë në lajthitje mbi faktet para se të vendos mbi 

atë çështje. Pastaj u sqarua para kuvendit, se në kampanjën paraelektorale ishte prononcuar për 

pronën e cila ndodhet në perimetrin e “Urës së gurit”, por megjithëkëtë ai nuk është duke ndjekur 

agjendë personale apo partiake. Mirëpo përkundër këtyre ai ndanë mendimin se ajo pronë nuk 

është menaxhuar në mënyrën më të mirë duke u mbrojtur interesi i komunës, edhe pse krahasuar 

me të kaluarën ai vend është më mirë për faktin se në të kaluarën ajo pronë ka qenë shndërruar 

në deponi mbeturinash, pavarësisht fakti se aty nuk është realizuar interesi i përgjithshëm i 

qytetarëve. Pastaj ai vlerësoi se në mbledhjen e kaluar qeveria komunale kishte sjellë për kuvend 

një propozim për këtë pronë që ajo të jepet në shfrytëzim për 40 vite, dhe kuvendi pa një debat 

substancial kishte vendos që kjo pronë të jepet në shfrytëzim për 99 vite, andaj për këtë ai kërkoi 

që kjo çështje të futet në rend dite, të shteret debati dhe pastaj kuvendi të marrë një vendim. Në 

fund ai deklaroi se si kryetar komune nuk e mbështet qëndrimin që ajo pronë të jepet në 

shfrytëzim për 99 vite, por që afati të jetë 20 vite.  

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit - tha se është e vërtetë që po tentohet të vihen në lajthitje 

anëtarët e kuvendit, për faktin se vendimi i marrë në mbledhjen e janarit është plotësisht i 

ligjshëm dhe i vërtetuar nga ministria gjegjëse. Pastaj ceku propozimi që vendimi paraprak të 

ndryshohet në mënyrë parciale është tentim që t’u qitet hi syve dhe t’i lajthitin anëtarët e 

kuvendit, për më tepër ai pasi çështja kështu ai propozoi që parcela ku ndodhet gjykata e vjetër të 

hiçet nga rendi i ditës dhe që ajo pronë të mbetet në pronës komunale, ku do të mund të 

shfrytëzohej si shtëpi për qëndrim ditor të të moshuarve.  



7 

 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - kërkoi që në mbledhjen e ardhshme të procedohet pika e 

rendit të ditës që ka të bëjë me ndryshimin e afatit të dhënies në shfrytëzim të pronës komunale 

në fshatin Stanoc i Epërm. 

 

 Para votimit të rendit të ditës kuvendi votoi për pikën e gjashtë (6) ku me 11 vota “për” 

dhe 19 vota “kundër” u vendos që pika e cekur të mos hiqet nga rendi i ditës. 

 

Në fund të diskutimeve jashtë rendit dhe për rendin e ditës kuvendit pas votimit me 22 vota 

“për” aprovoi këtë: 

R  E  N  D     D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e Kuvendit të komunës, i 

datës 31 janar 2019; 

2. Shqyrtimi i Raportit vjetor për gjendjen e sigurisë në Komunën e Vushtrrisë për vitin 

2018; 

3. Shqyrtimi i kërkesës për caktim të dy anëtarëve në komisionin për ndarjen e  bursave, nga 

përbërja e kuvendit; 

4. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndarjen e subvencioneve;  

5. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për themelimin e komisionit për shqyrtim të kërkesave, 

për ndarje të shtëpive të banimit; 

6. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit paraprak për 

dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme komunale me numër 01Nr.22/19 

i datës 31.1.2019; 

7. Shqyrtimi i Informatës nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, për punën 

gjatë vitit 2018; 

8. Shqyrtimi i Informatës për përfundimin e gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 

2018/2019; 

9. Shqyrtimi i draft-rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për tarifa dhe 

ngarkesa komunale nr. 278/15, e datës 30.12.2015 (shqyrtimi i parë); 

10. Shqyrtimi i draft-rregullores për plotësimin e Rregullores për dhënien e dekoratave 

(shqyrtimi i parë); 

11. Shqyrtimi i Informatës lidhur me punën e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për 

vitin 2018; 

12. Të ndryshme. 

a). Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shpalljen e ankandit publik për shitjen e materialit të 

Qendrës së kulturës “Hasan Prishtina” dhe Palestrës së sporteve “Jeton Terstena- TOTA”; 

b). Shqyrtimi i Propozim-vendimit për anulimin e pjesshëm të vendimit të Kuvendit me 

Nr.362/18 i datës 27.12.2019. 

 

1.Shqyrtimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e rregullt e kuvendit të komunës, i datës 

31 janar 2019. 

 

Bahrije Ademi - Murati, anëtare e kuvendit - pyeti se përse disa paragrafë nga diskutimi  i 

procesverbalit të mbledhjes së fundit që i referohen diskutimit të anëtarit të kuvendit z.Nezir 

Klinaku pse janë shënuar me shkronja të mëdha. 
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Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit – i sqaroi anëtares së kuvendit se vetëm atëherë kur janë 

përmendur drejtoritë dhe gjërat me rëndësi që i referohen tabelave të buxhetit, projekteve dhe 

shpenzimet sipas drejtorive aty kemi të bëjmë me tituj, dhe ato  janë theksuar me shkronja të 

mëdha. 

 

Pas shqyrtimit të kësaj pike të rendit të ditës, Kuvendi pas votimit në mënyrë unanime aprovoi 

procesverbalin nga mbledhja e rregullt e kuvendit, e datës 31.1.2019 . 

 

2.Shqyrtimi i Raportit vjetor për gjendjen e sigurisë në Komunën e Vushtrrisë për vitin 2018. 

 

Bahrije Ademi - Murati, anëtare e kuvendit - gjatë shqyrtimit të raportit të policisë kërkoi 

raport më të detajuar rreth substancave narkotike dhe shtimin e sigurisë nëpër shkolla, duke 

shoshitur në mënyrë krahasimore veprat penale kundër narkotikëve, si dhe shkaqet që shtyjnë në 

këto fenomene devijante, si dhe kërkoi që këto forma të krimit të evidentohen në raport. 

Faton Shabani - anëtar i kuvendit - tha se nga mësimdhënësit e shkollave të mesme, si në 

gjimnaz, ashtu edhe në shkollat teknike e profesionale, dyshohet se nxënës që vijojnë mësimet në 

këto shkolla, përdorin substanca narkotike dhe bëhet blerja dhe shitja e këtyre narkotikëve 

brenda objekteve shkollore dhe brenda oborreve të këtyre shkollave. Më saktësisht, dyshimet që 

përdorimi i narkotikëve bëhet në banjat e objekteve shkollore. Normalisht, që ne nuk kemi 

informata nga zyrtarët policorë, sepse as në raportin e policisë nuk përmendet ndonjë rast i 

zbuluar. Për këtë pyeti se a janë kaq të sofistikuar këta përdorues të narkotikëve që nuk po mund 

të zbulohen apo këto informata janë të pasakta? Një shqetësim që po i brengos disa prind në 

komunën tonë, e që unë kam pas rast t'i takoj personalisht, është që në disa lokale të komunës 

sonë fëmijët e tyre po e luajnë një lojë kompjuterike e quajtur "fortnite", që sipas informatave që 

i kam për atë lojë, është një lojë në të cilën bëhen vrasje të personazheve në të. Pra, frekuentues 

të këtyre lokaleve janë fëmijët e moshës minore nga 10 deri në 16 vjeç. Gjithnjë sipas 

informatave që kam, kjo lojë po i bën fëmijët arrogantë, agresivë, depresivë, të painteresuar për 

mësime, po iu krijon sjellje të pahijshme në raport me prindit, po i bën të pashoqërueshëm me 

bashkëmoshatarët, dhe po iu shkaktohen probleme edhe në shikim, por edhe në pagjumësi. Pra, 

kemi të bëjmë me një varg të problemeve që po iu shfaqen fëmijëve, e që po rrezikon të kalojnë 

në varësi të kësaj loje, kurse lidhur me këto ai pyeti: a është policia përgjegjëse për monitorimin 

e këtyre lokaleve? Nëse PO, a ka policia informata për këto lokale se ku janë dhe çfarë ndodh në 

to?. A mund të bëhet ndonjë mekanizëm koordinues mes policisë, prindërve dhe shkollave që të 

sqarohet shqetësimi i prindërve të komunës sonë? 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - tha se në raportin e policisë janë theksuar 17 raste të dhunës 

në shkolla, njëri prej tyre është shantazh, kurse pyeti komandantin e policisë se vepra penale 

shantazh a ka të bëjë në raportin nxënës-mësimdhënës, apo nxënës-nxënës ose nxënës-prindër, 

nëse këto të dhëna nuk janë konfidenciale.  

Lorik Maxhuni, anëtar i kuvendit -  pasi e përgëzoi për punën dhe nivelin e lartë të 

përgjegjësisë policinë e Kosovës, kërkoi nga komandanti i stacionit policor që gjatë mbrëmjes të 

rritet patrullimi i policisë në fshatin Maxhunaj për shkak se ka pasur disa vjedhje kohëve të 

fundit.  

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - përshëndeti dhe falënderoi policinë dhe  komandantin e 

policisë z. Alidemaj dhe theksoi se gjatë vitit 2018 ka pasur rënie të krimit dhe ftoi qytetarët që të 

bashkëpunojnë ngusht me policinë e Kosovës dhe të punojmë së bashku për një siguri më të 

madhe. 



9 

 

Muhamet Alidema, komandant i Stacionit Policor në Vushtrri - në fjalën e tij para kuvendit, 

theksoi se gjatë vitit 2018 në Komunën e Vushtrrisë çështja e sigurisë ka qenë e mirë në 

përgjithësi. Këtë e kemi arritur nga bashkëpunimi me qytetarë dhe nga puna e madhe e policisë së 

stacionit tonë po edhe nga bashkëpunimi me institucionet tjera relevante në regjionin tonë. Viti 

2018 mund të cilësohet si njeri ndër më të mirët në 5 vitet e fundit në rastet e zgjedhura dhe të 

lajmëruara. Shumë raste të dërguara në gjykatë nga policia e Kosovës nuk janë trajtuar për shkak 

të mungesës së hapësirës nga gjykata, kështu që nga viti 2008 janë trajtuar shpeshherë vetëm 

rastet urgjente u shpreh Alidema. Lidhur me shqetësimin e disa anëtarëve të kuvendit në lidhje 

me moszbardhjen e rasteve ceku se gjatë vitit 2018 prokuroria që nga vendosja në Mitrovicë ka 

shqyrtuar shumë raste dhe ka ndikuar për të mirë edhe në punën tonë. Për rastet në Maxhunaj dhe 

në fshatra tjera po edhe në qytet për vjedhje kemi arritur sukses në kapjen e tyre, kurse kemi 

vetëm një rast me fatalitet në fshatin Stanoc në rrugën e cila është rrugë regjionale dhe nuk 

menaxhohet nga ne.  Në Komunën e Vushtrrisë nuk ka pasur asnjë rast të vrasjes, ka pasur 

lëndime të rënda, mirëpo asnjë me fatalitet. Sa i përket narkotikëve ne si stacion në bashkëpunim 

me njësitë tjera kemi marrë masa ndaj këtyre dukurive, ku kemi pasur 19 raste dhe janë arrestuar 

28 persona dhe shumica nga ta janë përdorues. Në lidhje me pyetjen se a përdoren në shkolla, ne 

vetëm një rast e kemi pasur gjatë vitit të kaluar  dhe prezenca e policisë civile në shkolla ka 

ndikuar shumë në rënien e kësaj dukurie. Policia e Kosovës bën kontrolle të shkollave në bazë të 

urdhrit nga gjykata dhe informacionet që na vinë. Së bashku me |DKA-në në Vushtrri dhe me 

drejtorët e shkollave do të vazhdojmë kontrollet nëpër shkolla. 

 

3.Shqyrtimi i kërkesës për caktim të dy anëtarëve në komisionin për ndarjen e  bursave, nga 

përbërja e kuvendit. 

 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit - në emër të grupit kuvendar të PDK-së propozoi Lorik 

Maxhunin për anëtar të komisionit për bursa. 

Bahrije Ademi - Murati, anëtare e kuvendit - propozoi Gresa Mulin për anëtare të komisionit 

për bursa. 

 

Lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, Kuvendi pas votimit në mënyrë “unanime” vendosi 

me sa vijon: 

 

Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë në mbledhjen e mbajtur më 28 shkurt 2019, ka shqyrtuar 

kërkesën për caktimin e dy anëtarëve në komisionin për ndarjen e bursave, nga përbërja e 

kuvendit  dhe konform nenit  7 të Rregullores për Ndarjen e Bursave Nr.86/15 e datës 

30.4.2015, ka aprovuar propozimet për zgjedhjen e anëtarëve të këtij komisioni nga radhët 

e kuvendit, dhe atë znj. Gresa Muli nga radhët e pozitës, kurse z. Lorik Maxhuni nga 

radhët e opozitës.   

 

4.Shqyrtimi i Propozim-vendimit për ndarjen e subvencioneve. 

 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit - në emër te grupit kuvendar të PDK-së e mbështeti ndarjen e 

subvencioneve dhe transfereve për vitin 2019 dhe propozoi për shëndetësi rritjen e fondit nga 

22,000.00 € ne 29,000.00 € ndërsa financimi i OJQ-ve 20,000.00 €  për arsye se shëndetësia ka 

shumë nevojë për fonde dhe shpresoj të hasim në mirëkuptim nga të gjithë. 
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Sylejman Meholli, drejtor i DSHMS-së - tha se janë  të interesuar ta fuqizojnë “Handikosin” 

për arsye se kryen shërbime për fëmijët me nevoja të veçanta dhe gjysmën e këtij buxheti për 

OJQ shkon tek ta. Kurse pjesa tjetër shkon për organizatat  e dala nga lufta dhe ndonjë shoqatë 

me ndonjë projekt nga fusha e shëndetësisë publike, komunitetit apo vetëdijesimit në shëndetësi, 

kurse tha se ndarja e buxhetit është e drejtë  për shkak të mundësive buxhetore që i kemi.   

Ymer Harandinaj, anëtar i kuvendit - bëri të ditur se në parim e mbështesim ndarjen e 

subvencioneve. Pastaj pati një kërkesë për DA-në që asnjë fëmijë me nevoja të veçanta mos të 

mbetet pa transport.  Si rast e përmendi Ensar Sami Caka, të cili nuk po i sigurohet udhëtimi për 

në Mitrovicë dhe familja nuk ka mundësi ta mbulojë shpenzimin.  

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit -  lidhur me fondin për bashkëfinancim me donatorë për 

familjet pa strehë ku janë planifikuar 15,000.00 €, pyeti se a janë të mjaftueshme për 20 familje 

siç janë planifikuar të ndërtohen këto shtëpi me marrëveshje me shoqatën “Jetimat e Ballkanit”. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - njoftoi se do të kërkohet autorizimi nga ana e kuvendit që 

mjetet financiare që gjenden në zyrën e kryetarit të shfrytëzohen për këtë projekt, ndërsa këto 

mjetet tjera do të mund të përdoren për financimin e ndonjë projekti nga ndonjë OJQ 

ndërkombëtare në formën e bashkëfinancimit me donatorë për ndërtim të shtëpive. Më tej sqaroi 

se tendenca është që të rritet numri i shtëpive pasi që kërkesa për strehim është shumë e madhe. 

Shkelzen Feka, anëtar i kuvendit - tha se e mbështesin propozimin për ndarjen e 

subvencioneve, pasi ato janë ndarë në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Afrim  Namani, drejtori i DA-së - theksoi se vitin e kaluar kanë qenë 9,000.00 € për transport 

për fëmijët me nevoja të veçanta dhe secili që ka aplikuar në drejtori është subvencionuar. Sa i 

përket fëmijës nga Stanoci me udhëzim administrativ është se transportin e tyre e bën qendra 

burimore nëse nuk është konviktor. Nëse është fëmija konviktor shpenzimet i mbulon komuna. 

Këtë vit për dallim nga viti i kaluar janë 1,000.00 më shumë për këtë kategori.  

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me vota 

unanime vendosi me sa vijon: 

 

1. Mjetet financiare të buxhetit të komunës – subvencione dhe transfere të vitit 2019 në 

shumë të përgjithshme prej 192,914.00 €, shpërndahen sipas pozicioneve të cekura si më 

poshtë: 

 

1.1 Zyra e Kryetarit: 

 

1.1.1 Subvencione për dekorata ............................................................2,000.00 € 

1.1.2 Subvencione për raste të veçanta..................................................6,000.00 € 

Gjithsej........................................................................................................8,000.00 € 

 

1.2 Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale: 

 

1.2.1 Ndihmë për strehim – qiratë e banimit .......................................20,000.00 € 

1.2.2 Ndihmë për shërim........................................................................22,000.00 € 

1.2.3 Ndihmë me zahire familjeve skamnore.........................................6,000.00 € 

1.2.4 Financim të OJQ-ve.......................................................................27,000.00 € 

1.2.5 Bashkëfinancim me donatorë për familje të pastrehë.................15,000.00 € 

Gjithsej.........................................................................................................90,000.00 € 
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1.3 Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport: 

 

1.3.1 Botimi i Librave publikimeve ......................................................3,000.00 € 

1.3.2 Financimi i OJQ-ve.....................................................................49,500.00 € 

1.3.3 Teatri i qytetit................................................................................7,500.00 € 

Gjithsej.....................................................................................................60,000.00 € 

 

 

1.4 Drejtoria për Arsim:   

 

1.4.1 Bursa për studentë..........................................................................18,460.00 € 

1.4.2 Përkrahje e nxënësve dhe studentëve për aktivitete të lira...........6,454.00 € 

1.4.3 Transporti i nxënësve me nevoja të veçanta.................................10,000.00 € 

Gjithsej.........................................................................................................34,914.00 € 

 

2. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Drejtoria për 

Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Drejtoria për 

Arsim dhe Zyra e kryetarit të komunës 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.  

 

5. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për themelimin e komisionit për shqyrtim të kërkesave, për 

ndarje të shtëpive të banimit. 

 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - sqaroi marrëveshjen me shoqatën “Jetimat e Ballkanit” ku 

mes tjerash sqaroi se komuna mbulon shpenzimet e qirasë për 15 familje në nevojë. Shpresojmë 

që kjo marrëveshje të lehtësojë sadopak gjendjen e rëndë të strehimit në komunën tonë. Duam që 

të gjithë së bashku ne si pozitë dhe si opozitë, si dhe shoqëria civile së bashku të bëjmë zgjedhjet 

më të mira për këto familje dhe të kemi një transparencë në maksimum për këto raste. 

Shkelzen Feka, anëtar i kuvendit - në emër të grupit kuvendar të LDK-së, propozoi Rrezarta 

Krasniqin për anëtare të komisionit për shqyrtimin e kërkesave për ndarjen e shtëpive të banimit. 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - kërkoi që në vendim të përfshihet shuma e cekur për 22 

shtëpi prej 110,000.00 €.  

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit - tha se gjatë zbatimit të këtij projekti ka drojën se do të 

dalin pengesa për faktin se një shumë e mjeteve financiare janë paraparë nga investimet kapitale, 

dhe dihet fakti se ndërtimi i shtëpive bëhet nga kategoria e subvencioneve, andaj këtu do të ketë 

probleme sepse ka pengesa ligjore në kuptimin se mjetet financiare të dedikuara për investime 

kapitale nuk mund të shfrytëzohen në kategorinë e subvencioneve.   

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit - kërkoi që të bëhet një përmirësim tek pika 4 e vendimit, ku 

vendimin për aprovimin e kërkesës për ndërtim të shtëpisë duhet ta merr komisioni, ndërsa ta 

nënshkruajë kryetari i komunës. Për anëtar të këtij komisioni propozoi Kushtrim Hysenin.   

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - njoftoi se është kërkesë e donatorit që të veprohet kështu, 

ndërsa për ta rritur nivelin e transparencës së këtij procesi ai shprehu vullnetin dhe gatishmërinë 
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që lista përfundimtare e këtij procesi të sillet në kuvend. Në fund sqaroi se anëtarët e tjerë do të 

caktohen me shkresë nga ana kryetarit të komunës, përfaqësues të ekzekutivit komunal, shoqëria 

civile dhe shoqata “Jetimat e Ballkanit”. 

 

Në fund të debatit lidhur me këtë pike të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me vota 

unanime vendosi me sa vijon: 

1. Miratohet Marrëveshja për bashkëfinancim nr. 82/19, dt. 31.1.2019 e lidhur në mes të 

Komunës së Vushtrrisë dhe Shoqatës bamirëse “Jetimët e Ballkanit” për ndërtim të njëzet e 

pesë (25) shtëpive për banim për familje në gjendje të rëndë sociale në Komunën e 

Vushtrrisë, të cilat nuk e kanë të zgjedhur çështjen e banimit, prej të cilave, për njëzet e dy 

(22) do të participojë komuna me nga pesë mijë (5000.00 €) për secilën shtëpi, ndërsa tri (3) 

shtëpi me financim vetëm nga shoqata. 

 

2. Pagesa e mjeteve në shumën e cekur si në pikën një (1) të këtij vendimi, do të bëhet nga 

buxheti i komunës, investime kapitale, kodi 644160-1933479, “ Ndërtimi i objekteve të 

banimit për raste sociale me bashkëfinancim me donatorë”. 

 

3. Lidhur me këtë çështje themelohet komisioni për shqyrtim të kërkesave për ndarje të 

shtëpive për banim në këtë përbërje: 

 

3.1 Rrezarta Krasniqi, kryesuese e komisionit, nga  kuvendi i komunës; 

3.2 Kushtrim Hyseni, anëtar, anëtar i kuvendit të komunës; 

3.3 Sylejman Meholli, anëtar, nga ekzekutivi i komunës; 

3.4 Isak Hyseni, anëtar, nga shoqëria civile; 

3.5 Halil Jonuzi nga Shoqata bamirëse “Jetimët e Ballkanit” 

 

4. Komisioni në përbërje të cekur si në pikën paraprake të këtij vendimi do të bëjë 

pranimin e kërkesave të qytetarëve të komunës dhe shqyrtimin e tyre, ndërsa pas 

propozimit nga komisioni, vendimin përfundimtar për përfitim të donacionit – ndërtimit 

të shtëpisë, paraqitësit të kërkesës, do ta merr Kryetari i komunës. 

  

5. Për zbatimin e këtij vendimi obligohet Kryetari i komunës dhe komisioni. 

 

6. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit paraprak për 

dhënien në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme komunale me numër 01Nr.22/19 i datës 

31.1.2019. 

 

Ali Januzi, anëtar i kuvendit - propozoi që parcela nga pika 1.1 e vendimit (prona tek “Ura e 

gurit”) të jepet për 40 vite në shfrytëzim  me arsyetimin se shfrytëzuesi i deritashëm ka investuar 

në rregullimin dhe mirëmbajtjen e saj.  

Hysni Gërguri, anëtar i kuvendit -  propozoi që parcela 1.1 të jepet për 20 vite, kurse 1.3 për 40 

vite, pasi që shumica absolute e grupit të LDK-së ishte që prona tek “Ura e gurit” t’i kthehet në 

pronësi komunës, por meqë u konstatua se është e vështirë që të menaxhohet ajo pronë, ai 

propozoi që kjo pronë të jepet në shfrytëzim për 20 vite. 
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Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - tha se si Lëvizje për Bashkim, janë që kjo çështje të 

vendoset në saje të propozimit të parë të kryetarit të komunës që ka qenë në fillim, që kjo pronë 

të jepet në shfrytëzim për 40 vite. 

Bahrije Ademi - Murati, anëtare e kuvendit - propozoi opsionin që prona tek gjykata të jepet 

për 40 vite, ndërsa prona tek “Ura e gurit” për 20 vite. 

Ilmi Azemi, anëtar i kuvendit - në emër të PDK e përkrah idenë për 40 vite për të dyja parcelat 

dhe shtoi se nuk duhet të krijojmë shembull të keq për investitorët potencial. Ai bëri thirrje për 

maturi dhe racionalitet në votim, duke votuar për 40 vite për të dyja pronat ashtu siç propozoi  

anëtari i kuvendit nga radhët e LVV-së z. Ali Januzi.  

 

Lidhur me këtë propozim-vendim siç shihet nga diskutimet pati dy versione, i parë, që të dy 

parcelat të jepen në shfrytëzim për 40  vite i emërtuar si propozimi i Ali Januzit, për këtë 

version votuan 12 “për” , 14 “kundër” dhe 1 votë “abstenim”.  

 

Andaj pas përfundimit të debatit, lidhur me këtë pikë të rendit të ditës  kuvendi me 17 vota 

“për” nga “31” anëtarë të kuvendit sa ishin prezent në momentin e votimit u vendos me sa 

vijon: 

 

1. Me këtë vendim  plotësohet dhe ndryshohet vendimi paraprak për dhënien në shfrytëzim 

afatgjatë të pronës së paluajtshme komunale 01Nr.22/19, dt.31.1.2019 

 

2. Ndryshimi i vendimit paraprak në fjalë, bëhet në pikën 1.1 për sa i përket afatit të 

dhënies në shfrytëzim  të pronës: prej afatit 99 vite, në afatin e dhënies në shfrytëzim prej 

20 vite, ndërsa te pika 1.3 e pikës 1 të vendimit të sipërcekur, ndryshohet afati i dhënies në 

shfrytëzim të pronës nga 99 vite në 40 vite. 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Kryetari i komunës dhe Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.  

 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - tha se kuvendi i komunës aktualisht ka 33 anëtarë, pasi që 

dy anëtarë të kuvendit kanë dhënë dorëheqje nga pozita e anëtarit të kuvendit, andaj lidhur me 

këtë ai kërkoi nga Sekretaria e kuvendit që kur të dërgohet vendimi në MAPL për shqyrtim të 

ligjshmërisë, të sqarohet se Kuvendi i Komunës së Vushtrrisë ka 35 anëtarë (numri i 

përgjithshëm), por dy anëtarë të kuvendit kanë dhënë dorëheqje, dhe votimi me 17 vota “për” 

duhet të sqarohet se a paraqet shumicë të mjaftueshme për aprovimin e vendimit të sipërcekur. 

Në fund ai u zotua para kuvendit dhe para qytetarëve, se si qeveri e komunës nuk e kanë 

ndërmend që ta hedhin në ankand publik asnjërën nga këto prona për afat të shfrytëzimit për 99 

vite. Lidhur me pronën tek “Ura e gurit” njoftoi se për këtë pronë është shkëputur kontrata në 

mënyrë të njëanshme nga qiramarrësi dhe ligjërisht me të përfunduar kjo kontratë, komuna ka të 

drejtë që këtë pronë ta regjistrojë në emër të saj në librat e pasurisë. Andaj shtoi se në dy 

mbledhje është debatuar lidhur me këtë çështje dhe për këtë është shterur debati, dhe se vullneti i 

kuvendit është që kjo pronë të jepet në shfrytëzim për 20 vite. 
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7. Shqyrtimi i Informatës nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, për punën gjatë 

vitit 2018. 

 

Mejreme Ismajli, anëtare e kuvendit - kërkoi që të bëhet ndalimi i reklamimit, të barnave dhe 

kompanive farmaceutike në hapësirat e institucioneve të kujdesit parësor shëndetësor në 

Komunën e Vushtrrisë. Tutje shtoi se këto kompani kanë shkaktuar bezdisje gjatë orarit të punës 

së mjekëve dhe gjatë kontrollit të pacientëve. Për këtë ajo propozoi që në kolegjiumin  

profesional të mjekëve aty të marrin pjesë edhe këto kompani dhe ata të marrin leje nga drejtoria 

kompetente për reklamim, por në asnjë formë mos të lejohet reklamim në ordinanca.  

Sylejman Meholli, drejtor i DSHMS - tha se sa i përket propozimit të parë ne kemi ndaluar 

reklamimin e produkteve farmaceutike gjatë orarit të punës, kurse sa i përket propozimit të dytë 

ne me anë të një vendimi kemi sqaruar se nëse kolegjiumi i doktorëve medoemos është i 

nevojshëm të njoftohet me  një preparat farmaceutik do të organizohen takime të cilat do të 

shërbejnë në zhvillimin profesional të kolegjiumit.  

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - kërkoi nga anëtarja e kuvendit që nëse has në raste të tilla  

ta lajmërojë drejtorinë përkatëse për të marrë masat e duhura.  

Teuta Shartari, anëtare e kuvendit - pasi lavdëroi punën e bërë nga  Drejtoria e Shëndetësisë,   

kërkoi që të përmirësohet titulli shërbimi i dializës, të theksohet se kryhet transporti për këtë 

kategori dhe shërbimi kryhet në Mitrovicë. Më tej pyeti drejtorin e drejtorisë në fjalë, se a 

planifikoni rritjen e numrit të llojeve të analizave? 

Sylejman Meholli, drejtor i DSHMS -  theksoi se janë duke punuar në mënyrë intensive që të 

rritet numri i analizave që kryhen në QKMF. 

Safet Idrizi, anëtar i kuvendit - përgëzoi drejtorin për punën e bërë deri më tani dhe për 

raportin, duke theksuar se duhet motivuar punëtorët shëndetësorë. Propozimet e tij  ishin që të 

shikohet mundësia buxhetore e  rritjes së numrit të punëtorëve në QKMF.   

Sylejman Meholli, drejtor i DSHMS - pasi falënderoi të gjithë për bashkëpunimin me 

Drejtorinë e Shëndetësisë  kërkoi që të caktohet një ditë ku do të ndahen shpërblime për punëtorët 

shëndetësorë. Kurse sa i përket numrit të shërbyesve shëndetësorë jemi duke e bërë  gati një 

kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë. 

Avdullah Vojvoda, anëtar i kuvendit - përgëzon punën e drejtorisë dhe kërkon numër më të 

madh të stafit, në mënyrë që të rritet cilësia e shërbimeve shëndetësore. 

Gresa Muli, anëtare e kuvendit - kërkoi që materiali (informata) të publikohet në faqen e 

komunës që të kenë qasje edhe qytetarët. 

 

8. Shqyrtimi i Informatës për përfundimin e gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2018/2019. 

 

Hysni Gërguri, anëtar i kuvendit -  përgëzoi drejtorin e DA-së për përpilimin e raportit. Brenga 

e tij ishte suksesi i nxënësve  ku shprehi shqetësimin e rënies së nivelit të mësimit menjëherë pas 

përfundimit të ciklit fillor dhe kalimit në ciklin e mesëm të ulët  dhe ende më shumë bie suksesi 

në nivelin e mesëm. Pastaj shqetësimi tjetër i tij ishte edhe rënia e vijueshmërisë në shkolla edhe 

përkundër reformave të bëra në fushën e arsimit. Pyetje për drejtorin e DA-së se çka do të 

ndërmerret nga kjo drejtori për përmirësimin e suksesit të nxënësve dhe ku qëndron problemi për 

këtë sukses.  

Gresa Muli, anëtare e kuvendit - së pari e përgëzoi drejtorinë  për informatën të cilën e ka 

hartuar, por shpreh shqetësimin për suksesin e nxënësve. Duke shfrytëzuar ligjin e vullnetarizmit 
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të sillen studentët  nga degë të ndryshme, si logopedisë ose psikologjisë që në një periudhë 

gjashtëmujore të merren me nxënësit që kanë problem në mësimnxënie dhe nxënësit me nevoja të 

veçanta t’i inkuadrojmë në shoqëri dhe nëpër klasa ku ta kenë nga një mësuese vetëm për ta. 

Shqetësim tjetër i ngritur nga ana e saj ishte mungesa e pajisjeve higjienike nëpër shkolla dhe 

mungesa e ujit në disa objekte shkollore.  

Faton Shabani, anëtar i kuvendit - bëri pyetje për drejtorin e DA-së për 5 nxënës të panotuar në 

nivelin fillor, 16 nxënës të panotuar në nivelin e mesëm të ulët dhe janë 6 nxënës në nivelin e 

mesëm, cila është arsyeja e mosnotimit të këtyre nxënësve. 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - kërkoi që edhe informata nga DA të postohet në faqen 

zyrtare të  komunës. Pastaj shtoi se kjo informatë pasqyron gjendjen reale në fushën e arsimit në 

komunën tonë, por të thuash e përgëzoj informatën është gjë e pakuptimtë. 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - theksoi se punëtoria në shkollën “Lutfi Musiqi” është në 

të mirë të qytetit. Rreth kësaj punëtorie shprehi shqetësimin për fillimin e punëve, më saktësisht 

rreth gurthemelit i cili është bërë në temperatura të ulëta. Pyetja e tij është se  nëse në shtëpitë e 

juaja kishit bërë një investim 180,000.00 € a do ta bënit në temperatura -20 gradë. Po ashtu ceku 

edhe suksesin e dobët nga nxënësit si një shqetësim tjetër. Tutje vazhdoi duke theksuar edhe një 

dukuri e cila është përhapur ku mësimdhënësit hapin kurse private dhe obligojnë nxënësit t’i 

vijojnë ato kurse për notë maksimale. Pastaj kërkoi nga DA që krahasimi për lëndët të dallojë nga 

gjimnazi “Eqrem Qabej” me shkollat teknike dhe profesionale ku do të përfshihen lëndët 

profesionale. Kemi raste në shkollat profesionale, disa mësimdhënës të cilët kanë përfunduar 

nivelin master dhe ju njihet ai nivel nga ministria dhe humbin nga 20 euro në muaj kur dihet se 

kemi një suficit mbi 103,000.00 € në  vitin e kaluar, mirëpo ata nuk marrin pagesën sipas këtij 

kualifikimi. Kërkesë tjetër ishte që punëtorët teknik që janë në një kompani private edhe ata të 

trajtohen me ligjin e ri të pagave. Propozoi që të identifikohen nxënësit që nuk kanë mundësi të 

paguajnë udhëtimin, të ndahet një fond për ta ku së bashku me drejtorët dhe kujdestarët e klasave 

të identifikohen këta nxënës.  Në fund pyeti DA-në se për vitin e ardhshëm a është llogaritur 

shujta dhe udhëtimi për mësimdhënësit. 

Melihate Basholli - Latifi, anëtare e kuvendit - theksoi se krahasueshmëria na ndihmon ta 

shohim gjendjen reale në arsim. Pastaj ajo shprehu brengën e saj për suksesin e nxënësve dhe për 

mungesat e paarsyeshme, sidomos mungesat në orët e para dhe në orët pas pushimit të gjatë, si 

dhe theksoi edhe mungesën e teksteve për zhvillimin e kurrikulës së re, sidomos këto të gjuhëve 

të huaja, në ç’rast tekstet shpesh janë të papërshtatshme. Mandej ajo vlerësoi  se mbajtja e 

ligjëratave nga OJQ-të bëhet në koordinim me mësimdhënës, në ç’rast  duhet të përpilohet së 

bashku ligjërata me ta dhe të jenë të trajnuar mbajtësit e këtyre ligjëratave. Lidhur me këtë çështje 

ajo dha një shembull i cili praktikohet nga ligjëruesit dhe i cili nuk duhet të zë vend në këto 

leksione për nxënësit, për faktin se ashtu vetëm sa po shtrohet rruga që nxënësit tanë të futen në 

dukuri patologjike e devijante. Shembulli ishte: se mosha në të cilën fillohet konsumimi i cigares 

është ajo 13-14 vjeçare, pastaj se fillimi i konsumit të cigares është hapi i parë për të vazhduar me 

alkool dhe drogë, mandej se mosha kur mund të mendohet të lihen këto gjëra është mosha 40 

vjeçare. Për këtë ajo vlerësoi se ky shembull nuk do të duhej t’i servohej nxënësve tanë. 

Afrim Namani drejtor i DA-së - pasi që i falënderoi të gjithë anëtarët për vlerësimin e 

informatës u përgjigj në pyetjet e tyre, ku njoftoi se kanë filluar që nga viti i kaluar dhe vazhdon 

tutje rekrutimi i edukatorëve cilësorë  dhe mundësia e punësimit të psikologëve  dhe pedagogëve 

që do të ndihmonte në rritjen e mësimnxënies tek nxënësit. Duhet edhe dy vite për t’u plotësuar 

kurrikula e re edhe pse ne si DA nuk bëjmë politika, por i zbatojmë ato dhe vazhdimisht po 

mundohemi ta harmonizojmë programin me kushtet tona. Sa i përket pyetjes së Gresës ende nuk 
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na ka ardhur asnjë rast për punë vullnetare. Sa i përket çështjes se pajisjeve higjienike ne kemi 

pasur një auditim në zyrën e DA-së dhe për këtë çështje ne do ta presim raportin e tyre, 

megjithatë ne do të punojmë në vetëdijesimin e nxënësve për mos-humbjen e pajisjeve higjienike. 

Numri i shkollave me mungesë të ujit është i vogël. Vitin e kaluar kemi bërë hapjen e pusetave 

për furnizim me ujë. Sa i përket nxënësve të panotuar në nivelin fillor asnjë fëmijë nuk e ka 

braktisur shkollimin, në nivelin e mesëm të ulët kemi dy raste,   ku njëri prej tyre ka probleme 

shëndetësore dhe në njërin familjarët nuk na lejojnë të futemi në oborr për ta mësuar arsyen. 

Arsyeja pse kualifikohen si të panotuar është edhe tek sistemi SMIA i MASHTIT  ku  nuk na jep 

mundësinë që nxënësit të cilët janë shpërngulur në qytete tjera apo jashtë shtetit ta largojmë 

mirëpo mbetet si i panotuar, kështu që këtë problem e kemi adresuar në ministri. Projekti për 

punëtorinë në shkollën e mesme teknike është projekt dyvjeçar  edhe pse ka filluar si trevjeçar, 

mirëpo për shkak të ofertave dhe vendosja e gurthemelit në atë datë janë mbikëqyrur  dhe 

mbikëqyret në vazhdim nga inxhinjerët. Sa i përket kurseve private nuk është ne përgjegjësi të 

DA-së,  por të inspektoratit të Arsimit që është në nivel rajonal. Krahasimi i suksesit vetëm në 

lëndët e përgjithësime është bërë si nivel i arsimit me lëndët e përgjithshme. Mospagesa e nivelit 

master është se disa nuk kanë mundësi ta vërtetojnë. Edhe pse e kam adresuar në ministri dhe 

kemi pasur buxhet, mirëpo ministria nuk e ka miratuar. Sa i përket teknikëve që paguhen nga 

kompanitë private, jam takuar me këta punëtorë, mirëpo organogrami i DA-së nuk e lejon këtë 

për shkak të numrit të kufizuar të punëtorëve. Sa i përket nxënësve që nuk kanë mjete për 

udhëtim është e rregulluar se çdo nxënës që një drejtim i ka 4 km e më shumë shpenzimet i 

mbulohen. Për mungesat në orën e parë dhe orën e katërt po mundohemi çdo ditë ta trajtojmë 

këtë problem ku në shkollat e mesme prindërit janë larg shkollave dhe ne kemi filluar të marrim 

masa për nxënësit me shumë mungesa. Mungesa e literaturës nuk është në dorën e komunës për 

kurrikulën e re. OJQ-të për ligjërata së pari marrin leje në MASHT pastaj ne ua japim lejen, kurse 

nuk ka dallim mes arsimit në fshat  - qytet. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - tha se informatat në fushën e arsimit dhe të shëndetësisë 

pasqyrojnë gjendjen reale të cilën e kemi trashëguar nga mandatet e kaluara. Në këtë kontekst 

shtoi se gjendja në këto fusha nuk është e mirë, por përpjekjet për ta përmirësuar atë nuk 

mungojnë. Pastaj njoftoi se në bazë të një hulumtimi të bërë me afër 1500 respodentë del se 

vetëm 7 % e mjekëve i pastrojnë duart  para dha pasi të përfundojnë një pacient. Në vazhdim ai 

vlerësoi se në fushën e shëndetësisë dhe të arsimit është investuar mjaft shumë në përmirësimin e 

infrastrukturës, por edhe në ngritjen e cilësisë së shërbimeve. Falë punës së mirë arsimi në 

komunën tonë sot ka partneritet me USAID-in amerikan dhe me Lux Dev për ngritje të cilësisë së 

arsimit në komunën tonë dhe atë me USAID-in amerikan ka partneritet gjimnazi i Vushtrrisë, 

kurse me Lux Dev ka lidhur partneritet Shkolla e Mesme Teknike “Lutfi Musiqi” ku në këtë 

rrafsh do të synohet të fuqizohet qendra e kompetencës. Andaj lidhur me këto të arritura askush 

nuk duhet të ketë xhelozi dhe inate, por duhet t’i gëzohet sukseseve. Në këtë kontekst vlerësoi se  

ata që janë  pjesë e sistemit edukativ-arsimor, duhet ta shikojnë suksesin e tyre personal me 

nxënësit, duke filluar nga suksesi në lëndën e tij mësimore pastaj nga sjellja e tyre me nxënësit 

dhe nxënëset. Informata për gjendjen në arsim nuk është dhe nuk duhet të shfrytëzohet për të bërë 

politikë, por është një pasqyrim i gjendjes që e kemi dhe i përpjekjeve që po bëhen për 

përmirësimin e gjendjen në arsim. Shumë objekte shkollore si qeveri i kemi gjetur pa ujë, por për 

këtë janë hapur puse dhe tani këto shkolla kanë furnizim me ujë. Lidhur me preparatet për 

mbajtjen e higjenës (shampon dhe sapun) nëpër shkolla ceku se kjo si ide është e mirë, por 

vështirë e realizueshme për faktin se në shkollat me 500 e 1000 nxënës kujdesi është i vogël dhe 

kjo do të mund të kthehej në një investim të kotë. Mandej ai apeloi për një bashkëpunim më të 
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ndërsjellë mes strukturave të shkollave dhe Këshillit të prindërve në avancimin e procesit 

mësimor. Në saje të menaxhimit të mirë të fushës së arsimit, këtë vit është bërë e mundur që në 

gjitha shkollat amë të organizohet mësimi parashkollor pa financim nga prindërit, dhe në të 

kaluarën gjysma e fëmijëve nuk kanë shkuar në mësimin parashkollor sepse është dashur 

financimi nga ana e prindërve. Në fund tha se arsimi do mund të ecë përpara vetëm duke 

investuar dhe duke u kontrolluar cilësia e arsimit, ndërsa si rezultat i qeverisjes së mirë qeveria 

komunale ka bërë ngritjen e investimeve kapitale në masën prej 80 % në fushën e shëndetësisë  

dhe 43% në fushën e arsimit dhe kjo po bëhet me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës dhe 

cilësisë në këto fusha. 

Shpëtim Zhegrova, anëtar i kuvendit - tha se nga diskutimet dhe parafolësit u konfirmua se 

betoni lidhur me punëtorinë e shkollës teknike është vendosur në temperatura prej -20 0 C dhe kjo 

edhe nëse përdoret aditivi si mjetet mbrojtës, prapë ka dyshime për qëndrueshmërinë e betonit në 

këto temperatura. Lidhur me këtë çështje ai kërkoi që të bëhen publike atestet e betonit lidhur me 

këtë punëtori, dhe që të njëjtat t’iu ofrohen anëtarëve të kuvendit. Pastaj lidhur me infrastrukturën 

shkollore, bëri të ditur se me ardhjen në pushtet të PDK-së në Vushtrri, në vitin 2007 kanë filluar 

investimet në infrastrukturën shkollore, për faktin se në atë kohë mësimi është mbajtur edhe në 4 

ndërrime por falë këtyre investimeve tani ka përmirësimi të jashtëzakonshëm në infrastrukturën 

shkollore.    

Gresa Muli, anëtare e kuvendit - tha se kur foli për higjienën nëpër shkolla nuk ka folur vetë sa 

për të thënë diçka, por e vërteta është se duhet të bëhen përpjekje që të sigurohen kushte për 

higjienë më të madhe për nxënësit, tani pasi kjo është shumë me rëndësi për shëndetin e fëmijëve 

tanë. Ajo pastaj vlerësoi se e përgëzoi drejtorinë e DA-së për punët që i ka bërë, por në fakt ajo  

nuk pret që të gjitha punët kjo drejtori t’i përfundojë brenda një viti. Lidhur me numrin e 

nxënësve që është kusht për renovimin e shkollave, ceku se kjo është e padrejtë, sepse në disa 

lokalitete siç është fshati Ceceli dhe Dumnicë e Llugës kushtet nëpër shkolla janë në gjendje të 

mjerueshme.  

Berat Sadiku, drejtor i DUMM-së - tha se pllaka e betonit mund të vendoset deri në -30 0 C, në 

raste të caktuara kur vendoset aditivi, edhe në rastin konkret është vendosur një themel pllakë dhe 

vlerëson se nuk ka ndonjë problem që mund të shfaqet në të ardhmen. 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - duke iu referuar diskutimit të kryetarit të komunës, njoftoi 

se për 18 vite rresht ka punuar si bashkëpunëtor në organizatën Kreditimi Rural i Kosovës dhe 

për punë që bën aty ka pasur edhe një padi në Agjencinë Antikorrupsion dhe kjo është bërë me 

ndihmën e dikujt nga komuna dhe për këtë i kam parashtruar të gjitha dëshmitë se a ka konflikt 

interesi në punën që bën (këto informata janë zyrtare). Lidhur me prononcimet e tij shtoi se të 

gjithave iu qëndron pas, pasi që ato janë të vërteta, andaj ceku se është i gatshëm të ballafaqohet 

me gjithsecilin për të gjitha ato. Në fund ai tha se është zgjedhur nga qytetari dhe gjithherë do të 

punojë vetëm për të mirën e tij, pa u zmbrapsur kurrë. 

 

9. Shqyrtimi i draft-rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për tarifa dhe 

ngarkesa komunale nr. 278/15, e datës 30.12.2015 (shqyrtimi i parë). 

 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - tha se vërejtjet dhe sugjerimet të cilat i ka bërë në Komitetin 

për Politikë dhe Financa, drejtoria i ka marrë për bazë dhe kjo është shumë mirë. Pastaj ai apeloi 

që të krijohen standarde të njëjta të hartimit të akteve juridike, ashtu që të  kemi një teknikë unike 

të hartimit dhe zbatimit të akteve juridike në komunë. 
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Berat Sadiku, drejtor i DUMM-së - paraqiti sqarime sa i përket draft-rregullores në fjalë, duke 

shtuar se kjo rregullore ka kaluar në Zyrën ligjore të komunës për analizë. Tutje njoftoi kuvendin 

se ndryshimi i kësaj rregulloreje ka ardhur si rezultat i ndryshimeve dhe harmonizimit me disa 

udhëzime administrative. Pastaj ai bëri të ditur se harmonizimi i kësaj rregulloreje është bërë pasi 

që ky plotësim-ndryshim është sugjeruar edhe nga auditori i përgjithshëm. Në saje të këtyre 

ndryshimeve është bërë ndryshimi i mënyrës së pagesës së takës administrative dhe afati i 

pagesës dhe atë nëse lejet ndërtimore kalojnë vlerën 25,000.00 € atëherë pagesa mund të bëhet në 

tri këste brenda vitit, ndërsa në shumën mbi 80,000.00 € pagesa do të bëhet në katër këste, 

ndërkaq garancion për komunën do të jetë garancioni bankar që e sjell aplikuesi.  

 

Pas shqyrtimit të  kësaj  pike të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me vota unanime 

vendosi me sa vijon: 

 

1.Me këtë vendim jepet në diskutim publik Draft-rregullorja për ndryshimin dhe 

plotësimin e Rregullores për tarifa dhe ngarkesa komunale me Nr.278/1, e datës 

30.12.2015. 

2.Diskutimi publik fillon nga data 6 mars 2019 dhe zgjat deri më 20 mars 2019. 

3.Obligohet Zyra komunale për informim që të ndërmerr masa për informim të qytetarëve 

lidhur me diskutimin publik, konform dispozitave të Udhëzimit Administrativ për 

Transparencë në Komuna dhe konform nenit 9.2 dhe 9.4 të Rregullores për Transparencë       

01 Nr.99/13, dt. 25.4.2013.  

4.Obligohet Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit që si propozues i draft-

rregullores në fjalë, të organizojë diskutimin publik konform Udhëzimit Administrativ 

(MAPL) Nr. 01/2015 për Transparencë në Komuna dhe nenit 9.5 të Rregullores për 

Transparencë 01 Nr.99/13, dt. 25.4.2013. Gjithashtu obligohet drejtoria  e  sipërcekur që 

vërejtjet eventuale, sugjerimet apo propozimet për ndryshime t’ia prezantojë Kuvendit të 

komunës në rastin e shqyrtimit të dytë të draft-rregullores në fjalë, në mbledhjen e 

kuvendit  në muajin mars 2019. 

5. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.     

 

10. Shqyrtimi i draft-rregullores për plotësimin e Rregullores për dhënien e dekoratave 

(shqyrtimi i parë). 

 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - sa i përket draft-rregullores për plotësim dhe ndryshim të 

Rregullores për Dhënie të Dekoratave, Lëvizja për Bashkim e  përkrah fuqimisht  dhe do ta japim 

kontributin tonë mes dy leximeve. Kështu siç ka ardhur në kuvend, konsiderojmë se ka të meta si 

e tillë. Së pari baza ligjore duhet të jetë: Neni 40 funksionimi i kuvendit të komunës, paragrafi 

40.2 kuvendi i komunës nuk i delegon përgjegjësitë e tij lidhur me marrjen e vendimeve për, pika  

h) krijimin dhe përdorimin e simboleve, dekoratave dhe titujve të nderit të komunës, në pajtim 
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me ligjin në fuqi. Pastaj, ka mangësi tjera të shumta në nenet e rregullores bazë, dhe duke 

vlerësuar se kjo rregullore ka nevojë për plotësim dhe ndryshim të më shumë neneve. Propozoi: 

1. Të formohet një komision komunal prej 5 anëtarëve (nga kuvendi dhe ekzekutivi), për 

plotësim dhe ndryshim të Rregullores për Dhënie të Dekoratave 01 Nr.186/2013 të datës 15 

korrik 2013, i plotësuar dhe ndryshuar me Vendimin e Komunës Nr.88/15, datë 30 prill 2015.    

2. Kuvendi komunal të vendosë që në dokumentin final të bëhet spastrimi dhe lekturimi i tekstit. 

Hysni Gërguri, anëtar i kuvendit - propozoi Nezir Klinakun për anëtar të komisionin për 

hartimin e Rregullores për Dekorata, nga ana e opozitës.   

Fjolla Ujkani, anëtare e kuvendit - propozoi Faton Shabanin për anëtar të komisionit nga radhët 

e pozitës. 

 

Tre anëtarë tjerë të komisionit do të emërohen nga ana e kryetarit të komunës, duke përfshirë: 

Drejtorinë e Kulturës, Zyrën ligjore dhe shoqërinë civile. 

 

Pas shqyrtimit të  kësaj  pike të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me vota unanime 

vendosi me sa vijon: 

 

1.Me këtë vendim formohet komisioni nga kuvendi i komunës dhe ekzekutivi komunal për 

hartimin e Rregullores për Dekorata në përbërjen si në vijim: 

 

1.1 Faton Shabani, anëtar i kuvendit; 

1.2 Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit; 

1.3 Albanez Tahiraj, nga Zyra ligjore e komunës; 

1.4 Izet Miftari, nga DKRS-ja, dhe 

1.5 Blerim Ibrahimi nga shoqëria civile. 

 

2.  Komisioni i cekur në pikën 1 të këtij vendimi do të ketë për obligim, hartimin e një 

teksti të spastruar të Rregullores për Dekorata, duke bërë harmonizimin e tekstit me 

rregulloren bazë për dekorata, me numër të protokollit 186/13 të datës 25.7.2013, si dhe 

rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dhënie të dekoratave me 

numër të protokollit 88/15 e datës 30.4.2015, pas hartimit të këtij drafti i njëjti do t’i 

nënshtrohet diskutimit publik. 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, si dhe 

komisioni i cekur në pikën 1 të këtij vendimi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit të 

Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.  

 

11. Shqyrtimi i Informatës lidhur me punën e Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi për vitin 

2018. 

 

Gresa Muli, anëtare e kuvendit parashtroi pyetje për KKSB- se a kanë shqiptuar ndonjëherë 

ndonjë masë për fëmijët të kërkojnë lëmoshë dhe që shesin ushqime impulsive gjatë orëve të 
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mbrëmjes, si dhe a është shqyrtuar çështja e frekuentimit të fëmijëve të lokaleve kafiterive, dhe 

internet-kafeve pas orës 18:00.  

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - njoftoi se ka formuar një komision për hartimin e 

rregullores për parandalimin e kryerjes së punëve të rënda dhe mbrojtjen e fëmijëve, dhe për këtë 

është autorizuar edhe Drejtoria e Shëndetësisë, dhe ne presim që shumë shpejt kjo rregullore të 

vjen në kuvend për aprovim. 

Ymer Haradinaj, anëtar i kuvendit - kërkoi që të rritet siguria për faktin se niveli i sigurisë për 

nxënësit të cilët udhëtojnë është shumë i ulët pasi që ata kanosen nga qentë endacakë, andaj 

kërkoi që të ndërmerren masa para se të ndodhë ndonjë e keqe për ata nxënës. 

 

 

 

12. Të ndryshme. 

 

a). Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shpalljen e ankandit publik për shitjen e materialit të 

Qendrës së Kulturës “Hasan Prishtina” dhe palestrës së sporteve “Jeton Terstena- TOTA”; 

 

Lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me vota unanime vendosi me sa 

vijon: 

 

1. Me këtë vendim lejohet shpallja e ankandit publik për shitjen e materialit, i cili është 

larguar nga Qendra e kulturës “Hasan Prishtina” dhe nga kulmi i palestrës së sporteve 

“Jeton Tërstena - TOTA”, që është ruajtur si material me vlerë, por që për shkak të 

vjetërsisë konsiderohet i panevojshëm për Komunën e Vushtrrisë. Materiali që do t’i 

nënshtrohet ankandit publik është si në vijim: 

 

1.1 Kaldaja me pjesët përcjellëse, e cila ka qenë funksionale në Qendrën e kulturës; 

 

1.2 51 radiatorë me dimensione të ndryshme; 

 

1.3 39 trupa ndriçues, drita neoni në gjendjen si në foto; 

 

1.4 gardhi metalik i shkallëve, i kombinuar me dru; 

 

1.5 dyer dhe dritare që mund të vlerësohen të papërdorura; 

 

1.6 sasi e materialit llamarinë e plastifikuar dhe një pjesë e zinkuar me dimension 

1.15 x 14m për mbulimin e objekteve. 

 

 2. Autorizohet Kryetari i komunës që të themelojë komision profesional për caktimin e 

vlerës fillestare të materialit, ndërsa organi kompetent të zbatojë procedurat e shitjes 

përmes ankandit publik.  

 

3. Në rast të mosparaqitjes së kërkesave për pjesëmarrje në ankand publik, Kryetarit të 

komunës i lejohet që ta dhurojë këtë material me vendim të tij. 
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4. Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Kryetari i komunës, Drejtoria e Prokurimit dhe 

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport. 

 

5.  Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit 

të Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.     

 

b). Shqyrtimi i Propozim-vendimit për anulimin e pjesshëm të vendimit të Kuvendit me 

Nr.362/18 i datës 27.12.2019. 

 

Lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, kuvendi pas votimit me vota unanime vendosi me sa 

vijon: 

 

1. Me këtë vendim anulohet pjesërisht vendimi i Kuvendit   të Komunës së Vushtrrisë me 

Nr.362/18 i datës 27.12.2018, lidhur me caktimin e lokacionit për mbeturina inerte, në 

paragrafin i cili ka të bëjë me  parcelën kadastrale me Nr.P-70202019-00131-0 Zona 

Kadastrale Gojbulë, e evidentuar si pronë e Ekonomisë së Pyjeve. 

 

2. Pjesët tjera të këtij vendimi mbesin të pandryshuara dhe mund të prodhojnë efekt 

juridik. 

 

3.Për zbatimin e këtij vendimi obligohen: Kryetari i komunës, Drejtoria e Prokurimit, si 

dhe Drejtoria për Shërbime Publike.  

 

3.  Ky vendim hyn në fuqi  pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në Zyrën e Protokollit 

të Ministrisë për Administrimin e Pushtetit Lokal, si dhe shtatë (7) ditë pas publikimit në  

faqen zyrtare të Komunës së Vushtrrisë.     

 

c). Pyetjet e anëtarëve të kuvendit: 

 

Nezir Klinaku, anëtar i kuvendit - pyeti se kur do të vjen propozimi për subvencionimin e 

nënave që lindin fëmijë, pasi ky premtim ka qenë edhe në fushatë elektorale. 

Xhafer Tahiri, kryetar i komunës - sqaroi se gjinekologjia nuk është pjesë e shëndetit primar, 

dhe vendimin që kanë marrë disa komuna që çdo nënë e cila lind në QKMF, të subvencionohet 

me 250 €, ato komuna do të kenë vështirësi në zbatimin e tyre. Sa i përket kësaj ai njoftoi se do 

bëhen hulumtime dhe konform kësaj dhe do të gjendet buxheti për një subvencionim të tillë të 

nënave.  

 

 

Mbledhja përfundoi në ora 16:45.  

 

 

       Bastri Duraku                                                                                  Nasuf Aliu 

                                                                                                                                                                                                               

____________________                                                           _________________________           

       Procesmbajtës                                      Kryesues  i Kuvendit 
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REPUBLIKA E KOSOVËS                              KUVENDI I KOMUNËS-VUSHTRRI 

 

P R O C E S V E R B A L 

NGA MBLEDHJA SOLEMNE   E KUVENDIT TË KOMUNËS SË VUSHTRRISË, 

MBAJTUR MË 06 MARS 2019 

____________________________________________________________________________ 
Mbledhja është mbajtur në sallën e Kuvendit Komunal, duke filluar në orën 13:40. 

 

Në këtë mbledhje ishin të pranishëm anëtarët e Kuvendit të Komunës në Vushtrri:  

Ali Januzi, Bahrije Ademi Murati, Basri Menxhiqi, Ermal Lahu, Fakete Dushi, Faton Shabani, 

Fjolla Ujkani, Gresa Muli, Habibe Gërxhaliu, Hysni Gërguri, Ilmi Azemi, Kushtrim Lorik 

Maxhuni, Mehdi Bejtullahu, Melihate Basholli-Latifi, Miljan Bojković, Nasuf Aliu, Nezir 

Klinaku, Qerim Selimi, Gresa Muli Rrezarta Krasniqi, Sadije Bajgora, Safet Idrizi, Teuta Aruçi 

Shartari dhe Ymer Haradinaj. 

 

Munguan: Ali Januzi, Abdullah Vojvoda, Agim Bregaj, Agron Perçuku, Arta Ymeri, Fatmire 

Saraçi, Gentiana Rama, Hysni Gërguri, Mejreme Ismajli,  Miljan Bojković, Shkëlzen Feka, 

Shpëtim Zhegrova dhe Teuta Aruçi – Shartari 

 

 

 

Të pranishëm në këtë mbledhje ishin edhe Kryetari i komunës, komandanti i Stacionit Policor 

në Vushtrri, përfaqësuesi i Akademisë Policore në Vushtrri,  përfaqësuesi i KFOR-it, 

përfaqësuesi i OSBE-së, përfaqësues të mediave të shkruara dhe elektronike,  përfaqësues të 

shoqërisë civile. 

  

R E N D  D I T E 

 

1. Shënimi i 21 - vjetorit të “Epopesë së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, si dhe  i 

rënies heroike të Komandantit Legjendar Adem Jashari, Familjes Jashari,  

Dëshmorëve të Kombit dhe të gjithë të rënëve për liri. 

 

Nasuf Aliu, kryesues i Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë- pasi hapi mbledhjen tha se jemi 

mbledhur në këtë mbledhje solemne të kuvendit të komunës, e cila është përcaktuar me 

agjendën e Qeverisë të Republikës së Kosovës, për nder të shënimit të 21-vjetorit të Epopesë së 

UÇK-së, gjegjësisht rënies heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij. 

 

Konform nenit 10 të Rregullores të Punës të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë, me të cilën 

rregullohet mbajtja e mbledhjeve solemne po e hapim takimin e sotëm dhe fjalën ia kalojë 

kryetarit të Komunës së Vushtrrisë z. Xhafer Tahiri. 
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Xhafer Tahiri, Kryetar i Komunës së Vushtrrisë:  

 

I nderuar Kryesues i Kuvendit të Komunës z. Nasuf Aliu,  

Të nderuar anëtarë të Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë, 

Të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, te nderuar ushtarë të Ushtrisë 

çlirimtar te Kosovës, 

Të nderuar familjar të dëshmorëve dhe martirëve të luftës, 

Të nderuar përfaqësues të Policisë së Kosovës,  të KFOR,  

Të nderuar përfaqësues të Bashkësisë Islame të Kosovës,  

Të dashur qytetarë të Vushtrrisë e të Republikës së Kosovës. 

Zonja dhe zotërinj,  

Qytetarë të dashur të Vushtrrisë, 

  

Kjo mbledhje solemne e Kuvendit të Komunës së Vushtrrisë sot, i dedikohet Epopesë së 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe familjes heroike 

Jashari. Rruga e popullit të Kosovës drejt lirisë ishte e gjatë dhe shumë e vështirë, por këtë 

rrugë e ndriçuan me gjakun e tyre dëshmorët e lirisë dhe kryekomandanti legjendar me familjen 

e tij. Ne sot kujtojmë me përulësi të gjithë dëshmorët e rënë për liri që sakrifikuan jetën e tyre 

në altarin e lirisë, por askush nuk sakrifikoi si Mësuesi Shaban Jashari me bijtë e tij, Ademin, 

Hamzën dhe tërë familjen e tyre që u vranë barbarisht nga forcat serbe në marsin e vitit 1998.  

Populli shqiptar i Kosovës nuk u ndal asnjëherë duke kërkuar të drejtën e vetë për të qenë i lirë 

dhe i pavarur, ashtu si të gjitha kombet e lira në botë.  Sot që jemi të lirë e të pavarur, ne 

marrim mësime shembullore nga vepra jetësore e Adem Jasharit dhe e Ibrahim Rugovës. Që të 

dy, si dhe shumë veprimtarë e ushtar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me veprat e tyre 

jetësore plotësojnë mozaikun e Kosovës së lirë e të pavarur. Në kohëra të vështira për popullin 

e atdheun, ata na e dhanë shembullin që duke qenë të bashkuar e duke sakrifikuar nga vetja 

arrihen qëllime të larta e të drejta. Adem Jashari, beri kthesën e madhe duke dhënë shembullin 

më sublim, duke flijuar veten dhe familjen e tij për liri. Ibrahim Rugova e riktheu Kosovën në 

gjirin e kombeve të lira duke ndërtuar miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të 

Amerikës, NATO dhe Bashkimin Evropian.  Të dashur qytetarë të Vushtrrisë,  Ne jemi me fat 

që kemi mundësi t’i shërbejmë shtetit tonë të pavarur, Kosovës, atdheut tonë të dashur. Asnjë 

individ, asnjë grupim politik, fetar a etnik nuk është më i rëndësishëm se institucionet e 

Republikës sonë. Tani kur i shërbejmë kësaj Republike, detyra jonë themelore është që të 

respektojmë ligjin, të ndërtojmë një shtet të drejtë e të barabartë, me mundësi për të gjithë. Një 

shtet ku ne e fëmijët tanë kanë një të ardhme të ndritur, një shtet që e bënë krenar Adem 

Jasharin e Ibrahim Rugovën.  

Lavdi Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari,  

Zoti e bekoftë Vushtrrinë, Kosovën dhe popullin e saj! 

 

Mbledhja përfundoi në ora 13:47.  

 

     Bastri Duraku                                                                                Nasuf Aliu 

 

_____________________                                                          _____________________           

       Procesmbajtës                                                                       Kryesues  i Kuvendit 
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Projekt i financuar nga BE i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit 
Evropian në Kosovë. 

 

  

Implementuar nga  
GFA Consulting Group GmbH  

në partneritet me Exergia S.A dhe AF Mercados 

 

Programi IPA i Bashkimit Evropian për Kosovë 

 

Projekti 

“Mbështetje për zbatimin e pakos së tretë të  energjisë me 

fokus në efiçiencë të energjisë dhe burime të ripërtëritshme" 

Komuna e Vushtrrisë 

Plani Komunal i Veprimit për Efiçiencë të 

Energjisë (PKVEE) 

2019 – 2021 

 

 

Shkurt, 2019 

 

DRAFT 



 

 

AKEE  -  Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë 

EE   -  Efiçienca e Energjisë 

GIZ   -  Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar 

k Euro  -  kilo-euro (mijëra euro) 

KSE  -  Konsumi Specifik i Energjisë (energjia e përdorur për metër katror në        

vit) 

ktoe   - “kiloton oil equivalent” (kiloton ekuivalent i naftës) 

kWh   -  kilovat orë 

kWh/m2 *v  -  kilovat orë për metër katror në vit (njësi për KSE) 

LED  -  Ndriçimi me dioda emetuese (teknologjia e ndriçimit efikas të energjisë) 

MWh   -  Megavat orë 

NA  -  Nuk aplikohet 

NI   -  Asnjë informacion (në dispozicion) 

PKEE  -  Plani Komunal i Efiçiencës së Energjisë 

PKVEE  -  Plani Komunal i Veprimit të Efiçiencës së Energjisë 

PNVEE  -  Plani Nacional i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë 

PVEQ  -  Plani i Veprimit për Energji të Qëndrueshme 

ZBE  -  Zyra e Bashkimit Evropian 

 

  



PKVEE i Komunës së Vushtrrisë (2019-2021) 

 
___________________________________________________________________ 

  

  

______________ 
3 

 

 

1.HYRJE 

 

Plani Komunal i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë (më tej: PKVEE) i Komunës së Vushtrrisë 

synon që: 

- përmes vlerësimit të konsumit të energjisë në Komunën e Vushtrrisë, të identifikojë 

sektorët  prioritarë për ndërhyrje me qëllim të rritjes së efiçiencës së energjisë në 

territorin e saj, 

- të vlerësojë potencialin e kursimit të energjisë në komunë dhe të caktojë objektivat për 

kursimin e energjisë, 

- të identifikojë listën e projekteve prioritarë për investime, 

- të identifikojë modelet e financimit të projekteve, 

- të përshkruajë strukturën institucionale për zhvillimin dhe implementimin e masave të 

kursimit të energjisë qe do të zbatohen, si dhe monitorimin/raportimin pas 

implementimit të tyre. 

 

 

1.1. KONTEKSTI 

 

Bazuar në Direktivën e Efiçiencës së Energjisë 2012/27/EU, e hyrë në fuqi me 5 dhjetor 2012, 

Bashkimi Evropian ka vendosur targetet e veta për reduktimin e konsumit të energjisë primare 

në 20% deri me 2020. Republika e Kosovës si palë nënshkruese e Traktatit të Komunitetit të 

Energjisë është përcaktuar të kontribuojë në arritjen e objektivave të efiçiencës së energjisë, 

duke krijuar stimuj për kursimin e energjisë nga qytetarët, gjithashtu për krijimin e tregjeve të 

hapura dhe aplikimin e teknologjive të reja të energjisë efiçiente në biznes. 

 

Plani i Parë Nacional i Veprimit i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (2010-2018) është 

miratuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik me 30 shtator 2011. Ky plan përcakton tragetin 

indikativ të kursimit   prej 9% prej 1021.08 ktoe deri në përfundim të periudhës së mbuluar nga 

plani (2010-2018). Kështu ky target mbetet në fuqi deri në vitin 2018, kurse Kosova duhet të 

kursejë 91.89 ktoe. 

 

Aktivitetet në nivel lokal luajnë rol të rëndësishëm në arritjen e targeteve nacionale të 

sipërpërmendura. 

 

1.1.1 Kuadri ligjor dhe politik 

LIGJI PËR EFIÇIENCËN E ENERGJISË (Ligji Nr. 06 / L-079), miratuar nga Kuvendi i 

Republikës së Kosovës në nëntor 2018 - Neni 6 përshkruan përgjegjësitë e Zyrave Komunale 

të Energjisë në zhvillimin e Planeve Komunale të Efiçiencës së Energjisë dhe Raporteve të 

Progresit të Zbatimit të Planit Komunal të Efiçiencës së Energjisë, sipas udhëzimeve të 

Agjencionit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë-AKEE. Të dy dokumentet duhet të 

miratohen nga Kuvendi Komunal dhe më pas të dorëzohen në AKEE. 
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LIGJI PËR ENERGJINË - Neni 4 thotë se Qeveria do të nxjerrë akte nënligjore për themelimin, 

financimin dhe funksionimin e zyrave komunale të energjisë, të cilat do të adresojnë çështjet 

që lidhen me zbatimin dhe monitorimin në nivel lokal. 

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT 

KOMUNALE TE ENERGJISË - përcakton detyrat dhe përgjegjësitë e zyrave komunale të 

energjisë për të adresuar çështjet e planifikimit, zbatimit dhe monitorimit të politikave 

energjetike në nivel lokal. Ndër detyrat dhe përgjegjësitë e tjera të Zyrave Komunale të 

Energjisë më poshtë janë shënuar përgjegjësitë kryesore: 

 

 të krijojë një bazë të dhënash dhe të mbajë një sistem informacioni për grumbullimin e 

rregullt të të dhënave për konsumin e energjisë në baza periodike, shpenzimet e energjisë 

dhe të dhëna të tjera relevante duke mbajtur një regjistër që mundëson përzgjedhjen e 

indikatorëve potencial të efiçiencës së energjisë për ndërtesat komunale energjetike, 

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

programit, 

 të zhvillojë aktivitetet e planifikimit të sektorit të energjisë, bazuar në Strategjinë e 

Energjisë, për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social të komunave, 

 të sigurojë të dhënat e nevojshme për ministrinë përkatëse për përgatitjen e PKVEE-it, 

rishikimin dhe përgatitjen e Programit të Zbatimit të Strategjisë së Energjisë për tre (3) vjet 

në pajtim me Ligjin për Energjinë, 

 të monitorojë vazhdimisht zbatimin e PKVEE në nivelin komunal dhe t'i raportojë 

ministrisë për zbatimin e tij. 

 

1.1.2 Objektivat dhe përfitimet nga PKVEE 

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

rehatisë dhe ulja e barrës së shpenzimeve të energjisë në buxhetin komunal të Komunës së 

Vushtrrisë. 

 

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

 

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

ndriçimit publik; 

 Reduktimi i kostove të energjisë në buxhetin komunal; 

 Përmirësimi i shërbimeve komunale; 

 Renovimet e ndërtesave dhe instalimeve për prodhim të energjisë; 

 Përmirësimi i kushteve sanitare dhe nivelit të rehatisë (komfortit) në ndërtesat publike; 

 Zvogëlimi i emetimeve të CO2 në të gjithë sektorët duke zbatuar masat e efiçiencës së 

energjisë, duke përdorur burimet e ripërtëritshme të energjisë, si dhe duke menaxhuar 

konsumin, përmes trajnimit dhe masave të tjera; 

 Ngritja e vetëdijes e kreatorëve të politikave për kursim të energjisë, operatorëve dhe 

përdoruesve  përfundimtarë. 

 

Përfitimet që priten nga zbatimi i PKVEE janë:  
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 përfitimet financiare, 

 përfitimet operacionale, duke përfshirë përmirësimin e klimës së brendshme, 

 përfitimet mjedisore. 

 

 

1.2.PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

PKVEE  jep informacion mbi konsumin e energjisë në stokun e ndërtesave komunale - ndërtesat 

administrative, arsimore dhe shëndetësore, si dhe në sektorin e ndriçimit të rrugëve. 

Komuna e Vushtrrisë ka zbatuar disa projekte renovimi me masat EE - përmirësimin e izolimit të 

mbështjellësve të ndërtesave, zëvendësimin e dritareve, ndërrimin e ndriçimit publik me LED. 

 

Analiza e stokut të ndërtesave komunale, ndriçimit rrugor dhe flotës komunale të automjeteve 

tregon se potenciali i përgjithshëm i kursimit të energjisë në Komunën e Vushtrrisë vlerësohet në 

2,575 MWh në vit, bazuar në konsumin e raportuar të energjisë në vitin 2017. 

 

Tabela: Përmbledhje e potencialit për kursimin e energjisë në Komunën e Vushtrrisë 

 

Konsumi

-mi i 

energjisë 

(2017) 

MWh\vit 

Kostoja e 

konsumimit 

të energjisë 

(2017) 

Potencia

-li për 

kursim 

MWh\ 

vit 

Potenciali 

për kursim 

% 

Sektori i ndërtesave  

 komunale 

 

6,4261 € 203,314 2,4242 44%3 

 

Sektori i ndriçimit rrugor 

 

353 € 28,207 1514 50%5 

 

Flota komunale 

 

2,125 € 150,176 - - 

 

Ndërmarrjet publike 

 

NA NA - - 

                                                           
1 Për të gjitha ndërtesat komunale të raportuara. 
2 Kursimet për ndërtesat komunale të përfshira në analizë (dmth. me sipërfaqe dhe konsumin e njohur të 

energjisë dhe mbi 80 kWh / m2 * vit). 
3Përqindja e kursimit vetëm për ndërtesat komunale të përfshira në analizë. 
4 Për trupat ndriçues  pa  teknologjinë LED.  
5 Në lidhje me konsumin e energjisë të trupave ndriçues që raportohet të jenë pa teknologji LED. 
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Gjithsej 8,904 € 381,698 2,575  

 

Lista e projekteve prioritare për investime përfshin 5 projekte me një kursim të përgjithshëm të 

energjisë prej 125MWh / vit dhe investime që kushtojnë së paku 402,000.00 €, kërkojnë 

elaborim të mëtejshëm, edhe pse këto janë paraqitur në pjesën e veprimit të këtij PKVEE. 
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Tabela 1: Lista e projekteve prioritare investuese 

# Emri i projektit Lloji Konsumi 

2017 

MWh\vit 

Potenciali i 

kursimit 

                 % 

           

MWh\vit 

Investimet 

000.€ 

 

1 

 

Palestra Sportive 

në Vushtrri 

Kulturë dhe 

sport 
44 * 224-320 

 

2 

 

Drejtoria për 

Kadastër në 

Vushtrri 

 

Administratë 
54 34 (-63%) 17.5-25 

 

3 

 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare (QMF) 

e re, 

Rr.’’Dëshmorët e 

Kombit’’ në 

Vushtrri 

Shëndetësi 155 20 (-13%) 50-60 

 

4 

 

Shkolla e Mesme 

e Ulët -1(SHMU-

1), në Vushtrri 

Edukim 211 39 (-19%) 5-50 

 

5 

 

Shkolla Fillore 

dhe e Mesme e 

Ulët “Enver 

Hadri”- në 

Smrekonicë/ 

Vushtrri  

Edukim 152 32 (-21%) 105-150 

Total:  616 >125 402-605 

 

Ky grup prej 5 projekteve prioritare ofron një potencial të mirë për kursim të energjisë  dhe për 

këtë arsye edhe kursime financiare. Vini re se të dhënat për Pallatin e Sporteve janë të 

paqëndrueshme. Konsumi specifik i energjisë për këtë ndërtesë është shumë i ulët, që duket të 

jetë pozitiv, por mungojnë të dhënat për ngrohje dhe nuk raportohet të ketë izolim dhe dritare 

me xhama të dyfishtë. Sidoqoftë, të dhënat e raportuara për 5 projektet prioritare janë 

përllogaritjet  e para dhe rrjedhimisht  duhet të kontrollohen dhe detajizohen gjatë auditimit të 

energjisë, gjatë të cilit duhet të bëhet elaborimi i nevojshëm i kursimit të energjisë, i kostove 

për investime, etj. Alternativisht, pasi që ulja e përdorimit të energjisë është çështja kryesore, 

për këto ndërtesa mund të hulumtohen investime shtesë në energji të ripërtëritshme, të cilat 

pritet të ulin edhe më tej koston e energjisë, si dhe të përdoren burimet e ripërtëritshme të 

energjisë në ato lokacione ku ato janë të disponueshme.     
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2. INFORMACIONET BAZË PËR KOMUNËN 

Vushtrria (shqip: Vushtrri / serbisht  Vučitrn), është një qytet dhe komunë e vendosur në 

Rajonin  e Mitrovicës. 

 

2.1 POPULLSIA DHE VENDBANIMET  

Sipas regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, Vushtrria ka një popullsi prej 69,870 banorë (duke 

mos përfshirë një numër të popullsisë serbe që nuk kanë marrë pjesë në regjistrim). Ajo mbulon 

një sipërfaqe prej 345km2, dhe përbëhet nga një qytet i rrethuar nga një numër fshatrash dhe 

vendbanimesh (burimi: Komuna e Vushtrrisë). 

 

Tabela 2: Zonat e banuara të Komunës së Vushtrrisë (2015) 

Vendbanimet Numri i banorëve 

Qytet  26,964 

Komuna: 

345 km2 

 

69,870 

 

Burimi-Komuna e Vushtrrisë 

2.2 STRUKTURA ORGANIZATIVE  

Struktura organizative e Komunës së Vushtrrisë paraqitet në organogramin në vijim. 
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Figura 1: Organogrami i Komunës së Vushtrrisë 

Burimi i informacionit-Komuna e Vushtrrisë  

 

Komuna e Vushtrrisë ka emëruar Koordinatorin komunal për energji. Të dhënat në këtë 

dokument janë siguruar nga znj. Shqipe Gashi. 

 

2.3 TREGUESIT EKONOMIK DHE FINANCIAR 

Ekzistojnë 2641 biznese të regjistruara në Vushtrri, shumica prej tyre që merren me tregti, depo, 

shërbime teknike, logjistikë. Ndërkaq, janë duke u zhvilluar disa zona të reja industriale për të 

ndihmuar rritjen e aktiviteteve ekonomike dhe për të ofruar vende të reja pune. 

 

Tabela 3: Buxheti i Komunës së Vushtrrisë (euro) 

Vushtrri 2017 

Buxheti total € 15,902,354 

Fatura totale e energjisë € 381,698 

Ndërtesa publike - (përfshirë 

energjinë elektrike)  

€ 203,314 

Ndriçimi publik € 28,207 
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Flota komunale (karburant për 

vetura) 

€ 150,176 

TOTALI - Investimet në masat EE € 71,423  

Kontributi i drejtpërdrejtë nga 

buxheti i komunës 

NA 

Burimi i informacionit-Komuna e Vushtrrisë   

 

Komuna e Vushtrrisë ka shpenzuar  2.4% të buxhetit të saj për të mbuluar kostot e energjisë. 

Shpenzimet janë llogaritur duke përdorur konsumin e energjisë të raportuar nga komuna dhe 

çmimet mesatare të karburantit dhe energjisë elektrike. Shpenzimet komunale për shpenzimet 

e karburantit dhe energjisë elektrike për vitin e shënuar raportues mund të gjenden në grafikun 

e mëposhtëm. 

 

 
Figura 1: Shpenzimet komunale të karburantit dhe energjisë elektrike, Vushtrri 2017 

2.4 PËRMBLEDHJE E PROJEKTEVE PËR EE TË ZBATUARA NË KOMUNË  

 

Në vitet e fundit, Komuna e Vushtrrisë ka zbatuar projektet e mëposhtme për të përmirësuar 

efiçiencën e energjisë në stokun e ndërtesave komunale dhe ndriçimin publik, shih tabelën më 

poshtë. 
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Tabela 4: Projektet EE të zbatuara në Komunën e Vushtrrisë gjatë 3 viteve të fundit 

# Projekti Masat e EE 

zbatuar / viti 

Investimi 

total 

financiar 

Kursimet 

e 

arritura 

të  

energjisë 

 

Komente 

1 

SHFMU “Azem 

Bejta” – 

 paralelja në  

Beçiq 

Ndërrimi i dritareve të 

aluminit me dritare të 

dyfishta me xham PVC 

2890 NA 2016 

2 

SHFMU ”Bahri 

Kuqi” – 

Shtitaricë 

Ndërrimi i dritareve PVC me 

dritare me dy shtresa PVC 
4610 NA 2016 

3 
IP “Foleja” -

Vushtrri 

Ndërrimi i dritareve të 

aluminit me dritare të 

dyfishta me xham PVC 

1687 NA 2016 

4 

SHF ,,Naim 

Frashëri” -

Vushtrri 

Kulmi nga tarraca me 

culverta- kanale izoluese  
19971 NA 2016 

5 
IP “Foleja” -

Vushtrri 

Ndërrimi i kulmit nga solonit 

me kanale izoluese 
18274 NA 2016 

6 

SHFMU 

“Rilindja” në 

Maxhunaj 

Termoizolimi i shkollës 

(shkolla është një objekt i ri i 

ndërtuar me izolim termik) 

10744 NA 2016 

7 

SHFMU  “Emin 

Duraku”  në  

Novolan 

Rehabilitim i shkollës - 

donacion 
Donacion NA 2016 

8 

Gjimnazi 

“Eqrem Çabej” 

- Vushtrri 

Inkorporimi i kaldasë  së 

vjetër 400 kW me një të re  

550 kW  

8740 NA 2016 

9 
SHFMU 

“Andon Zako 
Riparimi i ngrohjes qendrore 368 NA 2016 



PKVEE i Komunës së Vushtrrisë (2019-2021) 

 
___________________________________________________________________ 

  

  

______________ 
12 

 

 

# Projekti Masat e EE 

zbatuar / viti 

Investimi 

total 

financiar 

Kursimet 

e 

arritura 

të  

energjisë 

 

Komente 

Çajupi”- 

Vushtrri 

10 
SHMU-2 in 

Vushtrri 
Riparimi i ngrohjes qendrore 490 NA 2016 

11 

SHFMU 

“Mustafë Shyti” 

- Ashlan 

Riparimi i ngrohjes qendrore 881 NA 2016 

12 
SHFMU ,,Azem 

Bejta” - Duboc 
Riparimi i ngrohjes qendrore 190 NA 2016 

13 
IP “Foleja” -

Vushtrri 
Riparimi i ngrohjes qendrore 726 NA  

14 

SHFMU 

“Gjergj 

Kastrioti 

Skënderbeu” në 

Pantinë 

 

Termoizolimi i shkollës 

(shkolla është një objekt i ri i 

ndërtuar me izolim termik) 

10744 NA 2017 

15 

SHFMU 

“Abdyl 

Frashëri” në 

Pantinë 

Termoizolimi i shkollës 

(shkolla është një objekt i ri i 

ndërtuar me izolim termik) 

10744 NA 2017 

16 

SHFMU 

“Rexhep Musa”  

në Ceceli 

Izolimi termik i tavanit 9040 NA 2017 

17 

SHFMU 

“Andon Zako 

Çajupi”' në 

Vushtrri 

Ndërrimi i dritareve prej 

druri me dritare PVC me dy 

shtresa xhami 

4200 NA 2017 
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# Projekti Masat e EE 

zbatuar / viti 

Investimi 

total 

financiar 

Kursimet 

e 

arritura 

të  

energjisë 

 

Komente 

18 

SHFMU 

“Andon Zako 

Çajupi”  në 

Vushtrri 

Zëvendësimi i dyerve të 

hyrjes me dy dyer PVC me dy 

shtresa xhami 

790 NA 2017 

19 

SHFMU “Latif 

Berisha” në 

Dobrullukë 

Ndërrimi i dritareve prej 

druri me dritare PVC me dy 

shtresa xhami 

5360 NA 2017 

20 

SHFMU 

“Migjeni” lagjja 

“Cakaj” 

Ndërrimi i dritareve prej 

druri 

 me dritare PVC me dy 

shtresa xhami 

1250 NA 2017 

21 

SHFMU 

“Migjeni” lagjja 

“Cakaj” 

Zëvendësimi i dyerve të 

hyrjes me dy dyer PVC me dy 

shtresa xhami 

1120 NA 2017 

22 

SHFMU 

“Martirët”  në 

Reznik 

Zëvendësimi i dyerve të 

hyrjes me dy dyer PVC me dy 

shtresa xhami 

500 NA 2017 

23 

  Shtëpia 

Rezidenciale në 

fshatin  Lumadh 

Ndërrimi i dritareve, 

dyshemesë dhe dyerve të 

jashtme 

14,955 NA 2017 

24 

Qendra e 

mjekësisë 

familjare, fshati 

Lumadh 

Zëvendësimi i dritareve, 

izolimi termik i mureve 
9,720 NA 2017 

25 

Rrugët “Gjon 

Buzuku” dhe 

“Dëshmorët e 

Kombit” 

Zëvendësimi i ndriçimit 

fluoreshent me LED 
3,000 NA 2017 

Burimi: AKEE / korrik 2018 
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3. ANALIZA E KONSUMIT TË ENERGJISË SIPAS SEKTORËVE  

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

Vushtrrisë janë siguruar nga personi kontaktues. Të dhënat e energjisë janë siguruar për të gjitha 

ndërtesat brenda komunës, me përjashtim të një të tillë. Informacioni i ndriçimit publik 

përmbante të gjitha rrugët / lokacionet duke përfshirë informacion nga fushatat e rifreskuara 

kohët e fundit / LED. Ka pasur gjithashtu informacion të mirë të disponueshëm për flotën e 

automjeteve komunale. 

 

3.1 KONSUMI I ENERGJISË NË SEKTORIN E NDËRTESAVE PUBLIKE 

KOMUNALE 

Analiza e të dhënave për konsumin specifik të energjisë të ndërtesave tregon se konsumi i 

energjisë i raportuar në të gjitha ndërtesat publike komunale luhatet nga një vlerë minimale prej 

14 kWh /m2 në vit deri në 949 kWh / m2 në vit, ndërsa për një (1) ndërtesë nuk ka të dhëna të 

raportuara të konsumit të energjisë. Në mënyrë që të kemi një analizë të qëndrueshme të stokut 

të ndërtesave, ndërtesat në kategorite e mëposhtme do të përjashtohen për analiza të mëtejshme 

në bazë të tre treguesve në vijim: 

1. Ndërtesat për të cilat nuk janë ofruar të dhëna mbi hapësirën e përgjithshme / ngrohëse dhe 

konsumin e karburantit për prodhimin e ngrohjes; 

2. Ndërtesat me vlerë të ulët të konsumit specifik të energjisë, më pak se 80 kWh / m2, gjë që 

do të tregonte që ndërtesat e tilla do të ishin mjaft efiçiente; 

3. Ndërtesat me vlera shumë të larta të konsumit specifik të energjisë, më shumë se 400 kWh 

/ m2, të cilat mund të tregojnë se të dhënat janë të pasakta (gabimet e të dhënave). Së pari 

duhet të hetohen të dhënat e disponueshme të konsumit të energjisë të këtyre ndërtesave. 

4.  

Tabela 5: Përmbledhje e ndërtesave të përjashtuara nga analiza e mëtejshme 

 

 

Pjesa A:  Lista e ndërtesave për të cilat nuk janë siguruar fare të dhëna për sipërfaqen e 

përgjithshme / ngrohëse dhe konsumin e lëndës djegëse për prodhimin e ngrohjes (për vitin 

2017): 

 

1. Kulturë  - Shtëpia e kulturës  SH.K. “Bahri Kuqi” 
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Pjesa B: Lista e ndërtesave për të cilat konsumi specifik i energjisë është mjaft i ulët: 

Nën 50 kWh / m2 * vit: 

1. Kulturë -  Qendra e Kulturës “Hasan Prishtina” 

2. Sport  -          Palestra e  Sportit  “Jeton Tërstena” 

3. Kulturë -  Qendër kulturore  Arkivi historik 

4. Kulturë - Biblioteka Maxhunaj  

Midis 50-80 kWh / m2 * vit: 

1. Edukim Shkollë fillore - e mesme e ulët SHFMU ,,Andon Zako 

Çajupi''-Vushtrri 

2. Edukim Shkollë fillore - e mesme e ulët SHFMU ,,Jusuf  Gërvalla''-

Dumnicë e Poshtme 

3. Edukim Shkollë fillore - e mesme e ulët SHMU-2-   në Vushtrri 

4. Shëndetësi ndërtesë e AMF Ambulanca e mjekësisë familjare (fshati 

Stroc) 

5. Administratë  Zyrat e zjarrfikësve 

 

Pjesa C: Lista e ndërtesave për të cilat konsumi specifik i energjisë është shumë i lartë 

1. Edukim Shkollë fillore - e mesme e ulët SHFMU-Mihaliqi-   në  

Mihaliq 

2. Shëndetësi ndërtesë e QMF Qendra e mjekësisë familjare (Dumnicë e 

Mesme) 

3. Shëndetësi ndërtesë e AMF Ambulanca e mjekësisë familjare (Oshlan) 

4. Shëndetësi ndërtesë e AMF Ambulanca e mjekësisë familjare (Ceceli) 

 

 

Në total 14 ndërtesa janë përjashtuar nga analiza e mëtejshme ose  nuk janë dhënë të dhëna për 

sipërfaqen (1 ndërtesë) ose për shkak të konsumit specifik të energjisë që është jashtë rangut 

specifik (9 nën 80 kWh / m2 *vit, dhe një numër i ndërtesave mbi 400 kWh / m2 * vit). Duke 

përdorur këtë metodologji, këshilla jonë është që ndërtesat të trajtohen si më poshtë: 

 

I. Fokusi në ndërtesat me konsum specifik të energjisë (KSE) midis 80 dhe 400 kWh / 

m2 * vit. Shifra të tilla të konsumit janë tejet të larta. 

II. Ndërtesat me një kunsum specifik të energjisë nën 80 kWh / m2 * vit janë tashmë shumë 

efiçiente. Masat e efiçiences së energjisë për të reduktuar konsumin e energjisë janë 
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relativisht të shtrenjta. Një opsion për këtë kategori të ndërtesave do të ishte marrja në 

konsideratë e zbatimit të masave të energjisë së rinovueshme. 

III. Kontrollimi dhe verifikimi për gabimet statistikore dhe / ose faturat me gabime të 

energjisë, kontrollimi për gabime në llogaritjen e konsumit të karburantit për ndërtesat 

me KSE mbi 400 kWh / m2.  

IV. Kontrolli për të dhëna korrekte për sipërfaqen për ndërtesat që nuk kanë të dhëna të tilla 

(këto ndërtesa nuk do të vlerësohen në këtë metodologji) 

 

Shikoni arsyetimin për këtë metodologji në aneksin 1 të këtij dokumenti. 

 

Prandaj, nëse përqendrohemi në potencialin e efiçiencës së energjisë, në gjithsej 63 nga 77 

ndërtesa ose 82% të stokut të ndërtesave në Vushtrri, ka gjasa të sigurohen kursime të mira ose 

madje edhe të konsiderueshme të energjisë. 

 

 

Duke marrë këtë në llogari për nevojat e analizës së konsumit të energjisë, stoku i ndërtesave 

në pronësi të Komunës së Vushtrrisë është e ndarë në 4 kategoritë e mëposhtme: 

 

• Ndërtesa administrative, 

• Ndërtesa arsimore, 

• Ndërtesat e kujdesit shëndetësor familjar, 

• Ndërtesa kulturore dhe sportive. 

 

Ndarja e stokut të ndërtesave komunale në kategoritë e lartpërmendura është bërë me qëllim 

që të kemi një pasqyrë të saktë të konsumit aktual të energjisë termike dhe elektrike në 

nënsektorin e ndërtesave në pronësi të Komunës së Vushtrrisë. 

 

3.1.1 Ndërtesat administrative   

Janë 4 ndërtesa administrative të raportuara nga Komuna e Vushtrrisë me një sipërfaqe totale 

ngrohëse prej 2,973m2, të cilat ofrojnë një potencial të konsiderueshëm për kursim të energjisë. 

 

Konsumi total i raportuar i energjisë në këto ndërtesa administrative të Komunës së Vushtrrisë 

në vitin 2017 ishte 450 MWh, që mund të reduktohet me rreth 47%. 

 

Analiza e të dhënave tregon se konsumi i përgjithshëm specifik i energjisë  është duke kaluar 

nga 81 në 217kWh / m2 * vit me një mesatare prej 151 kWh / m2 *vit. 

 

3.1.2 Ndërtesat arsimore 

Janë   44 ndërtesa arsimore me potencial të mirë të kursimit të energjisë në Komunën e 

Vushtrrisë, me një sipërfaqe totale ngrohëse prej 33,040 m2 të ndara në tri kategori: 

 

• Shkolla fillore e mesme e ulët - 40 ndërtesa, sipërfaqja e përgjithshme 26,805 m2. 
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• Shkollat e mesme - 3 ndërtesa, sip. e përgjithshme 5 015 m2. 

• Një (1) kopsht / parashkollor. 

 

Konsumi i energjisë në ndërtesat e nënsektorit të arsimit të Komunës së Vushtrrisë në vitin 

2017 për këtë përzgjedhje të ndërtesave ishte 4,720MWh, që jep një konsum specifik prej 

143kWh / m2 *vit  me një potencial të kursimeve prej 44%. 

 

Analiza e të dhënave tregon se konsumi i përgjithshëm i energjisë specifike luhatet nga 81 

kWh / m2* vit deri në 387 kWh /m2 * vit. 

3.1.3 Ndërtesat e kujdesit mjekësor familjar   

Janë  15 ndërtesa shëndetësore në Komunën e Vushtrrisë me një sipërfaqe totale ngrohëse 

prej 3,117m2, të cilat kanë potencial të mirë për kursim të energjisë. 

 

Konsumi i energjisë për këtë përzgjedhje të ndërtesave të kujdesit shëndetësor të Komunës së 

Vushtrrisë në vitin 2017 ishte 385 MWh, me një potencial të kursimit prej  35%. 

 

Analiza e të dhënave tregon se konsumi specifik i energjisë luhatet nga 82 kWh / m2 * vit deri 

në 353 kWh / m2 * vit. 

 

3.1.4 Ndërtesat e kulturës dhe sportit 

Nuk ka ndërtesa kulturore dhe / ose objekte sportive të raportuara nga Komuna e Vushtrrisë, e 

cila ofron mundësi për të kursyer energji. 

 

3.2 SEKTORI I NDRIÇIMIT PUBLIK TË RRUGËVE 

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

publik të Komunës së Vushtrrisë janë marrë direkt nga komuna. 

 

Gjatësia totale e sistemit të ndriçimit publik është raportuar të jetë 92,7 kilometra. Ndriçimi i 

rrugëve është siguruar për 44 rrugë /seksione në Komunën e Vushtrrisë. 

 

Rrjeti elektrik i ndriçimit publik në Komunën e Vushtrrisë përfshin 2401 trupa ndriçues. Nga 

këta, 74% raportohen të jenë të teknologjisë kompakte fluoreshente, 20% me teknologji LED 

(me zëvëndësime LED të pritura në 2018), 3% të tipit HID metal halide dhe 2% llamba me 

llambë inkandeshente. 

 

Konsumi i energjisë elektrike i sistemit të ndriçimit publik në vitin 2017 është raportuar të 

jetë 353 MWh. Prandaj, duke aplikuar teknologjinë LED për numrin ekzistues të shtyllave të 

ndriçimit publik, ka mjaft potencial (rreth 50%) për të kursyer energji, ose rreth. 151 MWh. 
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3.3 KOMPANITË PËR SHËRBIME KOMUNALE  

Komuna e Vushtrrisë ka raportuar rreth 3 (tri) ndërtesa të ndërmarrjeve  publike. Të tria janë 

pjesë e shoqërisë rajonale të ujësjellësit (Kompania rajonale e ujësjellësit). 

 

 

 

 

Tabela 6: Kompanitë publike me seli në Vushtrri 

  

 

Gjithashtu këto ndërtesa mund të përfshihen në një fushatë për  renovimin e ndërtesave 

publike, krahas ndërtesave komunale dhe mundësisht të aplikojnë forma të energjisë së 

rinovueshme. 

 

3.4 TRANSPORTI PUBLIK / FLOTA E ATUMOJETEVE TË KOMUNËS 

Komuna e Vushtrrisë nuk ofron shërbime të transportit publik dhe prandaj është dhënë vetëm 

analiza e flotës komunale e Komunës së Vushtrrisë. 

Konsumi total i karburantit i flotës komunale në vitin 2017 ishte 150,176 (litra). 

 

Tabela 7: Konsumi i karburantit i flotës komunale (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi i informacionit –Komuna e Vushtrrisë 

 

Në përgjithësi, për shkak të emetimeve të karbonit, automjetet me naftë tashmë njihen të 

kontribuojnë ndjeshëm në përkeqësimin e cilësisë së ajrit, veçanërisht në zonat urbane sidomos 

(emetimet PM10). 

 

# Ndërmarrja publike Lokacioni 
Meter 

katror 

Metra katror – 

sip.ngrohëse 

1 KRU Mitrovica sh.a. - Mitrovica ITU Balincë 10,000 5,000 

2 KRU Mitrovica sh.a. - Mitrovica Rezervuari në Vushtrri 3,700 20 

3 KRU Mitrovica sh.a. - Mitrovica Vushtrri, zyrat 265 265 

Flota komunale Numri i automjeteve 
Konsumi 

litra 

Naftë  50 148,511 

Benzinë 2 1,665 

Total 52 150,176 



PKVEE i Komunës së Vushtrrisë (2019-2021) 

 
___________________________________________________________________ 

  

  

______________ 
19 

 

 

4. PRODHIMI I ENERGJISË NGROHËSE PËR NDËRTESAT PUBLIKE 

KOMUNALE   

Janë gjithsej 77 ndërtesa publike komunale në nënsektorin e ndërtesave në pronësi të Komunës 

së Vushtrrisë dhe janë  përfshirë në analizë, me një sipërfaqe totale ngrohëse prej 54,760 m2.  

Bazuar në të dhënat e komunës, këto ndërtesa në vitin 2017 kishin harxhime si në vijim: 

 

• 845 tonë qymyr/thëngjill 

• 1,812m3 dru 

• asnjë ton pelet 

• 40,000 litra vaj për prodhimin e energjise ngrohëse. 

 

Përfshirë energjinë elektrike (e cila gjithashtu mund të përdoret për ndriçim dhe pajisje 

elektrike), që raportohet të jetë 815 MWh. Në vitin 2017, lënda djegëse më e rëndësishme e 

përdorur për ndërtesat komunale në Vushtrri është druri, me një përqindje prej  52%, (në bazë 

të numrit të raportuar të konsumit) e ndjekur me 28% të përdorimit të qymyrit dhe 13% të 

energjisë elektrike. Shih gjithashtu figurën më poshtë.  

 

 
                      Figura 2: Përdorimi i karburantit në ndërtesat komunale (MWh) 

 

5. ANALIZA E POTENCIALIT TË EFIÇIENCES SË ENERGJISË SIPAS 

SEKTORËVE  

Vlerësimi i potencialit të efiçencës së energjisë është bërë në dy sektorë kryesorë që janë nën 

kontrollin e plotë të Komunës së Vushtrrisë - sektori i ndërtesave publike komunale dhe sektori 

i ndriçimit publik rrugor. 
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5.1 SEKTORI I NDËRTESAVE PUBLIKE KOMUNALE 

Duke vlerësuar potencialin e ndërtesave publike për efiçiencë të energjisë me konsum specifik 

të energjisë mbi 80 kWh / m2 janë marrë në konsideratë për zbatimin e masave të EE-së. Në 

total ekzistojnë 63 ndërtesa publike  komunale me një konsum të  tillë specifik të energjisë në 

Komunën e Vushtrrisë (nga 77 të përfshira në analizë), me potencial total të kursimeve për këto 

53 ndërtesa komunale prej 2424 MWh në vit, me një potencial mesatar të kursimit prej 44%. 

Tabela 8: Përmbledhje e potencialit total të kursimit të energjisë në stokun e ndërtesës 

komunale 

# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

1 Çerdhe 
IP ,,Foleja” - 

Vushtrri   
1,220 157 80  93,991  

2 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Abdyl 

Frashëri” - Druar 
850 118 80  32,189  

3 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Adem 

Voca” - Sumë 
370 186 80  39,198  

4 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Azem 

Bejta” - Duboc 
600 116 80  21,419  

5 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU,,Azem 

Bejta” - Beçiq 
350 207 80  44,568  

6 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Andon 

Zako Çajupi” - 

Karaçë 

135 223 80  19,342  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

7 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Bajram 

Curri”- Dumnicë e 

Llugës 

260 387 80  79,925  

8 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Bajram 

Curri”- Dumnicë e 

Epërme 

240 184 80  24,918  

9 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Bahri 

Kuqi” - Shtruerë 
600 229 80  89,244  

10 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Latif 

Berisha”- 

Dobërllukë 

1,100 110 80  32,481  

11 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Emin 

Duraku” - Novolan 
558 137 80  32,034  

12 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Enver 

Hadri” - 

Smrekonicë 

1,500 101 80  32,027  

13 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Gjergj 

Kastrioti 

Skënderbeu” - 

Pantinë 

1,000 116 80  35,751  

14 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU,,Liria”- 

Stroc, Vushtrri 
1,000 120 80  40,402  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

15 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU 

,,Dëshmorët”-

Zhilivodë 

490 122 80  20,482  

16 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Liria”-

Beçuk 
105 289 80  21,930  

17 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Liria”-

Gllavotin 
320 96 80  4,986  

18 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Liria”-

Bivolak 
330 92 80  3,976  

19 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Lumni 

Surdulli”-

Samadrexhë 

850 143 80  53,869  

20 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU-Lumadh-   

në  Lumadh 
620 101 80  12,952  

21 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFM ,,Migjeni''-

Stanoc i 

Epërm,Vushtrri 

1,100 91 80  12,439  

22 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU 

,,Migjeni''- lagjja 

“Cakaj” 

220 207 80  27,987  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

23 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Mustafë 

Shyti”-

Oshlan,Vushtrri 

720 123 80  30,814  

24 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHF ,,Mustafë 

Venhari” -Vushtrri 
1,200 138 80  70,076  

25 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHF ,,Mustafë 

Venhari” -

Gjelbishtë 

280 90 80  2,723  

26 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Naim 

Frashëri” - Vushtrri 
1,800 107 80  49,031  

27 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Nazmi 

Zhegrova” -Stanoc 

i Poshtëm 

1,200 95 80  18,524  

28 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,28 

Nëntori” - Vërrnicë 
570 108 80  16,218  

29 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU-Nedakoc-   

në  Nedakoc 
520 81 80  374  

30 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU,,Rexhep 

Musa” - Vushtrri 
450 158 80  34,876  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

31 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Rilindja” 

- Maxhunaj 
700 183 80  72,376  

32 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Rilindja” 

- Pestovë 
367 115 80  12,684  

33 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU 

,,Rilindja”-Vilanc 
297 117 80  11,038  

34 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU “Martirët” 

në  Reznik 
340 237 80  53,308  

35 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU  

“Martirët” në  

Shalë 

230 223 80  32,800  

36 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Rrustem 

Hyseni” - Skromë 
500 102 80  11,020  

37 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHF ,,Ali 

Kelmendi”-në  

Vushtrri 

1,500 123 80  65,250  

38 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHF ,,Ali 

Kelmendi”-

Martiraj i Poshtëm   

193 198 80  22,711  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

39 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHMU-1-   në 

Vushtrri 
2,150 98 80  39,410  

40 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU-

Akrashtica- në 

Akrashticë, 

Vushtrri 

620 136 80  34,512  

41 

Shkollë 

fillore - e 

mesme e 

ulët 

SHFMU “7 

Marsi”- në Bukosh, 

Vushtrri 

570 129 80  28,038  

42 
Shkollë e 

mesme 

Gjimnazi ,,Eqrem 

Çabej” në Vushtrri 
2,231 179 80  221,133  

43 
Shkollë e 

mesme 

SHMT ,,Lutfi 

Musiqi” në 

Vushtrri 

1,320 257 80  233,213  

44 
Shkollë e 

mesme 

SHMP ,,Bahri 

Haxha”  në  

Vushtrri 

1,464 244 80  240,492  

45 
Ndërtesë e 

QKMF 

QKMF 

KRYESORE 
450 194 80  51,520  

46 
Ndërtesë e 

QKMF 
QMF e re 1,689 92 80  19,651  

47 QPS 
Qendra për Punë 

Sociale 
508 126 80  23,261  

48 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, 

Smrekonicë 

35 337 80  8,998  

49 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, Pantinë 
50 82 80  96  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

50 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, Druar 
32 353 80  8,736  

51 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, Novolan 
35 289 80  7,310  

52 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, 

Maxhunaj 

32 243 80  5,201  

53 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, 

Samadrexhë 

32 270 80  6,085  

54 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, rr. 

“Bahri Kuqi” 

300 83 80  940  

55 
Ndërtesë e 

QMF 

Qendra e Mjekësisë 

Familjare, rr. 

“Hazir Xhaka” 

300 104 80  7,172  

56 
Ndërtesë e 

AMF 

Ambulanca e 

Mjekësisë 

Familjare, Duboc 

32 172 80  2,960  

57 
Ndërtesë e 

AMF 

Ambulanca e 

Mjekësisë 

Familjare, Beçiq 

32 265 80  5,927  

58 
Ndërtesë e 

AMF 

Ambulanca e 

Mjekësisë 

Familjare, Pasomë 

32 329 80  7,958  

59 
Ndërtesë e 

AMF 

Ambulanca e 

Mjekësisë 

Familjare, Skromë 

16 115 80  560  

60 
Ndërtesë e 

AMF 

Ambulanca e 

Mjekësisë 

Familjare, Lumadh 

50 130 80  2,500  
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# Lloji Ndërtesa Hapësira 

ngrohëse 

m2 

Konsumi 

specifik i 

energjisë 

në vitin 

2017 

kWh / m2 

Vlera e 

synuar 

kWh / 

m2 

Potenciali 

për 

kursimin 

e 

energjisë 

kWh / vit 

61 
Ndërtesë e 

K.Komunal 

Aneks-objekti i 

komunës 
250 217 80  34,210  

62 
Ndërtesë e 

K.Komunal 

Zyra lokale 

Gojbulë 
12 81 80  8  

 

 

Struktura e konsumit total të energjisë për kategorinë e ndërtesave në pronësi të Komunës së 

Vushtrrisë është paraqitur në figurën tjetër. 

 

 
Figura 3: Krahasimi i konsumit mesatar specifik të energjisë për ndërtesat e zgjedhura 

komunale në Vushtrri 

Nga krahasimi i konsumit specifik të energjisë, është e qartë se ekzistojnë dallime në mes të 

kategorive të ndryshme, prandaj rekomandimi është që të bëhen auditime të energjisë në 

ndërtesat me konsumin më të lartë të energjisë. 

 

Kriteret e përdorura për përzgjedhjen e ndërtesave prioritare për investime janë si më poshtë: 

 

• Potenciali më i lartë i kursimit të energjisë, 

• qëndrueshmëria e investimeve - ndërtesa do të përdoret së paku për 10 vitet e ardhshme, 

• kanë kryer auditimin e energjisë, 
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• ka potencial të mirë për promovimin e masave të EE. 

 

Nga grupi i (63) ndërtesave të parazgjedhura për rinovim, ne ofrojmë karakteristika themelore 

teknike për të përgatitur (më tej) përmirësimin e performancës së energjisë. 
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5.1.1 Ndërtesat administrative  

Tabela 9: Karakteristikat teknike të ndërtesave administrative 

Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

Izolimi i 

mbështjellësit 

të ndërtesës/ 

viti 

 

Dritare me 

xhama të 

dyfishtë/viti 

Auditimi 

i 

energjisë 

Konsumim 

i energjisë 

termike 

specifike 

kWh / m2 

QPS 

Qendra 

për Punë 

Sociale 

2008 2008 Jo 
Jo 

126 

Ndërtesë 

e 

k.komuna

l 

Aneks -

objekti i 

komunës 

1983 

Jo Jo Jo 

217 

Ndërtesë 

e 

k.komuna

l 

Zyra 

lokale 

Gojbulë 

1970 

Jo Jo Jo 

81 

Burim i informacionit-Vushtrri 

 

Vlera e saktë e kursimeve nga masat dhe kthimi nga investimi duhet të përcaktohet bazuar në 

kryerjen e auditimeve të energjisë. 

 

5.1.2 Ndërtesat arsimore 

Tabela 10: Karakteristikat teknike të ndërtesave arsimore 

# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

1 Çerdhe 
IP,,Foleja”

-Vushtrri   
1985 Jo 2016 

Jo 
157 

2 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

”Abdyl 

Frashëri”-

Druar 

1953 2017 2017 

Jo 

118 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

3 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Adem 

Voca”-

Sumë 

1981 

Jo 

Jo 

Jo 

186 

4 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

“Azem 

Bejta”-

Duboc 

1981 

Jo 

2015 

Jo 

116 

5 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

“Azem 

Bejta”-

Beçiq 

2000 

Jo 

2016 

Jo 

207 

6 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

”Andon 

Zako 

Çajupi”-

Karaçë 

2000 

Jo Jo Jo 

223 

7 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Bajram 

Curri”- 

Dumnicë e 

Llugës 

1966 

Jo Jo Jo 

387 

8 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Bajram 

Curri”- 

Dumnicë e 

Epërme 

 

Jo Jo Jo 

184 

9 
Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Bahri 

Kuqi”-

Shtruerë 

1984 

Jo 

2016 

Jo 

229 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

1

0 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Latif 

Berisha”-

Dobërllu-

kë 

2000 

Jo 

Jo 

Jo 

110 

1

1 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

“Emin 

Duraku”-

Novolan 

1949 2016 2014 

Jo 

137 

1

2 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Enver 

Hadri”-

Smrekoni-

cë 

1987 

Jo Jo Jo 

101 

1

3 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Gjergj 

Kastrioti 

Skënder-

beu”-

Pantinë 

1967 2017 2017 

Jo 

116 

1

4 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Liria”-

Stroc, 

Vushtrri 

1973 2015 Jo 

Jo 

120 

1

5 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Dëshmo-

rët”-

Zhilivodë 

2012 2012 2012 

Jo 

122 

1

6 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Liria”-

Beçuk 

1994 

Jo Jo Jo 

289 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

1

7 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Liria” -

Gllavotin 

1947 

Jo Jo Jo 

96 

1

8 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Liria”-

Bivolak 

1993 

Jo Jo Jo 

92 

1

9 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Lumni 

Surdulli”-

Samadre 

xhë 

1974 2012 Po Jo 143 

2

0 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU-

Lumadh-   

në  

Lumadh 

2008 2008 2008 

Jo 

101 

2

1 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Migjeni”

-Stanoc i 

Epërm, 

Vushtrri 

1974 

Jo 

2008 

Jo 

91 

2

2 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Migjeni”

-lagjja 

“Cakaj” 

 

Jo 

2016 

Jo 

207 

2

3 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Mustafë 

Shyti”-

Oshlan, 

Vushtrri 

2001 

Jo 

Jo 

Jo 

123 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

2

4 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHF 

,,Mustafë 

Venhari”-

Vushtrri 

1964 2014 2014 

Jo 

138 

2

5 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHF 

,,Mustafë 

Venhari”-

Gjelbishtë 

2003 

Jo Jo Jo 

90 

2

6 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Naim 

Frashëri”-

Vushtrri 

1970 2018 2018 

Jo 

107 

2

7 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Nazmi 

Zhegrova”

-Stanoc i 

Poshtëm 

2001 

Jo Jo Jo 

95 

2

8 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,28 

Nëntori”-

Vërrnicë 

2007 2007 Jo 

Jo 

108 

2

9 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU-

Nedakoci-   

në  

Nedakoc 

2005 2005 2005 

Jo 

81 

3

0 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Rexhep 

Musa”-

Vushtrri 

1983 

Jo Jo Jo 

158 

3

1 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Rilindja”

-Maxhunaj 

1946 2016 2016 

Jo 

183 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

3

2 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Rilindja”

-Pestovë 

1975 2014 2014 

Jo 

115 

3

3 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Rilindja”

-Vilanc 

2000 

Jo Jo Jo 

117 

3

4 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

“Martirët” 

- në  

Reznik 

204 

Jo Jo Jo 

237 

3

5 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

“Martirët” 

- në  Shalë 

273 

Jo Jo Jo 

223 

3

6 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU 

,,Rrustem 

Hyseni”-

Skromë 

1979 

Jo Jo Jo 

102 

3

7 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHF ,,Ali 

Kelmendi”

- në  

Vushtrri 

1972 2014 2014 

Jo 

123 

3

8 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHF ,,Ali 

Kelmendi''

-Martiraj i 

Poshtëm   

Nuk 

dihet 

Jo Jo Jo 

198 

3

9 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHMU-1-   

në 

Vushtrri 

2007 2007 2007 

Jo 

98 

4

0 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU-

Akrashtica

- në 

2009 2009 2009 
Jo 

136 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti-

mit 

 

Izolimi i 

mbështj

-ellësit 

të 

ndërte-

sës/ viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfish-

të / viti 

Auditi

-mi i 

energj

-isë 

Konsu-

mim i 

energjisë 

specifike 

termike  

kWh / m2 

Akrashticë

Vushtrri 

4

1 

Shkollë fillore - e 

mesme e ulët 

SHFMU  

“7 Marsi”- 

në 

Bukosh, 

Vushtrri 

2012 2012 2012 

Jo 

129 

4

2 
Shkollë e mesme 

Gjimnazi 

,,Eqrem 

Çabej”-në 

Vushtrri 

2013 2013 2013 

Jo 

179 

4

3 
Shkollë e mesme 

SHMT 

,,Lutfi 

Musiqi” -

në 

Vushtrri 

Nuk 

dihet 

Jo Jo Jo 

257 

4

4 
Shkollë e mesme 

SHMP 

,,Bahri 

Haxha”- 

në  

Vushtrri 

1981 2017 2018 

Jo 

244 

Burimi i informacionit-Komuna e Vushtrrisë 

Vlera e saktë e kursimeve nga masat dhe kthimi nga investimi duhet të përcaktohet bazuar në 

kryerjen e auditimeve të energjisë. 
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5.1.3 Ndërtesat e kujdesit shëndetësor primar 

Tabela 11: Karakteristikat teknike të ndërtesave të kujdesit shëndetësor 

# Ndërtesa Viti i 

ndërti

-mit 

 

Izolimi i 

mbështjellësi

t të 

ndërtesës/ 

viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfisht

ë / viti 

Auditim 

i 

energjis

ë 

Konsum

i specifik 

i 

energjisë 

termike  

kWh / 

m2 

1 

Ndërtes

ë e 

QKMF 

QKMF 

KRYESOR

E 

2004 2016 Jo Jo 194 

2 

Ndërtes

ë e 

QKMF 

QMF e re 2010 2010 Jo Jo 92 

3 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

Smrekonicë 

1985 

Jo Jo Jo 

337 

4 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

Pantinë 

1985 Jo Jo Jo 

82 

5 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

Druar 

1986 Jo Jo Jo 

353 

6 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

Novolan 

1985 Jo Jo Jo 

289 

7 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

Maxhunaj 

1986 Jo Jo Jo 

243 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti

-mit 

 

Izolimi i 

mbështjellësi

t të 

ndërtesës/ 

viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfisht

ë / viti 

Auditim 

i 

energjis

ë 

Konsum

i specifik 

i 

energjisë 

termike  

kWh / 

m2 

8 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

Samadrexhë 

2013 Jo Jo Jo 

270 

9 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

rr. “Bahri 

Kuqi” 

2016 

Jo Jo Jo 

83 

1

0 

Ndërtes

ë e 

QMF 

Qendra e 

Mjekësisë 

Familjare, 

rr. “Hazir 

Xhaka” 

2016 

Jo Jo Jo 

104 

1

1 

Ndërtes

ë e 

AMF 

Ambulanca 

e Mjekësisë 

Familjare, 

Duboc 

2012 

Jo Jo Jo 

172 

1

2 

Ndërtes

ë e 

AMF 

Ambulanca 

e Mjekësisë 

Familjare, 

Beçiq 

2010 

Jo Jo Jo 

265 

1

3 

Ndërtes

ë e 

AMF 

Ambulanca 

e Mjekësisë 

Familjare, 

Pasomë 

2010 

Jo Jo Jo 

329 

1

4 

Ndërtes

ë e 

AMF 

Ambulanca 

e Mjekësisë 

Familjare, 

Skromë 

2010 

Jo Jo Jo 

115 
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# Ndërtesa Viti i 

ndërti

-mit 

 

Izolimi i 

mbështjellësi

t të 

ndërtesës/ 

viti 

 

Dritare 

me 

xhama 

të 

dyfisht

ë / viti 

Auditim 

i 

energjis

ë 

Konsum

i specifik 

i 

energjisë 

termike  

kWh / 

m2 

1

5 

Ndërtes

ë e 

AMF 

Ambulanca 

e Mjekësisë 

Familjare, 

Lumadh 

1991 2017 

Jo Jo 

130 

Source of information – Vushtrri municipality   

 

5.2 SEKTORI I NDRIÇIMIT PUBLIK TË RRUGËVE 

Vushtrria  ka potencial të mirë për të kursyer energjinë elektrike duke zëvendësuar ndriçimin 

publik ekzistues të llojeve më të vjetra të teknologjisë (Compact Fluorescent,  disa Metal-

Halide dhe inkandeshente) dhe duke aplikuar teknologjinë LED. 

 

Tabela 12: Përmbledhje e potencialit total të kursimit të energjisë në sektorin publik të 

ndriçimit rrugor 

  

Emri i rrugës 

Numri 

aktual i 

ndriçuesve 

Konsumi i 

energjisë 

elektrike 

MWh / vit 

Numri i 

ndriçuesve 

që duhet të 

zëvendësohen 

 

Potenciali 

për 

kursimin e 

energjisë 

MWh / vit 

Komuna: Vushtrri 

(të gjitha rrugët) 
2,401 353 1,881 151 

 

5.3 POTENCIALI I PËRGJITHSHËM I KURSIMIT TË ENERGJISË  

Table 13: Potenciali i përgjithshëm i kursimit të energjisë 

 

Konsumi 

i 

energjisë 

(2017) 

MWh / 

vit 

Shpenzimet 

e konsumit 

të energjisë 

(2017) 

Potenciali 

i kursimit 

MWh / vit 

Potenciali 

i kursimit 

% 
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Sektori i ndërtesave komunale 6,4266 € 203,314 2,4247 44%8 

Sektori i ndriçimit rrugor 353  € 28,207 1519 50%10 

Flota komunale 2,125 € 150,176 - - 

 

Kompanitë publike në komuna 

 

NA NA - - 

Total 8,904  € 381,698 2,575  

5.4 PLANI I VEPRIMIT 

5.5 PROJEKTET INVESTIVE ME PRIORITET KOMUNAL  

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

ripërtëritshme të energjisë në Komunën e Vushtrrisë dhe në konsultim me personat përkatës 

përgjegjës për këto fusha në komune, propozohen si prioritete për zbatimin në periudhën nga 

viti 2018 deri në vitin 2020. Kjo nuk përjashton mundësinë e hapjes së projekteve të tjera, por 

në lidhje me resurset e kufizuara njerëzore dhe financiare të komunës, fokusi është vënë në 

projektet e mëposhtme, shih tabelën më poshtë: 

 

Table 14: Projektet e investimeve prioritare në Komunën e Vushtrrisë 

 

Numri 

 

 

Lloji i objektit Emri i objektit 

 

1 

 

Kulturë dhe sport Palestra Sportive në Vushtrri  

 

2 

 

Ndërtesa 

administrative 
Drejtoria për Kadastër në Vushtrri 

 

3 

 

Ndërtesa 

shëndetësore 

 

Qendra e Mjekësisë Familjare (QMF) e re, Rr. 

“Dëshmorët e Kombit” në Vushtrri   

 

4 

 

Ndërtesa arsimore Shkolla e Mesme e Ulët -1 (SHMU-1), në Vushtrri   

                                                           
6 -Për të gjitha ndërtesat komunale të raportuara 

7 Kursimet për ndërtesat komunale të përfshira në analiza (dmth me sipërfaqe dhe konsumin e energjisë të njohur dhe mbi 80 kWh / m2 * vit  

8 Përqindja e kursimit vetëm për ndërtesat komunale të përfshira në analizë 

9  Për llambat ndriçuese të mbetura të ndriçimit publik të cilat nuk janë me teknologjinë LED. 
10 Në korelacion relativ me konsumin e energjisë të llambave ndriçuese që raportohet të jenë pa teknologji LED 
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Ndërtesa arsimore 
Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët “Enver Hadri”- në 

Smrekonicë/ Vushtrri   

Burimi i informacionit-Komuna e Vushtrrisë 

Këto projekte do të elaborohen në vijim. 

5.5.1 Projekti investues nr. 1 Palestra Sportive Vushtrri 

 Palestra Sportive “Jeton Tërstena” ndodhet në qytetin e Vushtrrisë. Është ndërtuar në vitin 

1984. Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës është 3,250 m², prej të cilave 3,200 m² është 

sipërfaqe ngrohëse. 

E gjithë ndërtesa (mure, çati) raportohet se nuk ka izolim. Dritaret nuk kanë xhama të dyfishtë 

(sipas informatave të paraqitura). Sistemi i ndriçimit të brendshëm kërkon përmirësim me 

LED, me qëllim përmirësimin e kushteve të ndriçimit dhe reduktimin e kostove operacionale. 

Nuk është raportuar të ketë  kalda për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në dimër. 
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Konsumi i energjisë elektrike i raportuar për vitin 2017 ishte 43,919 kWh, ndërkohë që nuk 

është siguruar asnjë lëndë djegëse për ngrohje, së bashku me sipërfaqen ngrohëse që çon në një 

konsum specifik të energjisë (vetëm) 14 kWh për m² në vit. Kjo shifër e ulët dhe mungesa e 

xhamave të dyfishta dhe izolimit tregojnë se një pjesë e madhe e përdorimit të karburantit nuk 

raportohet ose se Palestra e sporteve nuk përdoret gjatë dimrit. Përmirësimi i karakteristikave 

termike të mbështjellësit të ndërtesës duke aplikuar materiale izoluese dhe xhama të dyfishtë të 

çojnë në kostot e investimeve, që vlerësohet të jenë në vlerën prej 224,000-320,000 euro dhe 

duhet të përpunohen më tej me një auditim të energjisë. Do të ishte gjithashtu e dobishme për 

të parë nëse çatia mund të ofrojë hapësirë për energji diellore (ujë të nxehtë për dush dhe / ose 

energji elektrike për të mbuluar nevojat e ndriçimit të brendshëm brenda një viti. 

 

 

  

5.5.2 Projekti investues nr. 2 Drejtoria për Kadastër Vushtrri 

Kjo ndërtesë administrative për Drejtorinë e Kadastrit (e shënuar si aneks) gjendet në qytetin e 

Vushtrrisë. Është ndërtuar në vitin 1983, kurse sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës është 260 

m², prej të cilave 250 m² është sipërfaqe e ngrohur. 

 

I gjithë mbështjellësi i ndërtesës (mure, çati) nuk ka izolim. Për më tepër, dritaret nuk janë të 

pajisura me PVC duke përfshirë xhama të dyfishtë. Sistemi i ndriçimit të brendshëm kërkon 

një përmirësim në LED, me qëllim përmirësimin e kushteve të ndriçimit dhe reduktimin e 

kostove operacionale. 

 

Nuk është raportuar të ketë kalda për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në dimër. Ndërtesa sic 

duket ngrohet me një ngrohëse elektrike duke pasur parasysh konsumin e energjisë elektrike 

(shih më poshtë). Konsumi i energjisë elektrike i raportuar për vitin 2017 ishte 54,210 kWh, 

duke çuar në një konsum specifik të energjisë prej 217 kWh për m² në vit. Bazuar në këto të 

dhëna, një vlerësim i parë tregon se 63% e atij konsumi të energjisë mund të kursehet me masat 

e duhura të efikasitetit të energjisë. Shpenzimet e investimeve të ndërlidhura vlerësohen të jenë 

në vlerën prej 17,500-25,000 euro dhe duhet të përpunohen më tej me një auditim të energjisë. 
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5.5.3 Projekti investues nr. 3 Qendra e mjekësisë familjare (QMF) e re në Vushtrri 

  

 

 

Kjo ndërtesë shëndetësore e re është e vendosur në qytetin e Vushtrrisë (rruga “Dëshmorët e 

Kombit). Është ndërtuar në vitin 2010. Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës është 1,785 m² 

prej të cilave 1,689 m² është sipërfaqe ngrohëse. I gjithë mbështjellësi i ndërtesës (mure, çati) 

raportohet të jetë i izoluar. Dritaret, megjithatë, ende nuk janë bërë nga PVC dhe nuk ka xhama 

të dyfishtë. Sistemi i ndriçimit të brendshëm kërkon një përmirësim në LED, me qëllim 

përmirësimin e kushteve të ndriçimit dhe reduktimin e kostove operacionale. Ka një kaldaj me 

dru dhe / ose me naftë për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në dimër, e cila  duhet të 

zëvendësohet nga një sistem më modern dhe më efikas. 

Konsumi i energjisë elektrike i raportuar për vitin 2017 ishte 76,710 kWh, plus rreth 10 m³ dru 

zjarri dhe 6,200 litra naftë, duke çuar në një konsum specifik të energjisë prej 92 kWh për m² 

në vit. Bazuar në këto të dhëna, një vlerësim i parë tregon se 13% e atij konsumi të energjisë 

mund të ruhen me masat e duhura të efiçiences së energjisë. Shpenzimet e investimeve të 

lidhura vlerësohen të jenë në vlerën prej 50,000-60,000 euro dhe duhet të përpunohen më tej 

me një auditim të energjisë. 

 

5.5.4 Projekti investues nr. 4 Shkolla e Mesme e Ulët -1 Vushtrri 
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Kjo paralele 1 e shkollës së mesme gjendet në qytetin e Vushtrrisë. Është ndërtuar në vitin 

2007. Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës është 2,392 m², prej të cilëS 2,150 m² është 

sipërfaqe ngrohëse. I tërë mbështjellësi i ndërtesës (mure, çati) ishte e pajisur me izolim gjatë 

ndërtimit. Dritaret janë bërë nga PVC duke përfshirë xhama të dyfishtë, si dhe gjatë ndërtimit 

origjinal. Sistemi i ndriçimit të brendshëm mund të kërkojë ndërrimin në LED, me qëllim 

përmirësimin e kushteve të ndriçimit dhe uljen e kostove operacionale. Ekziston një kalda 

(kombinuar) me dru (kapacitet prej 250 kW) për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në dimër, 

e cilat duhet të zëvendësohet nga një sistem më modern dhe më efikas. 

Konsumi i energjisë elektrike i raportuar për vitin 2017 ishte 17,773 kWh, plus rreth 70 m³ dru 

zjarri dhe 30 tonë qymyr që çojnë në një konsum specifik të energjisë prej 98 kWh për m² në 

vit. Bazuar në këto të dhëna, një vlerësim i parë tregon se 19 % e atij konsumi të energjisë mund 

të kursehet me masat e duhura të efikasitetit të energjisë. Shpenzimet e investimeve të lidhura 

vlerësohen të jenë në vlerën prej 5,000-50,000 euro dhe duhet të përpunohen më tej me një 

auditim të energjisë 

 

5.5.5 Projekti investues nr. 5 Shkolla Fillore dhe Mesme e Ulët “Enver Hadri” 

Smrekonicë Vushtrri 
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Shkolla fillore “Enver Hadri’ ndodhet në Smrekonicë, një fshat në Komunën e Vushtrrisë. 

Është ndërtuar në vitin 1987. Sipërfaqja e përgjithshme e ndërtesës është 1,681 m², prej të cilave 

1.500 m² është sipërfaqe ngrohëse. I gjithë mbështjellësi i ndërtesës (mure, çati) nuk ka izolim. 

Përveç kësaj, edhe dritaret nuk janë bërë nga PVC dhe nuk ka xhama të dyfishtë dhe për këtë 

arsye e bën këtë ndërtesë shumë joefikase. Sistemi i ndriçimit të brendshëm ka të ngjarë të 

kërkojë një përmirësim me LED, me qëllim përmirësimin e kushteve të ndriçimit dhe 

reduktimin e kostove operacionale. Ka një kalda (e kombinuar) me dru (kapacitet prej 250 kW) 

për të ngrohur këtë ndërtesë komunale në dimër, e cila duhet të zëvendësohet me një sistem më 

modern dhe më efikas. Konsumi i energjisë elektrike i raportuar për vitin 2017 ishte 

10,368kWh, plus rreth 30 m³ dru zjarri dhe 40 tonë qymyr, duke çuar në një konsum specifik 

të energjisë prej 101 kWh për m², në vit. Bazuar në këto të dhëna, një vlerësim i parë tregon se 

21% e atij konsumi të energjisë mund të kursehet me masat e duhura të efikasitetit të energjisë. 

Shpenzimet e investimeve të lidhura vlerësohen të jenë në vlerën prej 105,000-150,000 euro 

dhe duhet të përpunohen më tej me një auditim të energjisë. 
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5.6 HAPAT E ARDHSHËM 

Për sa i përket veprimeve të ardhshme që do të ndërmerren, ne këshillojmë aktivitetet e 

mëposhtme: 

1. Ekzekutimi i një auditimi të energjisë për (5) ndërtesat komunale të përzgjedhura për të 

marrë informacion të detajuar dhe të besueshëm të performancës energjetike të 

ndërtesave të zgjedhura, të cilat do të përdoreshin edhe për aplikimin për financim nga 

Fondi për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë - FEEK. 

2. Instalimi i aplikacionit ENMASOFT (GIZ) me qëllim të futjes së të dhënave energjetike 

për të gjitha ndërtesat komunale në mënyrë të njëtrajtshme dhe të centralizuar, për të 

menaxhuar dhe përmirësuar performancën energjetike të të gjitha ndërtesave komunale 

në afat më të gjatë, dhe po ashtu për të raportuar në Agjencine e Kosovës për Efiçiencë 

të Energjisë. 

3. Marrja pjesë në aktivitete trajnimi për të marrë mbështetje të mëtejshme në konvertimin 

e kapacitetit tuaj të energjisë dhe të kursimeve financiare në realitet dhe për të ruajtur 

në baza vjetore, për shpenzimet për konsumin e energjisë komunale. 

4. Të sqarohen, bashkë me stafin komunal, informatat në këtë raport, të dhënat e konsumit 

të energjisë për ndërtesat komunale, të cilat janë përjashtuar nga analiza në këtë raport 

për shkak të konsumit specifik të energjisë shumë të lartë (mbi 400 kWh/m2 * vit) 

5. Matja e ndërtesave për të cilat informacioni i sipërfaqes (ngrohëse) mungon në regjistrat 

komunal. 

6. KORNIZA E FINANCIMIT 

Përveç veprimeve të mësipërme, kërkohet financim për të zbatuar projektet e investimeve për 

efiçiencë të energjisë. Burimet e financimit janë: 

 

1. Buxheti komunal, 

2. Fondi i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë.  

 

Këtu përmendim shkurtimisht këto dy mundësi financimi: 

6.1 PLANIFIKIMET BUXHETORE  

Tabela 15: Investimet e planifikuara në masat e EE në buxhetin e Komunës së Vushtrrisë 

(në milion euro) 

 2017 2018 2019 2020 

Buxheti total i 

planifikuar  

15.902 17.553 18.887 20.299 
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Investimet në 

EE të 

planifikuar 

0.071 0.402 (investimi i vlerësuar për 5 projektet EE) 

% 0,45% 0.71% të buxhetit komunal për periudhën trevjeçare 

Burim i informacionit-Komuna e Vushtrrisë   

 

Në buxhetin komunal për periudhën 2019-2021 mund të bëhen alokime për të investuar në 

renovimin me masa të EE për ndërtesat ekzistuese (ose ndoshta edhe për ato të reja) komunale. 

 

Ky buxhet që është në dispozicion duhet të ofrojë hapësirë të mirë për të aplikuar praktikat më 

të mira të efiçiencës së energjisë (izolimi, vendosja e xhamave të dyfishtë, kaldaja me efiçiencë 

të energjisë / biomasa, energjia diellore për sigurim të ujit të ngrohtë etj.). 

Përveç këtyre fondeve (ose në vend të këtij fondi buxhetor), fondet mund të sigurohen nga 

FKEE, i cili është paraqitur në  vijim. 

  

6.2 FONDI I KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË (FKEE)   

Qeveria e Kosovës me mbështetjen e projektit ka intensifikuar përpjekjet e saj për krijimin e 

një Fondi për Efiçiencë të Energjisë, për të financuar zbatimin e masave të identifikuara dhe të 

rekomanduara të efiçiencës së energjisë në ndërtesat dhe infrastrukturën e zgjedhur publike. 

Për këtë qëllim, projekti e mbështet elaborimin e Projektligjit për efiçiencën e energjisë, i cili 

do të qeverisë krijimin e Fondit për Efiçiencë të Energjisë. Pavarësisht nga promovimi dhe 

financimi i masave të efiçiencës së energjisë, fondi do të shërbejë si element kyç për 

përmbushjen e zotimeve të Kosovës sipas Traktatit të Komunitetit të Energjisë. 

Fokusi i fondit është në mundësitë e investimeve komunale për efiçiencë të energjisë, fillimisht 

në stokun e ndërtesave komunale dhe ndriçimin publik. Fondi pritet të themelohet në qerekun 

e parë  të vitit 2019. 

7. MONITORIMI I ZBATIMIT TË PLANIT TË VEPRIMIT  

UDHËZIM ADMINISTRATIV (QRK) Nr. 09/2017, datë 6 shtator 2017, PËR ZYRAT 

KOMUNALE PËR ENERGJINË - Neni 8 përcakton që zyrat komunale për energjinë do të 

përgatisin dhe dorëzojnë raportet periodike dhe vjetore tek MZHE, si dhe informacione të tjera 

siç kërkohet, për çështjet që janë në përgjegjësinë e tyre. 

 

Komuna e Vushtrrisë duhet të emërojë një ekip të efiçiencës së energjisë që do të përbëhet nga 

stafi teknik i komunës. Ky ekip do të jetë përgjegjës për: 

 Zbatimin dhe monitorimin e PKVEE; 

 Mbledhjen e të dhënave për konsumin e energjisë, futjen e të dhënave të mbledhura në 

EMS; 

 Analizimi i të dhënave të mbledhura dhe përcaktimi i fushave prioritare për ndërhyrje 

të mëtejshme dhe / ose rinovime; 
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 Raportimi në AKEE. 

Një herë në vit, një raport mbi zbatimin e PKVEE duhet t’i paraqitet Kuvendit Komunal të 

Vushtrrisë dhe AKEE-së. 
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SHTOJCA 1 – METODOLOGJIA DHE ARSYETIMI  

Pjesa A 

Formati i PKVEE 

Formati i raportit është përgatitur nga ekipi i projektit “Mbështetje në implementimin e pakos 

së tretë të energjisë me fokus në efiçiencë të energjisë dhe burimeve të ripërtëritshme” në 

bashkëpunim me AKEE-në dhe GIZ-in dhe është hartuar në mënyrë të tillë që të gjejë një 

balancë mes burimeve të disponueshme të të dhënave në kuadër të komunës dhe kërkesave me 

ligj për komunat që t'i raportojnë AKEE-së për efiçiencën e energjisë (në pajtim me PNVEE), 

si dhe për të përgatitur komunat në përzgjedhjen e ”Objekteve investuese” për kursimin e 

energjisë dhe burimeve financiare, duke aplikuar për financim për efiçiencën e energjisë, për 

stokun e vet të ndërtesave komunale, ndriçimin publik, ndërmarrjet publike komunale dhe 

flotën e automjeteve komunale, për shembull me Fondin e Kosovës për Efiçiencën e Energjisë 

në Kosovë (që pritet të hapet në fillim të vitit 2019). 

 

Burimi i të dhënave 

Të dhënat janë marrë nga komuna përkatëse për të cilën është krijuar ky PKVEE. Për këtë 

mbledhje të të dhënave, tabelat e grumbullimit të të dhënave janë dizajnuar dhe plotësuar nga 

komuna për temat e mëposhtme: 

1. ndërtesat komunale, 

2. ndriçimi publik, 

3. flota e automjeteve komunale, 

4. ndërmarrjet publike në territorin e komunës. 

 

Të dhënat janë kontrolluar për përputhshmëri dhe për të shmangur dallimet e mëdha  në 

të dhëna etj., nga ekipi i hartimit të PKVEE, pyetjet dhe kërkesat për të dhëna shtesë ose për 

korrigjimin e të dhënave janë raportuar përsëri në komunë së paku një herë. 

Informacioni kryesor nga mbledhja e të dhënave mund të gjendet në shtojcën e ardhshme të 

këtij PKVEE. 

 

Përcaktimi i Konsumit Specifik të Energjisë për ndërtesat  

Konsumi Specifik i Energjisë (KSE) është përcaktuar automatikisht në pjesën e informatave  të 

grumbullimit të të dhënave për vitin për të cilin janë mbledhur shifrat e konsumit të energjisë. 

KSE, sasia vjetore e energjisë së konsumuar në vit për një ndërtesë, mesatarja e nxehtësisë për 

sipërfaqe të dyshemesë (m2), është e rëndësishme, pasi ajo do të përdoret për analizimin dhe 

përzgjedhjen e ndërtesave komunale. Ne kemi përcaktuar KSE-në për secilën ndërtesë duke 

sjellë të gjithë konsumin e energjisë të raportuar në kWh (shih tabelën më poshtë) dhe e ndamë 

këtë numër me sipërfaqen e dyshemesë që ngrohet të ndërtesës (në m2). 

 

Lloji i lëndës djegëse dhe  Konvertimi në Çmimi i lëndës djegëse   
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njësia e zakonshme për shitje  kilovat orë (për MWh) 

toni i qymyrit  2.1616*1000 € 13.44 

m3 i drurit për zjarr 3.833*480 € 21.22 

toni i peletit të drurit  4.667*1000 € 48.65 

litri i vajit për djegie  

(emri vendor “naftë”)  

11.75*0.92 € 98.15 

energjia elektrike  S’ka nevojë për konvertim:   

njësia është në kilovat orë 

€ 80.00 

 

Në shumëfishues u aplikuan faktorët e konvertimit të cilët janë në përputhje me tabelën e cila 

zakonisht përdoret nga institucionet qeveritare të Kosovës (shih pjesën tjetër të kësaj shtojce), 

dhe janë me origjinë nga EuroStat. 

Konvertimi nga konsumi i energjisë në shpenzime 

Duke qenë se grumbullimi i të dhënave është bërë në bazë të të dhënave të konsumit të energjisë 

(kilovat orë-kWh, ton qymyri, m3 dru etj.) dhe pasi që kemi dashur të tregojmë implikimet 

financiare të përdorimit të energjisë komunale, ne kemi aplikuar çmime uniforme të lëndëve 

djegëse dhe të energjisë elektrike11 për të bërë konvertimet/shndërrimet e tilla. 

Vini re se për përditësimet e PKVEE-ve, çmimet e tilla duhet po ashtu të përditësohen. 

Shpenzimet u përmblodhën për kategoritë e ndryshme komunale të shpenzimeve të energjisë 

(ndërtesat, ndriçimin publik, parku i automjeteve) dhe gjithashtu janë krahasuar me buxhetin e 

përgjithshëm komunal, me qëllim të ngritjes së vetëdijes për shpenzimet e tilla me të tjerët që 

kanë më pak njohuri me çështjet e efiçiencës së energjisë. 

Përzgjedhja e ndërtesave publike për analiza të mëtejshme 

Analiza bazë e portofolit të stokut të ndërtesave për secilën komunë është bërë vetëm për 

ndërtesat e përzgjedhura që kanë Konsum Specifik të Energjisë në rangun prej 80-400 kWh/m2 

*vit (kilovat orë për metër katror, në vit). Arsyeja është që ndërtesat deri në 50 kWh/m2 *vit, 

konsiderohen të kenë efiçiencë të lartë të energjisë. Më tej, në mungesë të legjislacionit për 

kërkesën minimale për nivelin e konsumit të energjisë për ndërtesa në Kosovë (edhe tani, shkurt 

2019, ende nuk ka filluar të përdoret asnjë Etiketë Energjetike), ne duhej të vendosnim një 

<nivel objektiv> të arsyeshëm për efiçiencën duke përdorur KSE. Përvoja nga rajoni tregon se 

ndërtesat komunale të cilat kanë pësuar përmirësime të mira do të arrijnë mesatarisht një KSE 

prej 80 kWh/m2*vit. Prandaj, ne kemi vendosur këtë nivel të arsyeshëm të performancës së 

energjisë si cak për nivel për të llogaritur potencialin e kursimit të energjisë për çdo ndërtesë 

që do të përfshihej në analizë. 

                                                           
11 Burimi: programi KoSEP, Dr. Besim Islami  
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Një tjetër kategori e ndërtesave ishin ato me një KSE shumë të lartë. Ne kemi aplikuar një vlerë 

pragu kufitar prej 400 kWh/m2*vit. Nivelet e konsumit të energjisë (KSE) për ndërtesat 

komunale mbi këtë nivel (mbi 400) konsideroheshin shumë të larta. Kjo më tutje do të tregonte 

për situata ekstreme dhe/ose gabimet e të dhënave. Kemi rekomanduar që komunat së pari të 

kontrollojnë ndërtesat e tilla e pastaj të shihet se cila është arsyeja që kanë vlera aq të larta të 

KSE-ve, përpara se të konsiderojnë ndërtesa të tilla për investime në efiçiencë të energjisë, dhe 

të lihen vetë që të aplikojnë forma të energjisë së ripërtëritshme për këto ndërtesa. Një fund 

është kategoria e ndërtesave të cilat ishin përjashtuar nga analiza, pasi që këto ishin ndërtesa 

ku mungonin të dhënat e konsumit të energjisë dhe/ose sipërfaqja e dyshemesë që duhet të 

ngrohet ose ftohët. Në mungesë të këtyre llojeve të të dhënave, KSE-ja nuk mund të përcaktohet 

dhe nuk mund të tregohet shumë edhe në lidhje me kursimet e mundshme dhe kërkesa për 

investime nëse ndërtesat e tilla do të zgjidheshin për t’u rinovuar. 

 

Viti i përzgjedhur 

Në këtë vit ne kemi përdorur të dhënat e konsumit të energjisë të vitit 2017, që ishte viti më i 

fundit përfundimtar kalendarik, në kohën e grumbullimit të të dhënave, e të cilat të dhëna mund 

të bëhen të disponueshme. Ne nuk kemi korrigjuar shkallën e temperaturave (që mund të bëhen 

për të normalizuar ndryshimin e temperaturave të jashtme që ndryshojnë nga viti në vit, duke 

ndikuar sidomos në konsumin e ngrohjes në ndërtesa), as nuk kemi marrë vlerën mesatare ndër 

vite për të dhënat e konsumit të energjisë. 

 

Potenciali i efiçiencës së energjisë 

Potenciali për efiçiencën e energjisë është përcaktuar si më poshtë: 

 Ndërtesat publike: diferenca midis vitit të kaluar (2017) ka raportuar konsumin dhe 

vlerën e synuar prej 80 kWh/m2*vit, për të gjitha ndërtesat brenda një brezi prej 80-400 

kWh/m2*vit (shih më lart). 

 Ndriçimi publik: potencialet e kursimit prej 50% për secilën llambë ndriçuese, me 

përjashtim të llambave ndriçuesve LED (ku teknologjia LED përdoret si <Teknologjia 

më e mirë në dispozicion>  dhe siguron nivelin aktual të synuar për ndriçimin publik 

dhe efiçiencën e energjisë), bazuar në rezultatet e referuara në raportin e Bankës 

Botërore. 

Përzgjedhja e projekteve të investimeve komunale 

Për komunën, ndërtesat komunale janë renditur sipas KSE-it të tyre, duke vënë në krye të 

tabelës ndërtesat me KSE më të lartë, pasi ata do të ofronin mundësi më të mirë për të 

përmirësuar karakteristikat e tyre të performancës së energjisë. Është përgatitur një listë e 

shkurtër e ndërtesave komunale, ku gjithashtu janë marrë parasysh edhe madhësia e ndërtesave 

dhe kështu potenciali absolut i kursimit të energjisë, i cili iu dha komunës për t'u konsideruar 

si një nga (maksimum) pesë projektet investive më prioritare për efiçiencë të energjisë, të cilat 

më pas do të përpunoheshin në Seksionin e Veprimit të PKVEE. 

Vendimet për të përfshirë se cilat ndërtesa komunale (dhe ndoshta projekte të tjera komunale 

të EE, si ndriçimi publik) për këto projekte prioritare kanë mbetur me komunën pasi që komuna 
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do ta kishte më të lehtë për të ditur, përveç ndoshta nga performanca energjetike e secilës 

ndertese komunale, çfarë do të ishte statusi i secilës ndërtesë, për sa i përket përdorimit të saj 

aktual, planeve për rinovim ose ndoshta shkatërrim, punimet e ndërmarra kohëve të fundit për 

rinovime dhe ristrukturime (të cilat nuk ishin gjithmonë të njohura) pasi që disa prej aktiviteteve 

të tilla nuk ishin etiketuar si  “efiçiencë e energjisë”. 

 

Kostot për investime (rimodelimi i ndërtesave komunale) 

Shpenzimet për rimodelimin e ndërtesave komunale janë vlerësuar, duke përdorur burimet e 

disponueshme të të dhënave dhe analizën, siç është përshkruar më lart në këtë shtojcë, në 

kombinim me një vizitë të shkurtër në vend, për të marrë përshtypjet e para të gjendjes së 

ndërtesave përkatëse, veçanërisht në aspektin e fasadës së ndërtesës dhe instalimeve të 

ngrohjes, me qëllim të ndërmarrjes së  hapave të ardhshëm për ndërtesat. Në thelb, vlerësimi i 

parë i kostos për projektet e investimeve prioritare është bërë në bazë të një çmimi për renovim 

prej 70 deri 100 € për m2 për sipërfaqen që ngrohet 12. Nëse informacioni i të dhënave të 

komunës tregonte se ndërtesa tashmë kishte xhama të dyfishtë ose izolim termik, shuma e 

përgjithshme e kostos do të zvogëlohej. Në të gjitha rastet, është rekomanduar që për të aplikuar 

për financimin e një vlerësimi më të gjerë të performancës energjetike, nevojave për investime 

dhe parashikimin e kostove të tyre, është i nevojshëm të kryhet një auditim i energjisë. 

 

Pjesa B – Metodologjia e përdorur për të shndërruar përdorimin e lëndës djegëse në nxehtësinë 

e gjeneruar 

Burimi: Eurostat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Bazuar në një analizë të kaluar të rimodelimit të ndërtesave publike në Shqipëri, si dhe studimi i Bankës 

Botërore mbi rimodelimin e ndërtesave, burimi Dr. Besim Islami 
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Përmbajtja e energjisë për lëndët djegëse të zgjedhura për përdorim final  

– tabela konvertuese 13 

Nr. Lloji energjetik     kJ (NCV) kgoe (NCV) kWh (NCV) 

1 1 kg koks 28 500 0,676 7,917 

2 1 kg qymyrguri 17 200—30 700 0,411- 0,733 4,778- 8,528 

3 1 kg qymyr i murrmë (briket) 20 000 0,478 5,556 

4 1 kg linjit  i zi 10 500 — 21 000 0,251 — 0,502 2,917 — 5,833 

5 1 kg qymyr i “kaftë” 5 600 — 10 500 0,134 — 0,251 1,556 — 2,917 

6 1 kg linjit 7802 0.186 2,161 

7 1 kg vaj guror 8 000 — 9 000 0,191 — 0,215  2,222 — 2,500 

8 1 kg torfë 7 800 — 13 800 0,186 — 0,330 2,167 — 3,833 

9 1 kg briket torfë 16 000 — 16 800 0,382 — 0,401 4,444 — 4,667 

10 1 kg mbeturina të naftës (mazut) 40 000 0,955 11,111 

11 1 kg naftë e lehtë për djegie 42 300 1,010 11,750 

12 1 kg benzinë 44 000 1,051 12,222 

13 1 kg parafinë 40 000 0,955 11,111 

14 1 kg gaz i lëngshëm i naftës-

LPG 

46 000 1,099 12,778 

15 1 kg gaz natyror14 47 200 1,126 13,10 

16 1 kg gaz natyror i lëngshëm  45 190 1,079 12,553 

17 1 kg dru (25 % lagështi)15 13 800 0,330 3,833 

18 1 kg pelet/tulla druri 16 800 0,401 4,667 

19 1 kg mbeturina 7 400 — 10 700 0,177 — 0,256 2,056 — 2,972 

20 1 MJ nxehtësi 1 000 0,024 0,278 

21 1 kWh energji elektrike 3 600   

 

 

 

 

 

SHTOJCA 2 – BURIMI I TË DHËNAVE KOMUNALE  

 

                                                           
13 Shtetet anëtare mund të përdorin faktor shndërrimi – konvertimi të tjerë nëse arsyetohen. 
14 93 % metan. 
15 Shtetet anëtare mund të përdorin vlera të tjera varësisht nga lloji i drurit që më së shumti përdoret në shtetin 

përkatës anëtar. 



A.2.1 – Ndërtesa Komunale Vushtrri (Burimi: K.Vushtrri) 

 

# Lloji Nëngrupi Emri i institucionit 
 

Viti 

Total 

m2 

Ngrohja 

m2 Qymyrguri Druri Pelet Vaj Lokacioni 
Energjia 

elektrike 

KSE 

kWh\m2 
Koment 

1 Edukim Çerdhe IP ,,Foleja” - Vushtrri   1985 1254 1220 35 50    23,943 157  

2 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Abdyl Frashëri” - Druar 1953 910 850 20 30    1,762 118 

 Shkollë 

e re në 

2018 

3 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Adem Voca” - Sumë 1981 400 370 10 25    1,186 186 

 

4 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Azem Bejta” - Duboc 1981 640 600 10 25    1,807 116 

 

5 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Azem Bejta” – Beçiq 2000 374 350 10 25    4,956 207 

 

6 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Andon Zako Çajupi” -

Vushtrri 
1983 2250 2100 15 60    18,671 77 

 

7 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Andon Zako Çajupi” -

Karaçë 
2000 160 135 5 10    936 223 

 

8 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Bajram Curri” - 

Dumnicë e Llugës 
1966 299.60 260 25 25    689 387 

 

9 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Bajram Curri” - 

Dumnicë e Epërme 
 275 240 10 10    4,104 184 

 

10 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Bahri Kuqi” - Shtruerë 1984 650 600 20 50    2,020 229 

 

11 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Latif Berisha” -

Dobërllukë 
2000 1200 1100 20 40    3,655 110 

 

12 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Emin Duraku” -

Novolan 
1949 694 558 18 18    4,648 137 

 

13 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Enver Hadri” -

Smrekonicë 
1987 1681 1500 40 30    10,368 101 

 

14 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Gjergj Kastrioti 

Skënderbeu” - Pantinë 
1967 1200 1000 10 50    2,143 116 

Shkollë 

e re në 

2018 

15 Edukim 
Shkollë fillore -e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Jusuf  Gërvalla” -

Dumnicë e Poshtme 
1982 1200 1100 15 25    2,828 74 

 

16 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Liria” - Stroc,Vushtrri 1973 1200 1000 20 40    3,576 120 
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17 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Dëshmorët” - Zhilivodë 2012 535.59 490 10 20    1,269 122 

 

18 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Liria” - Beçuk 1994 130 105 5 10    1,124 289 

  

Shkollë 

e re në 

2018 

19 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Liria” - Gllavotin 1947 350 320 5 10    1,380 96 

 

20 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Liria” - Bivolak 1993 350 330 5 10    1,170 92 

 

21 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Lumni Surdulli” -

Samadrexhë 
1974 877 850 25 35    3,435 143 

 

22 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU – Lumadh -   në  Lumadh 2008 632 620 10 20    4,139 101 

 

23 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Migjeni” - Stanoc i 

Epërm, Vushtrri 
1974 1240 1100 10 40    5,229 91 

  

Shkollë 

e re në 

2018 

24 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Migjeni” - lagjja 

“Cakaj” 
 246 220 8 15    697 207 

 

25 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Mustafë Shyti” -

Oshlan, Vushtrri 
2001 750 720 10 35    2,404 123 

 

26 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHF ,,Mustafë Venhari” - Vushtrri 1964 1427 1200 5 80    8,081 138 

 

27 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHF ,,Mustafë Venhari” -

Gjelbishtë 
2003 314 280 5 7    1,436 90 

 

28 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU – Mihaliqi -    në  Mihaliq 1981 330 300 30 30    1,672 406 

 

29 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Naim Frashëri” -

Vushtrri 
1970 1939.69 1800 30 60    17,793 107 

 

30 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Nazmi Zhegrova” -

Stanoc i Poshtëm 
2001 1000 1200 30 25    3,680 95 
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31 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,28 Nëntori” - Vërrnicë 2007 600 570 15 15    1,796 108 

 

32 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU - Nedakoci-   në  

Nedakoc 
2005 540 520 5 15    3,568 81 

 

33 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Rexhep Musa” -

Vushtrri 
1983 500 450 10 25    3,264 158 

 

34 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Rilindja” - Maxhunaj 1946 873 700 23 40    5,066 183 

 

35 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Rilindja” - Pestovë 1975 586 367 10 10    2,030 115 

 

36 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU ,,Rilindja” - Vilanc 2000 318 297 7 10    1,268 117 

 

37 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU “Martirët” - në  Reznik 204 400 340 15 25    2,088 237 

 

38 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHFMU “Martirët” - në  Shalë 273 272 230 10 15    1,986 223 

 

39 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU ,,Rrustem Hyseni” -

Skromë 
1979 600 500 6 20    1,254 102 

 

40 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHF ,,ALI KELMENDI” - në  

Vushtrri 
1972 1767.67 1500 5 90    8,856 123 

 

41 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHF ,,ALI KELMENDI” -

Martiraj i Poshtëm   
 227 193 0 20    1,354 198 

 

42 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHMU - 1 -   në Vushtrri 2007 2392,45 2150 30 70    17,773 98 

 

43 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 
SHMU-2-   në Vushtrri 2009 3636.85 3400 40 80    24,910 76 

 

44 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU-Akrashtica- në 

Akrashticë, Vushtrri 
2009 632 620 13 29    2,656 136 

 

45 Edukim 
Shkollë fillore - e mesme e 

ulët 

SHFMU “7 Marsi”'- në Bukosh, 

Vushtrri 
2012 600 570 17 19    1,934 129 

 

46 Edukim Shkollë e mesme 
Gjimnazi ,,Eqrem Çabej” - në 

Vushtrri 
2013 2485 2231 70 120    27,520 179 
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47 Edukim Shkollë e mesme 
SHMT ,,Lutfi Musiqi” - në 

Vushtrri 
 1472 1320 48 120    14,275 257 

 

48 Edukim Shkollë e mesme 
SHMP ,,Bahri Haxha” - në  

Vushtrri 
1981 1614 1464 50 120    28,751 244 

 

49 Shëndetësi Ndërtesë e QKMF 
QKMF KRYESORE, rr. 

“Çamëria” 
2004 457 450  7  6800  1,133 194 

 

50 Shëndetësi Ndërtesë e QKMF QMF e re, rr. “Dësh. e Kombit” 2010 1,785 1,689  6  6200  76,710 92  

51 Administratë QPS 
Qendra për Punë Sociale, 

rr.”Fatime Hetemi” 
2008 520 508  6  4000  9,622 126 

 

52 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, 

Smrekonicë 
1985 136 35  4    4,439 337 

 

53 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, 

Pantinë 
1985 188 50  0    4,096 82 

 

54 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, 

Druar 
1985 120 32  3    5,776 353 

 

55 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, 

Novolan 
1986 136 35      10,110 289 

 

56 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, 

Maxhunaj 
2011 120 32      7,761 243 

 

57 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, 

Samadrexhë 
2011 120 32      8,645 270 

 

58 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, rr. 

“Bahri Kuqi” 
2016 304 300  10    6,542 83 

Objekt i 

ri 

59 Shëndetësi Ndërtesë e QMF 
Qendra e Mjekësisë Familjare, rr. 

“Hazir Xhaka” 
2016 304 300  13    7,254 104 

Objekt i 

ri 

60 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Oshlan 
 122 18  5    7,887 949 

 

61 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Duboc 
2012 120 32  3    0 172 

 

62 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Beçiq 
2010 120 32  0    8,487 265 
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63 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Pasomë 
2010 120 32  5    1,319 329 

 

64 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Ceceli 
2004 110 18  4    610 443 

 

65 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Skromë 
2010 110 16      1,840 115 

 

66 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Lumadh 
1991 130 50      6,500 130 

Objekti 

është 

renovuar 

në vitin 

2017 

68 Shëndetësi Ndërtesë e AMF 
Ambulanca e Mjekësisë 

Familjare, Stroc 
2013 120 32      2,050 64 

 

69 Administratë Ndërtesë e K.Komunal Komuna e Vushtrrisë 1953 2,250 2,203    18000  135,954 150  

70 Kulturë Qendër kulturore 
Qendra e Kulturës” Hasan 

Prishtina” 
1947 3,550 3,500      70,011 20 

 

71 Kulturë Shtëpi e kulturës Sh.K. “Bahri Kuqi” 2004 140 130      0 0  

72 Sport Palestër sporti “Jeton Tërstena” 1984 3,250 3,200      43,919 14  

73 Kulturë Qendër kulturore Arkivi historik 2002 650 500      11,956 24  

74 Administratë Ndërtesë e K.Komunal Aneks-objekti i komunës 1983 260 250      54,210 217  

75 Kulturë Bibliotekë Biblioteka Maxhunaj 2008 110 100      1,546 15  

76 Administratë  Zyrat e zjarrfikësve 2005 1,300 1,200    5000  26,208 67  

77 Administratë Ndërtesë e K.Komunal Zyra lokale Gojbulë 1970 15 12      968 81  
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A.2.2 – Ndriçimi publik 

 

 

# 
Emri i rrugës 

 

Gjatë-

sia 

Konsu-

mi i 

energji

-së 

elektri-

ke 

(kWh( 

 

Numri 

i 

shtylla-

ve 

Numri i 

poçave të 

instaluar 

Numri i 

poçave që 

punojnë 

Përqindja 

e poçave 

që 

funksiono

-jnë 

# 

po-

ça 

Kapacite

-ti i 

poçave 

Total 

kapacite

-ti 

# 

po-

ça 

Kapacite

-ti i 

poçave 

Total 

kapacite

-ti 

# 

po

-ça 

Kapacite

-ti i 

poçave 

Total 

kapacite

-ti 

# 

po

-ça 

Kapacite

-ti i 

poçave 

Total 

kapacite

-ti 

2017 

  
TIPI: LED 

TIPI: Llamba kompakte 

fluorescente  
TIPI: lLamba halide TIPI: incandescent  

1 

“Gjergj 

Kastrioti 

Skënderbeu” 

6,616 33,844 142 142 142 100%   0.00 10

2 

85 8.67   0.00 40 105 4.20 

2 
“Dëshmorët e 

Kombit” 

3,880 46,628 113 113 113 100% 67 90 6.03 46 85 3.91   0.00   0.00 

3 
Ndriçimi i 

parkut 

625 9,507 25 25 25 100%   0.00   0.00 25 150 3.75   0.00 

4 “Kruja” 2,900 8,494 69 69 64 93%   0.00 69 85 5.87   0.00   0.00 

5 
“Dëshmorët e 

Kombit” 

1,200 15,311 40 40 40 100%   0.00 40 105 4.20   0.00   0.00 

6 “Faruk Beqiri” 1,750 9,887 50 50 50 100%   0.00 50 85 4.25   0.00   0.00 

7 
“Jeton 

Tërstena”1 

2,200 10,908 60 60 60 100%   0.00 60 85 5.10   0.00   0.00 

8 

Varrezat e 

martirëve,rrug

a “Lumni  

Surdulli” 

200 51 27 27 0 0%   0.00 27 36 0.97   0.00   0.00 

9 
“Tirana” 6,480 42,155 129 129 129 100%   0.00 12

9 

85 10.97   0.00   0.00 
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10 Begaj 3,750 12,074 74 41 41 100%   0.00 74 85 6.29   0.00   0.00 

11a “Bahri Kuqi” 3,500 13,586 75 75 75 

 

100% 

 
  0.00 45 65 2.93   0.00   0.00 

11

b 
“Bahri Kuqi”    0.00 30 105 3.15   0.00   0.00 

12 
Varrezat e 

dëshmorëve 

340 1,414 85 85 70 82%   0.00 85 36 3.06   0.00   0.00 

13 Nedakoc 1,800 3,415 22 22 22 100%   0.00 22 85 1.87   0.00   0.00 

14 “Mic Sokoli” 1,000 2,473 35 35 25 71%   0.00 35 65 2.28   0.00   0.00 

15 
Memoriali i 

Dëshmorëve 

220 0 10 20 20 100%   0.00 20 24 0.48   0.00   0.00 

16 
“Hamit 

Hyseni” 

2,500 3,423 65 65 50 77%   0.00 65 65 4.23   0.00   0.00 

17 
“Sylejman 

Vokshi” 

1,200 1,016 25 25 20 80%   0.00 25 36 0.90   0.00   0.00 

18 

Shëtitorja e 

lumit 

“Tërstena” 

750 1,981 30 30 30 100%   0.00 30 36 1.08   0.00   0.00 

19 
“Lidhja e 

Lezhës” 

1,616 1,106 52 52 52 100% 3 65 0.20 49 50 2.45   0.00   0.00 

20 
“Liqeni i 

Prespës” 

150 433 2 2 2 100%   0.00 2 85 0.17   0.00   0.00 

21 Akrashticë 1,000 1,739 35 35 35 100%   0.00 35 85 2.98   0.00   0.00 

22 Pestovë 4,000 10,144 85 85 85 100%   0.00 85 85 7.23   0.00   0.00 

23 Gojbulë 1,773 8,017 35 35 35 100%   0.00 35 85 2.98   0.00   0.00 

24 
D. e Kombit 

ndr. i ri 

800 8,807 41 41 37 90% 37 65 2.41 4 85 0.34   0.00   0.00 

25 Shtitaricë 250 1,076 7 7 7 100%   0.00 7 65 0.46   0.00   0.00 

26 Smrekonicë 2,100 12,025 60 60 60 100%   0.00 60 85 5.10   0.00   0.00 

27 Bukosh 4,000 5,495 40 40 40 100%   0.00 40 85 3.40   0.00   0.00 

28 
“Jeton 

Tërstena” 2 

2,140 7,535 55 55 55 100%   0.00 55 85 4.68   0.00   0.00 
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29 “Trepça” 138 538 3 3 3 100%   0.00 3 85 0.26   0.00   0.00 

30 

Maxhunaj, 

lagjja 

“Zekolli” 

1,100 1,182 20 20 20 100%   0.00 20 85 1.70   0.00   0.00 

31 Sfaraçak 3,792 12,591 66 68 60 88%   0.00 68 65 4.42   0.00   0.00 

32 Karaçë 250 3,612 18 18 18 100%   0.00 18 65 1.17   0.00   0.00 

33 “Hazir Gjaka” 1,700 5,799 35 35 35 100% 25 56 1.40 10 65 0.65   0.00   0.00 

34 “2 Maji” 900 3,903 26 26 26 100% 26 28 0.73   0.00   0.00   0.00 

35 Banjskë 1,500 12,749 35 35 35 100%   0.00 35 65 2.28   0.00   0.00 

36 “Azem Bejta” 1,600 6,119 25 25 25 100%   0.00 25 65 1.63   0.00   0.00 

37 
“Adem 

Jashari” 

1,900 6,873 48 248 222 90% 24

0 

10 2.40 8 50 0.40   0.00   0.00 

38 
“Gjergj K. 

Skënderbeu” 

2,006 2,918 55 55 40 73%   0.00 55 85 4.68   0.00   0.00 

39 
“Cen 

Maxhuni” 

1,500  28 28 28 100%   0.00 28  0.00   0.00   0.00 

40 Dobërllukë 1,900  55 55 55 100% 55 18 0.99   0.00   0.00   0.00 

41 
Ndriçimi 

publik Lumadh 

2,500 1,800 45 45 45 100%   0.00 45 85 3.83   0.00   0.00 

42 Prelluzhë 4,000 11,154 75 75 60 80% 25 50 1.25 10 85 0.85 40 100 4.00   0.00 

43 Stanoc i Epërm 3,800 8,157 80 80 80 100%   0.00 80 85 6.80   0.00   0.00 

44 
Stanoc i 

Poshtëm 

1,900 2,654 45 45 45 100%   0.00 45 85 3.83   0.00   0.00 
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A.2.3 – Kompanitë e shërbimeve publike 

# 
Kategoria e 

ndërmarrjeve publike 
Ndërmarrja publike Lokaioni Adresa 

Viti i 

ndërtimit 
m2 m2 për 

ngrohje 
Vërejtje 

1 
Kompani rajonale e 

ujësjellësit 

KRU Mitrovica sh.a. - 

Mitrovica 
ITU Balincë fshati Balincë 2016 10,000 5,000 

Ngrohje me 

naftë 

2 
Kompani rajonale e 

ujësjellësit 

KRU Mitrovica sh.a. - 

Mitrovica 

Rezervuari në 

Vushtrri 
rruga “Shotë Galica”  3,700 20 

Ngrohje me 

rrymë 

3 
Kompani rajonale e 

ujësjellësit 

KRU Mitrovica sh.a. - 

Mitrovica 
Vushtrri, zyrat 

Rruga “Hamit Hyseni” 

Vushtrri 
 265 265 

Ngrohje me 

pelet 

         

 

A.2.4 – Transporti publik/ Flota e automjeteve të komunës 

# Pronar 
Lloji i 

automjetit 

Regjistrimi i 

parë 

 

Madhësia e 

motorit 

Karburant 

 

Konsumi  

(l/100 km) 

 

Karburanti 

vjetor, 

konsumi 

 

1 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2011 3907 Disel 19 litra 8448 

2 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2011 3007 Disel 19 litra 9480 

3 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2016 2999 Disel 18 litra 6576 

4 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2015 13788 Disel 46 litra 14352 

5 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2015 13788 Disel 46 litra 11316 

6 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2015 6374 Disel 26 litra 5808 

7 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2015 8475 Disel 26 litra 9636 

8 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2015 13788 Disel 46 litra 12540 

9 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 7 2015 6871 Disel 26 litra 1586 

10 KRM Uniteti sh.a Vushtrri Class 3 2017 2499 Disel 10 litra 2760 

11  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class 7  5861 Disel 44.9 2246 

12  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class7 2000 6374 Disel 35 937 

13  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class 7  8482 Disel 48.8 529 

14  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class 7  6595 Disel 32 661 
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15  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class 7  6595 Disel 32 1138 

16  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class 6 2015 3000 Disel 38 2191 

17  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class3 2003 1980 Disel 9 1147 

18  NJPZSH-ZJARRFIKËSIT Class 3 1995 3000 Disel 14 1142 

19 QKMF Vushtrri Class 3 2017 2198 Disel 13 3132 

20 QKMF Vushtrri Class 3 2016 2198 Disel 13 885 

21 QKMF Vushtrri Class 2 2014 1995 Disel 11 1529 

22 QKMF Vushtrri Class 3 2014 2149 Disel 14 5790 

23 QKMF Vushtrri Class 3 2011 1968 Disel 9 2881 

24 QKMF Vushtrri Class 2 2001 1390 Benzinë 13 935 

25 QKMF Vushtrri Class 3 2017 2198 Disel 14 2850 

26 QKMF Vushtrri Class 3 2001 2148 Disel 14 430 

27 QKMF Vushtrri Class 3 2001 2148 Disel 11 3569 

28 QKMF Vushtrri Class 3 1999 2779 Disel 8 169 

29 Komuna Class 2 2017 1997 Disel 6.94 2640 

30 Komuna Class 2 2017 1461 Disel 5.8 2420 

31 Komuna Class 2 2017 1461 Disel 5.8 2680 

32 Komuna Class 2 2017 1461 Disel 5.8 3500 

33 Komuna Class 2 2005 2685 Disel 11.48 1953.24 

34 Komuna Class 2 2004 2982 Disel 10.84 1120 

35 Komuna Class 2 2004 1461 Disel 5.48 840 

36 Komuna Class 2 1999 2835 Disel 14.08 1440 

37 Komuna Class 2 2014 1461 Disel 7.14 960 

38 Komuna Class 2 1998 2826 Disel 10.95 1260 

39 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 9.75 1460 
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40 Komuna Class 2 1999 2779 Disel 12.72 960 

41 Komuna Class 2 2005 1328 Benzinë 10.2 730 

42 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 11.86 480 

43 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 11.15 1820 

44 Komuna Class 2 1998 2982 Disel 11.56 1250 

45 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 11.01 1340 

46 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 11.5 960 

47 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 10.81 1560 

48 Komuna Class 2 1999 2982 Disel 13.01 1680 

49 Komuna Class 2 2004 2982 Disel 11.09 1460 

50 Komuna Class 2 1999 4200 Disel 11.73 1640 

51 Komuna Class 2 2016 1461 Disel 7.15 620 

52 Komuna Class 2 2006 2148 Disel 9.7 740 

 

 

 



 

 


