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Kapitulli i parë   

HYRJE 

Me rritjen ekonomike si dhe me përmirësimin e mirëqenies së shtetasve të Republikës së 

Kosovës, rritet edhe kërkesa për furnizim me energji elektrike, ndërsa në tërë botën përdorimi 

i burimeve të ripërtëritshme është duke u rritur me hapa të shpejtë. Megjithëse jemi në vitin 

2021, në Republikën e Kosovës vazhdojmë të përballemi me reduktime të furnizimit me energji 

elektrike. E reduktimet kryesisht vijnë për shkak se sistemi i shpërndarjes së energjisë elektrike 

është tej ngarkuar vazhdimisht, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit. Njëra ndër mënyrat më të 

mira të zvogëlimit të konsumit të energjisë elektrike është përdorimi i burimeve të 

ripërtëritshme apo edhe pompave termike si pajisje shumë efiçiente. Kjo nuk do të thotë se 

burimet e ripërtëritshme mund të përdoren vetëm për prodhimin e energjisë elektrike. Në 

Strategjinë e Energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026 thuhet se “ngrohja e hapësirave 

në Kosovë realizohet në masën dërmuese nga energjia elektrike dhe nga drunjtë e zjarrit”, ku 

“ngrohja e përqendruar merr pjesë me vetëm 3-5% në ngrohjen e hapësirave”. prandaj 

“përdorimi i energjisë diellore, mbeturinave komunale dhe mbetjeve drusore shihet si burime 

më premtuese për ngrohjen e hapësirave dhe të ujit sanitar”.  Pelleti si biomasë drusore dhe 

pompa termike mund të jenë sisteme termike që mund të përdoren për gjenerimin e energjisë 

termike për ngrohje. Pompat termike dalluar prej kaldajave me pellet  janë sisteme të cilat 

mundësojnë bartjen e nxehtësisë prej një burimi me temperaturë më të ulët në atë me 

temperaturë më të lartë si rezultat i shpenzimit të punës. Në kuptimin tradicional të gjitha 

pajisjet kanë efiçiencë maksimale prej 1 (një), por të pompat termike kapaciteti ngrohës apo 

ftohës i tyre është për disa herë më i lartë se konsumi i energjisë elektrike bazuar në koeficientin 

e performancë (COP). Pompat termike vijnë gjatë kohëve me temperatura të ulëta të jashtme, 

e në këtë aspekt energjia solare mund të përdoret për të ngritur temperaturën e burimit termik 

për avulluesin e pompës termike.  

Energjia është pjesë e të gjitha aktiviteteve njerëzore: ajo shfrytëzohet për ngrohje, për 

transport, në industrinë prodhuese dhe shërbyese, në bujqësi si dhe në jetën e tonë të përditshme 

si energji për elektro-shtëpiake. Shfrytëzimi i energjisë në mbarë botën ka rritur standardin e 

jetës në nivele të paimagjinueshme. në jemi mësuar aq shumë me përdorimin e energjisë, saqë 

çdokush e ka të vështirë ta imagjinojë si kanë jetuar njerëzit shumë kohë më parë, kur nuk dinin 

si ta shfrytëzonin atë.  

Ka disa lloje burime primare të energjisë: 
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- Lëndët fosile (qymyri, gazi natyror dhe nafta); 

- Energjia bërthamore; dhe 

- Burimet e ripërtërishme të energjisë (energjia e ujit, erës, diellit, energjia gjeotermike, 

energjia e biomasës etj.) 

Prodhimi i energjisë ka ndikim negativ mbi mjedisin. Djegia e lëndëve fosile shoqërohet me 

shkarkimin e gazeve acide, hirit, blozës dhe ndotësve të tjerë. Minierat e hapura çojnë në 

ndryshimin dhe shkatërrimin e peizazhit natyror. Centralet e prodhimit të energjisë bërthamore 

janë të rrezikshme, magazinimi dhe përpunimi i mbetjeve radioaktive mbetet ende një problem 

për t’u zgjidhur. Gjatë viteve të fundit, njerëzit janë gjithnjë më shumë të shqetësuar rreth 

çështjeve mjedisore globale, si shiu acid dhe ndryshimet klimatike. Ndonëse energjia mund të 

prodhohet në rrugë më pak të rrezikshme për mjedisin (duke përdorur burimet e ripërtërishme 

si diellin, erën, ujin, ujërat termale dhe biomasën), ende nuk ka mënyra prodhimi që të mos 

kenë ndikim mbi mjedisin. Për këtë arsye, sfida jonë kryesore është të përdorim sa më 

efektivisht energjinë në jetën e përditshme, në prodhimin e të mirave materiale dhe në 

shërbimet dhe prodhimet e ndryshme. Energjia diellore (solare) është elementi themelor në 

formimin e burimeve të tjera të energjisë, pa të cilat jeta moderne nuk do të ishte e mundur.  

Energjia diellore (solare) mbështet pothuaj të gjithë jetën në tokë nëpërmes fotosintezës që nga 

shfaqja e organizmit të parë. Njerëzit e përdorin energjinë diellore për ndriçim, ngrohje, rritjen 

e të korrave dhe në ditët e sotme edhe për shndërrimin e fuqisë diellore në energji elektrike. 

Energjia Diellore bën pjesë në grupin e energjive të ripërtëritshme si biomasa, gjeotermike, 

ujit, erës etj. Sot përdoren teknologji kryesore për prodhimin e energjisë termike dhe elektrike 

si forma kryesore të energjive. 

Ditët e sotme një rendësi të veçantë ka dhe mundësia e ruajtjes së temperaturave nominale në 

ndërtesat të cilat janë të destinuara për banim apo edhe për përdorime administrative. Ruajtja e 

këtyre temperaturave lidhe ngushtë me komfortin termik i cili është i domosdoshëm të arrihet 

nga personat të cilat i frekuentojnë ato hapësira. Një nder kontribuuesit me të mëdhenj të arritjes 

së komfortit termik janë edhe sistemet e ngrohjes, ftohjes dhe ventilimi. Në mënyre që të arrihet 

komforti termik në hapësira të mbyllura duhet të kemi parasysh disa faktor të cilët janë: 

- Temperatura e ajrit (ta1 që matët me °C), që karakterizohet me këmbimin e energjisë 

termike ndërmjet trupit dhe mjedisit. 

                                                 
1 ta - Temperatura e ambijentit. 
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- Lagështia relative (RH2 që matët me %), që karakterizohet me këmbimin e energjisë 

termike dhe masës për shkak të humbjeve të nxehtësisë për shkak të difuzionit të avullit 

(Ed), frymëmarrjes dhe humbjeve latente të nxehtësisë (Ere), në rastin e vlerave të 

mëdha të RH (>75%) të mjedisit të brendshëm, sasia e masës dhe energjisë që mund të 

këmbehet është më e vogël së vlerat më të ulta të RH. 

- Shpejtësia e ajrit (që matët me m/s), që përfshinë humbjet e nxehtësisë nga konveksioni 

ndërmjet sipërfaqes së trupit të njeriut dhe ajrit të mjedisit. 

- Temperatura e rrezatimit (që matët me °C), që karakterizohet me këmbimin e nxehtësisë 

përmes rrezatimit, ndërmjet sipërfaqes së trupit të njeriut dhe mureve në temperature 

konstantë 

Metodat për matjen e karakteristikave fizike të mjedisit duhet të marrin parasysh faktin së 

karakteristikat e mjedisit ndryshojnë në lokacion dhe kohë. 

Në mënyre që të plotësohen këta parametra me kalimin e kohës dhe zhvillimin e teknologjive, 

sistemet e ngrohjes dhe klimatizimit kanë pasur një zhvillim shumë të hovshëm. Një nder 

teknologjitë me në zhvillim kohet e fundit janë edhe pompat termike.  

Në varësi nga nevojat e ndërtesave për ngrohje dhe ftohje behet dimensionimi i pompave 

termike.  Gjatë projektimit me pompa termike duhet të kemi parasysh edhe lokacionin në të 

cilin është parapare vendosja e pompës termike si dhe një rëndësi të veçante ka edhe mediumi 

punues i cili përdoret.  

Në vazhdim do të shqyrtojmë pompat termike si pajisje shumë efikase për kursimin e energjisë, 

ku duke shpenzuar sasi të vogël të energjisë fitojmë një sasi me të madhe të një forme tjetër të 

energjisë. 

1.1 Identifikimi dhe përshkrimi i problemit 

Në Strategjinë e Energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026 tregohet se njëri ndër 

objektivat është edhe plotësimi i caqeve dhe detyrimeve për efiçiencë të energjisë, burimeve të 

ripërtëritshme dhe mjedisit. Prandaj krahas këtyre ekziston nevojë për studime më të 

hollësishme mbi potencialin e burimeve të ripërtëritshme, apo edhe për të përcaktuar sistemet 

më optimale që ndihmojnë në përmirësimin e efiçiencës së energjisë. Në vendin tonë janë duke 

gjetur përdorim në rritje të përdorimit të pompave termike për ngrohej dhe ftohje. 

                                                 
2 RH - Lagështia relative. 
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1.2 Qëllimi i hulumtimit 

Qëllimi kryesor i këtij punimi është që përmes kësaj analize të përcaktojmë mundësitë e 

zvogëlimit të konsumit të energjisë, ku ajo energji si burim primar ka burmimet konvencionale 

(qymyri). Ku gjatë këtij punimi do të paraqesim të gjitha mundësit të përdorimit të kaldajave 

me pellet apo të pompave termike me mundësi të zvogëlimit të konsumit të energjisë. 

Gjithashtu do të merren në studim edhe dy skenarë konkret për objektin shtëpi model L1 dhe 

pastaj për disa objekteve – komplet për lagjen Qëndresa.  
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Kapitulli i dytë   

BURIMET E JO TË RIPËRTËRITSHME DHE TË RIPËRTËRITSHME PËR 

NGROHJEN QENDRORE 

2.1 Llojet e burimeve të energjisë 

Atmosfera në mënyrë të vazhdueshme ndotet gjatë rrjedhjes së burimeve të ndryshme 

energjetike, ndërsa energjia e gjithmbarshme në tokë ka dy burime themelore dhe atë:  

- Burimet që gjenden mbi atmosferë: kjo është energjia e rrezatimit diellor dhe energjia 

e gravitacionit në sistemin Tokë - Hënë - Diell, dhe  

- Burimet që gjenden në tokë, ose në brendi dhe prej ekzistimit të saj, ku bëjnë pjesë: 

energjia gjeotermike, nukleare dhe energjia e reaksioneve kimike.  

Këto burime në tokë ekzistojnë prej ekzistimit të tokës dhe mundësojnë njohjen e burimeve të 

tjera energjetike, siç janë: lëndët djegëse fosile, energjia e ujit, energjia e erës, energjia e 

uraganeve detare, energjia gjeotermike, energjia e baticës dhe zbaticës, etj., të cilat njeriu i 

shfrytëzon direkt ose indirekt për t’i plotësuar nevojat për energji.  

Burimet energjetike duhet të kenë potencial të mjaftueshëm energjetik, që të jenë teknikisht të 

shfrytëzueshme dhe ekonomikisht fitim prurëse, ndërsa ndotja e ambientit jetësor të jetë në 

kufij të lejuar. Prej këtyre kritereve rrjedh klasifikimi i burimeve energjetike. Sipas 

shfrytëzimit, burimet e energjisë mund të ndahen në konvencionale (jo të ripërtëritshme) dhe 

jo-konvencionale (të ripërtëritshme).  

Në burime konvencionale, gjegjësisht burime të energjisë të cilat sot shfrytëzohen dhe janë të 

zhvilluara për nga zgjidhjet teknike, bëjnë pjesë: lëndët djegëse fosile, energjia e ujit dhe 

energjia nukleare.  

Në burime jo-konvencionale, gjegjësisht burime të energjisë të cilat mund të ri-shfrytëzohen, 

për çka është e nevojshme zgjidhja teknike dhe shkencore bëjnë pjesë: energjia solare, energjia 

e erës, energjia gjeotermike, bioenergjia, energjia e baticës dhe zbaticës, energjia e nxehtësisë 

së deteve dhe oqeaneve, energjia e uraganeve detare dhe energjia e fituar gjatë fuzionit të 

atomit.  

Varësisht nga ajo së a rigjenerohet energjia, dallojmë:  

- Burime të energjisë të cilat ripërtërihen, dhe  

- Burime të energjisë që nuk ripërtërihen.  
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Energjia e cila ripërtërihet, e që është prezentë në ambientin jetësor nuk është rezultat i ndonjë 

aktiviteti të njeriut, ashtu që këto energji rrjedhin prej burimeve mbi atmosferë dhe nga brendia 

e tokës. Përfaqësues tipik i këtij lloji të energjisë është energjia solare.  

- Në burime të ripërtëritshme të energjisë bëjnë pjesë: energjia e rrezatimit solar, 

nxehtësia nga brendia e tokës, rrjedhjet e ujit, erërat, baticat dhe zbaticat, uraganet 

detare, dhe energjia e nxehtësisë së deteve dhe oqeaneve.  

- Në burime jo-ripërtëritshme të energjisë bëjnë pjesë: energjia e fosileve, energjia 

nukleare dhe energjia e fuzionit të atomit. Energjitë nga burimet jo-ripërtëritshme në 

natyrë gjenden jo të lira (në sasi të kufizuara) dhe fitohen për shfrytëzim nga aktiviteti 

i njeriut.  

 
Figura 2.1 Burimet ripërtëritshme të energjisë dhe shfrytëzimi i tyre. 

2.2 Burimet konvencionale të energjisë 

Në grupin e lëndëve djegëse fosile hyjnë: thëngjilli, derivatet e naftës dhe gazi natyror. Këto 

lëndë kanë prejardhje organike (për këtë shkak ende quhen lëndë djegëse organike) që janë 

krijuar si rezultat i nxehtësisë, kushteve mekanike dhe biologjike gjatë një periudhe të gjatë 

kohore (rreth 400 milion vite) si mbeturina të botës së gjallë, bimore dhe shtazore të shpërndara 

nëpër hapësira të ndryshme gjeologjike.  
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Thëngjilli. Është lënda djegëse më e përhapur. Ka prejardhjen nga periudha e palezoitit (rreth 

350 milion vite) atëherë kur pyjet gjigante karbonike janë shkatërruar nga depërtimi i madh i 

masave detare në tokë, ku janë formuar shtresa të mëdha në tokë. Llojet bazë të thëngjillit sipas 

klasifikimit gjeologjik janë: thëngjill guri, thëngjilli i murrmë, linjiti dhe treseti. Përqindja e 

sasisë së materieve djegëse rritet me vjetërsinë e thëngjillit dhe është prej 50% në dru, 58% në 

treset, 75% në lignit, dhe deri në 90% në antracit. Me rritjen e përqindjes së përmbajtjes së 

materieve djegëse rritet nxehtësia e ulët e djegies së thëngjillit. Thëngjilli shfrytëzohet për më 

tepër së 1000 vjet, por shfrytëzimi intensiv është në 200 vitet e fundit.  

Gazi natyror. Gjendet kryesisht në vendet ku ka rezerva të naftës, ose i veçantë pa naftë. 

Rrjedh nga proceset e njëjta, nga transformimi i parametrave të njëjta si nafta. Gazi natyror 

gjendet i lirë prej naftës, ose si bashkëdyzim me naftën. Në përbërjen e gazit natyror gjenden 

materie të gazta prej të cilave më së shpeshti janë metani dhe gaze që nuk digjen (CO2, N2 dhe 

O2).  

Gazi natyror është ai gaz i cili përdoret në jetën e përditshme si nafta, benzina dhe nënproduktet 

e tyre. Ai ka luajtur një rol të rendësish sidomos në shekullin XX ku çmimi i këtyre të fundit u 

rritën ndjeshëm.  

Gazi natyror ka zbatim të gjerë. Përpos që shfrytëzohet si karburant, shfrytëzohet edhe si 

derivate në industrinë kimike. Rezervat më të mëdha me gaz natyror gjenden në: Rusi, SHBA, 

Lindjen e afërme, Algjeri, Venezuelë etj.  

Energjia nukleare. Energjia e cila fitohet gjatë proceseve nukleare prej materieve radioaktive 

quhet energji nukleare. Prej shumë proceseve nukleare, të cilat lirojnë energji, deri tash 

shfrytëzohen tri: zbërthimi radioaktiv, fizioni nuklear dhe fuzioni nuklear. Gjatë procesit të 

zbërthimit radioaktiv të materieve nukleare energjia lirohet spontanisht. Zbërthimi radioaktiv 

mund të jetë i dobishëm vetëm në raste speciale dhe fuqi të vogla e veçanërisht kjo energji 

shfrytëzohet gjatë eksploatimit të energjisë gjeotermike.  

Për shfrytëzim të energjisë nukleare transformimet kryesore ndodhin në bërthamën e atomit, 

që janë fizioni dhe fuzioni nuklear. Proceset e fuzionit nuklear (bashkimi në bërthamë atomike), 

sot shfrytëzohen vetëm për eksplodime nukleare, ndërsa niveli i shfrytëzimit për furnizim të 

vazhdueshëm dhe të sigurt me energji nukleare është në fazën e hulumtimeve shkencore të 

zhvillimit. Procesi i fizionit nuklear (ndarja nga bërthama atomike) është proces primar, i cili gjen 

zbatim të gjerë për përfitimin e energjisë nukleare. 
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2.3 Burimet e ripërtëritshme të energjisë  

Burimet e ripërtëritshme të energjisë kanë potencial të rëndësishëm për avancimin e zhvillimit 

njerëzor. Energjia nga burimet e ripërtëritshme - uji, era, dielli dhe biomasa, ndër të tjera - 

mund ta bëjnë më të lehtë për miliona njerëz të kenë akses në energji të pastër dhe të sigurt. Ai 

mund të japë një nxitje për zhvillimin social dhe ekonomik, duke kontribuar në përgjigjen e 

shoqërisë ndaj sfidave mjedisore dhe të luajë një rol kyç në trajtimin e suksesshëm të 

ndryshimeve klimatike. 

Republika e Kosovës është e përkushtuar për të promovuar qasjen në energji, teknologjitë e 

energjisë së ripërtëritshme dhe efikasitetin e energjisë për më shumë se dy dekada. Gjatë punës 

për këtë, në mësuam disa mësime shumë të dobishme dhe patëm mundësinë të shohim shumë 

tendenca zhvillimi premtuese. Shtet e vogla në zhvillim, siç është edhe Kosova, janë zotuar të 

ofrojnë akses universal në energji, të kalojnë në burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe të 

reduktojnë varësinë nga lëndët djegëse fosile.  

Pse energjia e ripërtëritshme? 

Sigurimi i aksesit në energji nga burimet e ripërtëritshme është një nga vendimet më të 

rëndësishme të politikave afatgjata që një vend mund të marrë. Përveç kësaj, ka përfitime 

afatshkurtra si krijimi i vendeve të punës dhe aksesi në energji. Këtu janë katër arsyet kryesore 

pse burimet e ripërtëritshme duhet të jenë në qendër të strategjisë energjetike të çdo qeverie: 

 Zhvillimi ekonomik: qasja në energji nga burimet e ripërtëritshme nënkupton krijimin 

e vendeve të punës. Nga prodhimi i komponentëve dhe zgjerimi i rrjetit të energjisë elektrike 

deri të instalimi dhe mirëmbajtja e sistemeve për prodhimin e energjisë nga burimet e 

ripërtëritshme, përdorimi i burimeve të ripërtëritshme lokale ka një efekt të rëndësishëm 

ekonomik. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në vendet që kanë akses të kufizuar ose aspak 

në energji dhe ku papunësia është një problem i rëndësishëm. Burimet e ripërtëritshme të 

energjisë mund të kontribuojnë në krijimin e katër herë më shumë vendeve të punës për çdo 

euro të investuar sesa industritë që përdorin lëndë djegëse fosile - dhe këto punë, si rregull, 

kërkojnë aftësi më të mira dhe paguhen më shumë. 

Krijimi i një rrjeti me burime të qëndrueshme të energjisë është thelbësor për besimin e 

investitorëve vendas dhe të huaj, të cilët shpesh e konsiderojnë furnizimin e qëndrueshëm me 

energji si një parakusht minimal për investime. Për njerëzit që jetojnë në zonat rurale, jashtë 

rrjetit ekzistues të energjisë elektrike, ofrimi i aksesit në energji elektrike do të nënkuptojë një 

nxitje për zhvillim ekonomik dhe mundësi të reja punësimi. 
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Disa nga burimet më të pasura për prodhimin e energjisë së ripërtëritshme ndodhen në vendet 

në zhvillim. Përdorimi i këtyre burimeve, të cilat përfaqësojnë kapital kombëtar energjetik të 

krahasueshëm me rezervat e naftës, qymyrit ose gazit, do të siguronte investime, vende të reja 

pune dhe energji elektrike për qytetet, qytetet dhe industritë dhe do të ishte një motor i 

rëndësishëm zhvillimi për ekonomitë në zhvillim. 

 Klima: Ekziston një konsensus midis shkencëtarëve që emetimet e karbonit në 

atmosferë si rezultat i aktivitetit njerëzor tashmë po kontribuojnë në ndryshimet klimatike në 

Tokë në mënyra të rrezikshme dhe të paparashikueshme.  

Sipas hulumtimeve të fundit, duke gjykuar nga tendencat aktuale, temperaturat mesatare 

globale do të rriten me të paktën 4˚C gjatë këtij shekulli, të cilin Banka Botërore e quajti 

"katastrofike". Në raportin e tij të fundit, Paneli Ndërkombëtar për Ndryshimet Klimatike 

(IPCC) argumentoi se ndikimi njerëzor ka shumë të ngjarë të jetë shkaku dominues i rritjes së 

vëzhguar të temperaturës. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka llogaritur se të paktën dy të 

tretat e rezervave të njohura aktualisht të qymyrit, gazit dhe naftës mbeten nën tokë për të 

mbajtur temperaturat globale nën nivelet e rrezikshme prej 2°C. Zhvillimi i prodhimit të 

energjisë së ripërtëritshme mund të japë një kontribut të rëndësishëm në reduktimin e 

emetimeve të karbonit pa kompromentuar qasjen për energji. 

 Siguria energjetike: vendet që nuk kanë burimet e tyre të energjisë janë të detyruara 

të importojnë naftë, gaz dhe qymyr të huaj, kështu që ato janë të ekspozuara ndaj rreziqeve të 

goditjeve të çmimeve dhe varen nga vullneti i mirë politik i partnerëve të tyre tregtarë. Kjo 

mund të rezultojë në deficite buxhetore, huamarrje publike dhe mungesë karburanti kur 

furnizimet ndërpriten. Meqenëse rezervat e karburanteve fosile janë të kufizuara, çmimi i tyre 

do të rritet në mënyrë të pashmangshme në afat të gjatë. Duke zhvilluar burimet e ripërtëritshme 

të energjisë së vendit të tyre, parlamentarët mund të krijojnë një plan afatgjatë për qasjen në 

energjinë e pashtershme, gjë që do ta bënte vendin e tyre të mbështetet më pak në burimet e 

huaja të energjisë. 

 Shëndeti: Zhvillimi i burimeve të ripërtëritshme të energjisë, përveç përfitimeve 

ekonomike, të sigurisë dhe mjedisit, sjell edhe përfitime për shëndetin e popullatës. Gjashtë 

milionë njerëz vdesin çdo vit nga ndotja e ajrit, brenda dhe jashtë shtëpive të tyre, të shkaktuar 

nga djegia e lëndëve djegëse fosile dhe biomasa tradicionale - më shumë viktima se SIDA dhe 

malaria së bashku.  

Energjia e ripërtëritshme, qoftë e përdorur në një shkallë të madhe për të furnizuar qytete të 

tëra, ose në një shkallë të vogël për të fuqizuar mini-rrjetet rurale, mund të sigurojë energji të 
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pastër dhe të sigurt, pa asnjë efekt në shëndetin e njeriut, siç janë lëndët djegëse fosile. Edhe 

diçka aq e thjeshtë sa ofrimi i aksesit në një sasi të vogël të energjisë elektrike për ndriçimin e 

shtëpisë mund të ndihmojë në eliminimin e shqetësimeve të sigurisë dhe shëndetit për shkak të 

përdorimit të derivateve të naftës dhe lëndëve djegëse fosile. 

2.3.1 Energjia e burimeve ujore 

Transformimet e energjisë potenciale të rrjedhjes së ujit në energji mekanike janë bërë qysh në 

kohën e perandorisë romake, kurse në energji elektrike ka fundi i shekullit XIX. Energjia e ujit 

varet si nga sasia e ujit e cila rrjedh në njësi të kohës ashtu edhe nga rënia e ujit d.m.th. 

ndryshimi i niveleve të ujit.  

Parashikohet së nga tërë hidroenergjia disponuese në botë, për prodhimin e energjisë elektrike 

mund të shfrytëzohet vetëm një e katërta (25%) e energjisë disponuese. Më 1975 prej tërë 

hidroenergjisë e cila mund të shfrytëzohej për prodhimin e energjisë elektrike, ishin shfrytëzuar 

vetëm 15%, në krahasim me prodhimin e tërë të energjisë elektrike në botë, paraqet vetëm 

21%. Tri të katërtat (75%) e hidroenergjisë e cila sot shfrytëzohet, transformohet në energji 

elektrike, ndërsa në disa vende në zhvillim (Afrikë, Amerikë të Jugut) shfrytëzohen vetëm 6%. 

Në shtetet e zhvilluara shfrytëzimi i hidroelektrocentraleve arrin deri në 35%. Vendet e 

zhvilluara janë duke bërë përpjekje që këtë energji ta shfrytëzojnë maksimalisht. 

2.3.2 Energjia solare 

Energjia e diellit është burim i ripërtëritshëm dhe i pakufishëm, nga i cili rrjedhin pjesa më e madhe 

e burimeve të energjisë në tokë, kjo energji paraqet sasinë e energjisë që mbartet me rrezet e diellit. 

Energjia diellore e drejtpërdrejtë ka filluar të përdoret gjerësisht në prodhimin e energjisë me anë 

të paneleve diellore, paneleve fotovoltaike, parqet me panele diellore, etj. Energjia e diellit përdoret 

për shndërrim në energji të nxehtësisë, në sistemet për ujë të ngrohtë dhe në centralet solare, ndërsa 

për shndërrim në energji elektrike përdoren sistemet fotovoltaike. Intensiteti mesatar i rrezatimit të 

diellit në atmosferë, është mesatarisht 1370 kW/m2, e cila njihet si konstanta e diellit. Gjatë 

kushteve normale në sipërfaqen e tokës mund të arrihet intensitet i rrezatimit prej 1000 W/m2, dhe 

vlera e vërtetë varet nga lokacioni, stina e vitit, koha e ditës, kushtet atmosferike.  

Strategjia e Rishikuar e Energjisë së Kosovës (SEK) 2009-2018 dhe Strategjisë së Energjisë së 

Republikës së Kosovës 2017-2026 përcakton edhe zhvillimin afatmesëm dhe atë afatgjatë të 

sektorit të energjisë në Kosovë, si dhe thekson nevojën për përdorim më racional të burimeve 

vendore të energjisë. 

Dielli në formë uniforme në gjithësi rrezaton sasi të madhe të energjisë. Rrezaton rreth 63.5 MW/m² 

nga sipërfaqja e tij. Toka nga dielli ndodhet në një distancë përafërsisht rreth 150 milion kilometra, 
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që për shkak të kësaj distance të gjatë, rrezatimi zvogëlohet në 1370 W/m² jashtë atmosferës. Kjo 

vlerë nuk është në funksion të kohës dhe për këtë arsye quhet konstanta solare. Vlera maksimale e 

mundshme e konstantes solare e cila bie mbi sipërfaqen e tokës është ajo që nuk dobësohet gjatë 

depërtimit të saj nëpër atmosferë. Kjo sasi e rrezatimit diellor, e cila arrin në fund mbi sipërfaqen 

e tokës, quhet sasi e tërë e rrezatimit në sipërfaqe të tokës Kjo energji e rrezatuar ka vlerë maksimale 

rreth 1000 W/m² dhe mund të ndahet në:  

- Rrezatimi direkt, kur qielli është i kthjellët dhe kur rrezet e diellit bien direkt,  

- Rrezatimi difuziv (i shpërndarë), veçanërisht kur drita e diellit shpërndahet dhe depërton nëpër 

mjegulla, dhe  

- Rrezatimi reflektiv, reflektimi i rrezeve të diellit nga objektet rrethuese.  

Rrezatimi global përbëhet nga rrezatimi direkt dhe ai i difuz. Rrezatimi direkt diellor është 

përbërësi që vjen nga drejtimi i diellit. Rrezatimit difuz krijohet kur rrezet direkte diellore 

shpërndahen në atmosferë në të gjitha drejtimet nga molekulat dhe grimcat e ndryshme, domethënë, 

rrezatimi bëhet indirekt. Sasia e rrezatimit difuz varet nga kushtet klimatike dhe gjeografike. 

Rrezatimi global dhe raporti i rrezatimit difuz ndikohen shumë nga retë, kushtet e atmosferës (për 

shembull, shtresat e tymit dhe të pluhurit mbi qytetet e mëdha) dhe gjatësia e rrugës së rrezeve 

përmes atmosferës.  

2.3.3 Energjia diellore – fotovoltaike 

Celulat fotovoltaike më së shpeshti kanë formën e katrorit me brinjë 10 cm por mund të hasen edhe 

celula me brinjë 15 dhe 20 cm. Përparësia e celulave më të mëdha qëndron në përfitimin më të 

lehtë të sipërfaqeve të nevojshme për shfrytëzim ekonomik, por sipërfaqja e madhe bën që ato të 

jenë më të rrezikuara ndaj thyerjes. Me rritjen e sipërfaqes së celulave fotovoltaike rritet sasia e 

energjisë së prodhuar kurse tensioni mbetet konstant. Tensioni elektrik i një celule fotovoltaike 

sillet nga 0.6 deri në 0.7 volt. 

 

Figura 2.2 Ndërtimi i celulës fotovoltaike 
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Në anën e prapme (në skemë në pjesën e poshtme) të celulës në tërë sipërfaqen e saj është 

vendosur një përçues metalik kurse në anën e përparme (në skemë në pjesën e epërme) një 

përçues metalik në formë të gishtërinjve me qëllim të minimizimit të pjesës së mbuluar dhe në 

këtë mënyrë minimizimit të humbjeve për shkak efektit të hijes në celulën fotovoltaike. Me 

qëllim të zvogëlimit të humbjeve, mbi sipërfaqen e shtresën “n” së mund të vendoset një shtresë 

anti-reflektuese. Nga një shtresë e tillë rezulton ngjyra e kaltër që karakterizon celulat 

fotovoltaike. Këtu duhet shtuar trashësia e celulës fotovoltaike e paraqitur në Fig. 3.1. është 

zmadhuar me qëllim të shpjegimit më të lehtë të konstruksionit të saj. Trashësia e vërtetë e 

celulave të tilla sillet rreth 0.3 mm.  

Edhe pse gjysmëpërçuesit e celulave fotovoltaike mund të jenë nga materialet e ndryshme. 

aktualisht në mbi 90% celulave fotovoltaike përdoren gjysmëpërçuesit nga silici kristalor. Pas 

oksigjenit, silici është elementi më i përhapur në natyrë dhe atë kryesisht në rërën e kuarcit, 

shkëmbinj etj. Ky është elementi bazik që përdoret në industrinë elektronike dhe në atë diellore. 

Për nevoja të industrisë elektronike, silici duhet të jetë shumë i pastër kurse procesi i pastrimit 

është shumë i shtrenjtë. Në anë tjetër silici që përdoret në industrinë diellore nuk ka nevojë të 

jetë aq i pastër sa në rastin e gjysmëpërçuesve elektronik, prandaj në shumë raste në industrinë 

diellore përdoret silici që mbetet pas procesit të pastrimit për nevoja të industrisë elektronike. Kjo 

ndikon natyrisht në uljen e kostos së prodhimit të celulave fotovoltaike. Megjithatë, si rezultat i 

rritjes së kërkesës për celula fotovoltaike, sasia e silicit të mbetur nga industria elektronike nuk 

mjafton për plotësimin e kërkesave. Prandaj plotësimi i atyre kërkesave duhet të bëhet nëpërmjet 

procesit të pastrimit të materialit bazë të silicit, kryesisht rërës së kuarcit. Në aspektin kimik rëra a 

kuarcit është dyoksid i pastër i silicit (SiO2). Për të fituar silic të pastër duhet ndarë oksigjenin në 

një proces gjë zhvillohet në temperaturë të lartë. Një proces i tillë quhet reduktim dhe zhvillohet në 

furrë elektrike në temperaturë prej 2000°C. Si rezultat fitohet silic i pastër industrial me një pastërti 

prej 98 deri 99%. Para së të përdoret për ndërtimin e celulave diellore, silici i fituar duhet të 

pastrohet më tej nëpërmjet të ashtuquajturit procesit Siemens për të fituar në atë mënyrë silicin 

me pastërti prej 99.99% 

Ngrohja dhe ftohja kërkohet gjatë gjithë vitit, por kërkesa varet nga kushtet klimatike. Në të 

ftohtë vendosja e split - klimave, ngrohja e shtëpisë në dimër përbën pjesën më të madhe të 

përdorimit të energjisë në ndërtesa. Në klimat e nxehta, ftohja është e nevojshme në muajt e 

verës, me rritjen e shpejtë të kërkesës në qytetet në zhvillim. Në çdo rajon ka ujë të nxehtë të 

nevojshme gjatë gjithë vitit. Në shumicën e vendeve, këto nevoja plotësohen me ngrohje ose 

ftohje të decentralizuar sisteme, të tilla si kaldaja ose kondicionerë, të instaluar në ndërtesa. 
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2.3.4 Energjia e erës 

Energjia e gjithmbarshme e erës parashikohet rreth 1021 J megjithatë, për shkak të dridhjeve 

të atmosferës, të tokës dhe të sipërfaqes ujore, pjesa më e madhe e kësaj energjie shpërndahet 

përkatësisht humbet.  

Energjia, e cila mund të fitohet prej erës varet nga shpejtësia e erës dhe nga madhësia e 

sipërfaqes në të cilën vepron era. Kështu p.sh. energjia teorike e cila fitohet me veprimin e erës 

me shpejtësi 10 m/s në sipërfaqen prej 1 m2 është 600 W, kurse mund të shfrytëzohet 

maksimalisht 60% nga ajo teorike, ose 360 W. 

Erërat shkaktohen për shkak së rajonet ekuatoriale të Tokës marrin më shumë rrezatim diellor 

sesa rajonet polare, duke krijuar në atmosferë rryma konveksioni në shkallë të gjerë. Sipas 

vlerësimeve të meteorologëve, rreth 1 deri 2% e rrezatimit diellor që vjen në Tokë konvertohet 

në energji erë, ndërsa 1% e energjisë ditore të erës është pothuajse ekuivalente me konsumin 

ditor aktual të energjisë në botë. Kjo do të thotë që burimi global i erës është shumë i madh, 

por edhe i shpërndarë gjerësisht. Natyrisht, për të përcaktuar sasinë e burimeve në zona të 

veçanta nevojiten vlerësime më të detajuara. 

Prodhimi i energjisë elektrike nga era është më tepër një industri e re. Në disa vende energjia 

e erës është tashmë konkurruese me energjinë fosile dhe atë nukleare, madje edhe pa marrë 

parasysh përfitimet mjedisore të energjisë së erës. Kosto e energjisë elektrike që prodhohet nga 

stacionet konvencionale të energjisë elektrike zakonisht nuk merr plotësisht në konsiderate 

ndikimet mjedisor të tyre (shiu acid, pastrimi i naftës së derdhur në det, efektet e ndryshimit të 

klimës, etj.). Prodhimi i energjisë së erës vazhdon të përmirësohet në mënyrë që të reduktohet 

kosto dhe të përmirësohet efiçienca.  

Energjia elektrike e prodhuar nga era kushton rreth 50 deri 80 € për KWh dhe parashikohet të 

bjerë në 40 € për KWh në të ardhmen e afërt. Projektet e energjisë së erës janë të thjeshta dhe 

me kosto të ulët mirëmbajtjeje. Qiratë e tokave që u paguhen fermerëve sigurojnë të ardhura 

shtesë për komunitetet rurale. Punimet e ndërtimit kryesisht i kryejnë kompanitë lokale duke 

siguruar punësim lokal, ndërsa për mirëmbajtjen krijohen vende pune afatgjate. Energjia e erës 

është një industri që po rritet me ritme të shpejta në mbarë botën. Në të gjithë botën operojnë 

rreth 60 prodhues dhe shumica e tyre janë evropianë. Lakorja e fuqisë është grafiku u cili tregon 

energjinë që jep një turbinë me erë për shpejtësi të ndryshme të erës. 
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Figura 2.3 Lakorja e fuqisë së turbinës me erë3. 

2.4 Përdorimi i energjisë për ngrohje dhe ftohje qendrore 

Disa vende kanë përdorur sisteme të centralizuara DHC4 për shumë dekada. Në ish-shtetet 

sovjetike dhe në të gjithë Evropën veriore, DHC ka qenë prej kohësh i përhapur. Në Danimarkë, 

Poloni dhe pjesë të Gjermanisë, pjesa më e madhe e ndërtesave ekzistues është e lidhur me 

rrjetet e ngrohjes qendrore. Sistemet e centralizuara mbulojnë deri në gjysmën e kërkesës për 

ngrohje të Danimarkës dhe gati një të tretën e kërkesës së Polonisë. Në vende të tjera, si Japonia 

dhe SHBA, ngrohja qendrore u shërben kryesisht përdoruesve komercialë dhe industrialë. 

Vetëm disa vende përdorin sisteme të ftohjes qendrore është në një shkallë të gjerë. 

Kondicionerët mbeten teknologjia dominuese e ftohjes kudo. Sistemet e ftohjes qendrore po 

bëhen më të zakonshme në disa qytete evropiane, si Helsinki, Paris dhe Stokholm. Megjithatë, 

në klimat e nxehta, sistemet në nivel qendror ofrojnë avantazhe edhe më të mëdha. Në Emiratet 

e Bashkuara Arabe, ftohja qendrore është rritur për të mbuluar më shumë se një të pestën (1/5) 

e ngarkesës së ftohjes. 

Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes qendrore mund të jenë një mënyrë më efikase dhe me kosto 

efektive për ngrohjen dhe ftohjen e zonave urbane. Shkalla e ekonomisë dhe rritja e efikasitetit 

të gjenerimit të lidhura me prodhimin e centralizuar mund të ulin  ndjeshëm kostot vjetore të 

shpenzuara për ngrohje dhe ftohje të ndërtesave rezidenciale. Ekziston një potencial i 

rëndësishëm që DHC të ndihmojë në përmbushjen e kërkesës për energji në rritje të shpejtë në 

qytetet anembanë botës. 

                                                 
3 Xh. Berisha: Burimet e Energjisë, Kolegji BIZNESI, Prishtinë, 2017. 
4 DHC – District Heating (Ngrohja qendrore e qytetit). 
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Figura 2.4 Paraqitja në % në bazë të shteteve të përdorimit të ngrohjes dhe ftohjes qendrore5. 

Sot, në shumicën e vendeve, burimet e ripërtëritshme përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të 

energjisë së përdorur në sisteme të tilla. Megjithatë, siç tregon ky studim, burimet e 

ripërtëritshme mund të furnizojnë më shumë se 20% të energjisë nevojiten për DHC brenda 

pak vitesh, duke pasur parasysh zgjedhjet e duhura të politikave dhe teknologjisë tani. Shumica 

e energjisë DHC aktualisht sigurohet nga lëndët djegëse fosile. Qymyri, për shembull, dominon 

përzierjen e energjisë DHC në Kinë, ndërsa gazi natyror është mbizotërues në SHBA. Në vitin 

2014, vetëm rreth 5% e totalit të ngrohjes qendrore në të gjithë botën furnizohej nga energjia e 

ripërtëritshme. 

Në disa vende, si Danimarka dhe Zvicra, energjia e ripërtëritshme tashmë siguron më shumë 

se 40% të furnizimit me ngrohje qendrore. Kur nuk bazohet në lëndët djegëse fosile, shumica 

e ngrohjes qendrore aktualisht mbështetet në mbetjet dhe biokarburantet, me role më të 

kufizuara për nxehtësinë gjeotermale dhe diellore. Ftohja  qendrore përdor kryesisht energjinë 

elektrike (për ftohësit me ngjeshje) dhe gazin natyror (për ftohësit absorbues). Ftohja e qarkut 

me burime të ripërtëritshme kryesisht përfshin skema ftohjeje falas nga lumenjtë, liqenet dhe 

uji i detit aty pranë. 

Shumica e planeve të vendit parashikojnë rritje të kërkesës për ngrohje qendrore, por vetëm 

një pjesë e moderuar ose statike e kësaj vjen nga burimet e ripërtëritshme të energjisë. 

Gjermania është një përjashtim, me rënien e kërkesës për ngrohje qendrore deri në vitin 2030 

për shkak të përmirësimeve ambicioze të efikasitetit të energjisë në sektorin e ndërtimit. 

Megjithatë, pjesa e sistemeve të qarkut në kërkesën totale për ngrohje ende rritet, sepse 

kursimet më të mëdha të energjisë vërehen në ndërtesat që përdorin sisteme të decentralizuara. 

                                                 
5https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd  

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
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Në rastin e referencës, pjesa e burimeve të ripërtëritshme të DHC rritet mesatarisht në disa 

vende, por është e pandryshuar në të tjera. Përdorimi i ftohjes së qarkut po rritet veçanërisht në 

Emiratet e Bashkuara Arabe. Asnjë nga vendet e tjera të ekzaminuara nuk ka marrë parasysh 

burimet e ripërtëritshme për ftohjen e zonave në planet ekzistuese të energjisë.  

-  

Figura 2.5 Paraqitja e përdorimit të karburanteve për ngrohje dhe ftohje qendrore6. 

 

 
Figura 2.6 Përdorimi për ngrohje/ ftohje me burimeve të ripërtëritshme të energjisë7. 

Arsyeja ekonomike për rritjen e burimeve të ripërtëritshme në DHC bëhet veçanërisht bindëse 

kur merren parasysh kostot e ndotjes dhe emetimeve të dioksidit të karbonit.  

                                                 
6https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd 
7https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd  

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
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2.4.1 Përdorimi i energjive të ripërtëritshme në Evropën  juglindore 

Energjia e ripërtëritshme tashmë luan një rol të rëndësishëm në Evropën juglindore, veçanërisht 

në formën e hidrocentraleve dhe bioenergjisë. Në të vërtetë, pjesa e EJL8 krenohet me një 

kapacitet të instaluar hidroenergjetik prej më shumë se 22 GW me potencial për të rritur 

ndjeshëm këtë kapacitet. Megjithatë, ndërkohë që hidrocentralet janë burim jetik në reduktimin 

e varësia se shteteve të rajonit nga lëndët djegëse fosile, ky burim kyç i energjisë elektrike 

duhet të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Në mënyrë të ngjashme, përdorimi i biomasës 

si burim i energjisë në rajon është i madh, falë sipërfaqes së madhe të pyllëzuar. Biomasa 

tradicionale përbën një pjesë të madhe të kërkesës totale për energji në të gjithë Evropën 

Juglindore dhe luan një rol jetik si burim i drejtpërdrejtë i nxehtësisë për ndërtesat e saj të 

banimit. Një zhvendosje nga përdorimi tradicional i energjisë se biomasës ndotëse në përdorim 

modern të biomasës është e nevojshme, megjithatë. 

Rajoni është gjithashtu i pajisur me burime të mira të erës, me erë që fryn me shpejtësi mesatare 

midis 5,5 metra në sekondë (m/s) dhe 6,7 m/s9. Rrezatimi diellor është gjithashtu relativisht i 

konsiderueshëm, veçanërisht në pjesa jugore e EJL (Shqipëria, Bullgaria dhe Maqedonia e 

Veriut). Potenciali teknik i burimeve të ripërtëritshme të ndryshueshme në shkallë të 

shërbimeve në EJL arrin deri në 1 680 peta xhaul (PJ). Nafta përfaqëson peshën më të madhe 

në furnizimin e përgjithshëm me energji primare, me 28% të totalit, e ndjekur nga lëndët 

djegëse të ngurta fosile – kryesisht linjiti i furnizuar në vend – me 27%, gazi natyror (20%) dhe 

biomasa (11%). Aktualisht, sektori energjetik i rajonit është shumë i varur nga një flotë e 

vjetërsuar e termocentraleve të linjitit, të cilat prodhonin 43% të 231 tera-vat orëve (TWh) të 

gjeneruara në 2017. 

Konsumi total i energjisë përfundimtare në rajon (TFEC) ishte rreth 2 720 PJ në 2017. Një 

pjesë e madhe e energjisë së konsumuar në sektorin e banesave vjen nga biomasa, e cila ofron 

një zgjidhje ekonomike për ngrohjen e ndërtesave të banimit. Megjithatë, përdorimi i biomasës 

në sektorin e banimit është kryesisht në pajisjet joefikase të gatimit dhe ngrohjes, të cilat janë 

burimi kryesor i ndotjes së ajrit lokal dhe problemeve shëndetësore. Përmirësimi i aksesit në 

zgjidhje të pastra për gatimin dhe ngrohjen është një prioritet nën Iniciativën e Kombeve të 

Bashkuara për Energjinë e Qëndrueshme për të Gjithë. Ka ende shumë familje që nuk kanë 

akses për kyçje në zgjidhje efiçente - mbi 30% në disa raste. Progresi i ngadaltë në vendosjen 

në përdorim të sistemit modern të përdorimit të biomasës (pa ndotje të ajrit) tregon praninë e 

                                                 
8 EJL – Europa jug lindore. 
9 Shpejtësia e erës e matur në lartësi prej 1000 m. 
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barrierave të rëndësishme dhe se masat aktuale të politikave janë të pamjaftueshme për të 

stimuluar vendosjen e zgjidhjeve të bazuara në energjinë e ripërtëritshme.  

 

Figura 2.7 Furnizimi total i energjisë primare dhe kombinimi i prodhimit të energjisë elektrike sipas 

burimit, EJL, 201710. 

Në llogaritjet e konsumit të energjisë se biomasës për  objektet e banimit dhe rezidenciale, nuk 

ka të dhëna për këtë konsum në pjesën e shtetit të Kosovës.  

 

Figura 2.8 Pjesa e familjeve pa qasje në zgjidhje të energjisë efiçente për pjesën amvisërisë, EJL 

2010 dhe 201611. 

                                                 
10https://www.irena.org/-

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd 
11 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_REmap_DHC_Report_2017.pd
https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
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2.4.2 Energjia primare e cila përdoret në vendet e EJL 

EJL ka pak burime të karburanteve fosile përveç linjitit, me rreth 4.6% të rezervave totale 

botërore të pranishme në rajon. Serbia ka rezerva prej 7 112 milion ton (Mt), Bosnja dhe 

Hercegovina dhe Bullgaria kanë rreth 2 000 Mt secila, ndërsa Kosova mban rreth 1 564 Mt. 

Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Sllovenia dhe Rumania mbajnë rezerva më të vogla, që 

variojnë nga 522 Mt dhe 280 Mt, në rend në rënie. Rezervat e qymyrit të fortë me më pak 

karbon intensiv janë relativisht të vogla, me pasurinë kryesore në Serbi (402 Mt), Bullgari (192 

Mt) dhe Mal të Zi (142 Mt). Indeksi i raportit rezervë-prodhimit (R/P) është veçanërisht i lartë 

për Serbinë dhe Bosnje-Hercegovinën, ku është vlerësohet të arrijë afër 200 vjet. Shumica e 

gazit natyror dhe naftës së EJL-së importohet, duke pasur parasysh rezervat e brendshme jo të 

rëndësishme. Përjashtim bën Rumania, e cila mban mbi 60% të rezervave të naftës në rajon 

dhe 80% të gazit të saj. Në fillim të viteve 1980, 

Tabela 2.1 Rezervat e karburanteve fosile, EJL, 201712. 

 

Rumania vlerësohej të ishte e pasur për sa i përket burimeve hidrokarbure, por rezervat e saj të 

gazit janë ulur ndjeshëm që atëherë, për shkak të varfërimit të shpejtë dhe rivlerësimit. Rezervat 

                                                 
12 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
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ranë nga 713 miliardë metër kub në 1980 në më pak se 100 miliardë metër kub në 2017. 

Shqipëria dhe Serbia janë të pajisura me 24 Mt dhe 11 Mt naftë, përkatësisht, ndërsa Kroacia 

dhe Bullgaria kanë 10 Mt dhe 2 Mt. 

 

Figura 2.9  TPES në EJL, 2007-2017 (lart) dhe aksionet rajonale, 2017 (poshtë) (PJ*)13. 

Në pjesën më të madhe të Evropës Juglindore, furnizimi total me energji primare (TPES) ka 

mbeti e qëndrueshme ose në rënie gjatë dy dekadave të fundit. Me recesionin e thellë të fillimit 

të viteve 1990, rënia ekonomike shkaktoi një reduktim të TPES, pasi pothuajse të gjitha 

industritë intensive të energjisë u mbyllën. Mos efikasiteti i lartë vazhdoi gjithashtu në sistemin 

energjetik të mirëmbajtur keq, megjithëse këto u trajtuan gjithnjë e më shumë pas vitit 2000. 

Për më tepër, katër vendet e BE-së – Bullgaria, Kroacia, Sllovenia dhe Rumania – pësuan një 

rënie të konsiderueshme të TPES si pasojë e krizës financiare në vitin 2008 dhe zbatimit të 

masat e efikasitetit të energjisë. Gjatë dekadës së fundit, përzierja e energjisë e TPES nuk ka 

ndryshuar dukshëm, me lëndë djegëse fosile që siguron pjesën më të madhe të furnizimit me 

energji. Nafta përfaqëson peshën më të madhe në TPES (28%), e ndjekur nga fosilet e ngurta 

                                                 
13 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
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lëndë djegëse (27%; kryesisht linjit me furnizim lokal), gaz natyror (20%) dhe biomasë (11%). 

Megjithatë, në nivel rajonal, përzierja e energjisë ndryshon fuqishëm midis ekonomive të EJL-

së (Figura 2.1) – shpesh e lidhur ngushtë me disponueshmërinë e burimeve vendase të 

energjisë.  

2.4.3 Përdorimi i energjisë elektrike në EJL 

Elementet kryesore të infrastrukturës energjetike të rajonit janë të vjetra dhe kanë nevojë për 

zëvendësim brenda dekadës së ardhshme. Në të vërtetë, epoka e termocentraleve të EJL - të 

cilat ishin të mbajtura në mënyrë të pamjaftueshme në vitet 1990, kanë intensitet të lartë të 

lirimit të karbonit dhe mungesa e diversitetit në furnizimin me energji elektrike – është tani 

duke krijuar sfida serioze teknike dhe politike. Shfrytëzimi i fuqishëm i burimeve indigjene të 

linjitit me emetim intensiv do të duhet të pajtohet me angazhimet kombëtare të klimës dhe 

përmirësimin lokal të ndotjes së ajrit. Nevoja urgjente për rehabilitim dhe zëvendësim të gjerë 

të Infrastruktura e vjetërsuar, e kombinuar me një varësi të lartë nga importi, megjithatë mund 

të hapë dyert për investime në prodhimin e energjisë së ripërtëritshme. Tkurrja e kostos së 

energjisë së ripërtëritshme dhe futja e objektivave të energjisë së ripërtëritshme dhe efiçencës 

së energjisë po inkurajojnë një ri-shqyrtim të mënyrës se si energjia prodhohet, shpërndahet 

dhe konsumohet në rajon. Që nga fillimi i viteve 2000, kërkesa për energji elektrike është rritur 

pak në EJL, kryesisht për shkak të elektrifikimit të sektorit industrial. Kjo ka kompensuar uljen 

e kërkesës të shkaktuar nga masat për efiçencën e energjisë. Në të gjitha ekonomitë e rajonit, 

një e qëndrueshme ose pak rritje e kërkesës për energji parashikohet edhe në strategjitë 

energjetike. Hidroenergjia është teknologjia më e përdorur për sa i përket kapacitetit të 

instaluar, me 35% të kapacitetit total të instaluar, e ndjekur nga lëndët djegëse fosile të ngurta 

(thëngjilli dhe linjiti) me 32%, bërthamore me 12%, dhe era në tokë me 8%. Në vitin 2017, në 

EJL janë prodhuar 213 tera-vat orë (TWh) energji elektrike. Pas marrjes parasysh të bilancit të 

eksportit, konsumit të brendshëm të termocentraleve, humbjeve në transmetim dhe 

shpërndarje, 168 TWh ishin në dispozicion për konsumin final të energjisë.  

Linjiti dhe qymyri i fortë luajnë një rol themelor në ekonomitë me burime të mëdha vendase. 

Më së shumti, në vitin 2017, qymyri dhe linjiti vendas ishin përgjegjës për 96% të prodhimit 

të energjisë elektrike në Kosovë*, 75% në Bosnje dhe Hercegovinë, 71% në Serbi, 54% në 

Maqedoninë e Veriut, 54% në Mal të Zi dhe 45% në Bullgari. Pavarësisht sfidave klimatike 

dhe mjedisore, në Bosnje dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Rumani 

dhe Serbi, investimi në 7.5 GW të termocentraleve të reja të qymyrit dhe termocentraleve 
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zëvendësuese është aktualisht në shqyrtim (Global Coal Plant Tracker; 2018, CEE Bankwatch 

Network , 2019).  

Tabela 2.2 Kapaciteti i instaluar në MW sipas burimit, SEE, 201814. 

 

Në Slloveni dhe Bosnje dhe Hercegovinë, dy njësi të termocentralit me linjitit – Shoshtanj 6, 

me 600 megavat (MW) dhe EFT Stanari, me 300 MW – filluan funksionimin përkatësisht në 

vitin 2015 dhe 2016. Ndërkohë, midis 2010 dhe 2018, 10.3 GW termocentrale të shpallura ose 

të lejuara me qymyr u anuluan, kaluan në gaz ose u ndaluan ndërtimi i tyre (Global Coal Plant 

Tracker, 2018).  

 

                                                 
14 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe


Punim Diplome Master 

 

Page 32 of 83 

 

Figura 2.10 Prodhimit të energjisë elektrike sipas burimit, EJL, 2007-2017 (lart) dhe aksionet 

rajonale, 2017 (poshtë)15. 

2.4.4 Tregu i energjisë në Evropë 

Fragmentimi rajonal i kaluar pengoi bashkëpunimin në projektet e përbashkëta të energjisë dhe 

infrastrukturën e transmetimit.  

 

Figura 2.11 Tregtia e energjisë elektrike, EJL, 2000-201716. 

Për rrjedhojë, niveli i shkëmbimit ndërkufitar të energjisë elektrike është ende i vogël në 

krahasim me Evropën Perëndimore dhe Qendrore. Gjate viteve, tre vendet që operojnë 

termocentralet bërthamore – Bullgaria, Rumania dhe Sllovenia – kanë qenë eksportuesit më të 

                                                 
15 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  
16 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
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rëndësishëm të energjisë elektrike në rajon. Në të kundërt, tre vende kanë spikatur për importet 

e energjisë elektrike: Shqipëria, Kroacia dhe Maqedonia e Veriut.  

2.4.5 Konsumi final i energjisë në EJL 

Konsumi total i energjisë finale (TFEC) i referohet energjisë së konsumuar nga përdoruesit 

fundorë, si familjet, industria dhe transporti, ndërsa përjashton energjinë e përdorur nga vetë 

sektori i energjisë. Midis 2012 dhe 2016, si dhe midis 2000 dhe 2010, TFEC në EJL përjetoi 

ritme të qëndrueshme rritjeje. Sektori rezidencial është konsumatori më i madh, me një pjesë 

prej 32% të TFEC deri në vitin 2016, dhe përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të arritur 

kursime të energjisë (REN21/UNECE, 2015). Gjatë të njëjtave dy periudha, konsumi i 

energjisë në sektorin e transportit u rrit fuqishëm, duke arritur në 30% të TFEC në 2017. Në 

tërësi, sektorët industrialë, të transportit dhe të banimit përbënin 87% të TFEC atë vit. Biomasa 

është forma më e zakonshme e energjisë së ripërtëritshme që përdoret nga konsumatorët 

përfundimtarë, kryesisht në ngrohjen e banesave. Tre sektorët më të rëndësishëm janë analizuar 

në detaje në seksionet e mëposhtme.  

 

Figura 2.12 Konsumi final i energjisë sipas sektorëve, EJL, 201717. 

                                                 
17 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  
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Figura 2.13 Konsumi i energjisë për kokë banori, EJL, 201718. 

2.4.6 Kapaciteti për përdorimin e energjive të ripërtëritshme 

Në vitin 2016, BE-ja porositi një studim mbi hidrocentralet për Ballkanin Perëndimor. Kjo 

kishte për qëllim përcaktimin se si të zhvillohej potenciali hidroenergjetik i rajonit në një 

mënyrë që balancon prodhimin e energjisë, mbrojtjen nga përmbytjet dhe shqetësimet 

mjedisore. Studimi doli në përfundimin se prioriteti i parë, imediat për investimin duhet të jetë 

rehabilitimi dhe rritja e efikasitetit të hidrocentraleve ekzistuese, në kombinim me masat e 

restaurimit ekologjik. Kjo do të ruante kapacitetin ekzistues dhe gjenerimin që hidrocentrali 

aktualisht kontribuon në përzierjen energjetike të rajonit. Të Studimi doli në përfundimin se 

zhvillimi i projekteve Greenfield duhet të kufizohet në hidrocentrale, pasi kontributi i 

centraleve të vogla në prodhimin e energjisë është jashtëzakonisht i kufizuar, ndërsa ndikimi i 

tyre në mjedisi mund të jetë i rëndë. Rrugët ujore të Ballkanit Perëndimor u ofrojnë banorëve 

të rajonit shumë shërbime që janë thelbësore për jetesën e tyre. Prandaj, hidrocentrali duhet të 

zhvillohet në përputhje me standardet më të larta të ruajtjes së mjedisit (WBIF, 2018a). Disa 

rinovime dhe modernizime tashmë po ndodhin, për shembull, në hidrocentralin Iron Gate 2 në 

Serbi. Rrezatimi horizontal global, një parametër kyç në instalimin e PV-ve diellore, është më 

i lartë në pjesën jugore të rajonit, ku arrin mbi 4,5 kilovat orë për metër katror në ditë 

(kWh/m2/ditë). Burimet diellore në pjesën veriore janë më modeste, deri në 3 kWh/m2/ditë, 

                                                 
18 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  
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por në përputhje ose më mirë se vendet e tjera evropiane me vendosje të madhe PV, si 

Gjermania.  

 

Figura 2.14 Burimet diellore në rajonin e EJL19. 

I gjithë rajoni është i pajisur me burime të mira të erës, me erë që fryn me shpejtësi mesatare 

prej 5,5 metra në sekondë (m/s) dhe 7 m/s, në lartësinë 100 metra. Malore dhe bregdetare 

peizazhi rrit ndryshimin e burimeve të erës në të gjithë rajonin, me shpejtësi mesatare më të 

larta të erës në zonat bregdetare dhe në lartësi të mëdha. Bregdeti lindor i rajonit (Republika e 

Moldavisë dhe Rumania) gëzon burimet më të mira të erës, me erë mesatare shpejtësi prej 6 

m/s deri në 7 m/s. Bregdeti i Adriatikut (Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Mali i Zi 

dhe Sllovenia) gëzojnë shpejtësi mesatare të ngjashme të erës, por kjo zonë gjithashtu goditet 

rregullisht nga erërat që fryjnë midis 150 dhe 200 kilometra në orë (e njohur si "Bora"). Kjo 

shton stres shtesë në turbinat e erës. Megjithatë, energjia e erës nuk merret me potencialin e saj 

të plotë, si në vendet e afërta me burime të ngjashme të erës, me përjashtim të korrjes në vendet 

anëtare të BE-së të rajonit. Veçanërisht, prania e një potenciali të mirë teknik është një kusht i 

domosdoshëm por jo i mjaftueshëm për vendosje. Aspekte të tjera që duhen marrë parasysh 

janë kufijtë ekonomikë të furnizimit, kufizimi i tregut dhe prania e zinxhirëve të duhur të 

furnizimit. 

                                                 
19 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  
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Figura 2.15 Shpejtësia e erës dhe centralet e erës në rajonin e EJL dhe vendet përreth20. 

 

Tabela 2.3 Potenciali teknik në rajon për sistemet PV21, energjinë e erës dhe hidrocentrale22 

 

                                                 
20 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

21 FV – Sistemet fotovoltaike. 
22 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  

https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe
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Të dhënat e disponueshme për projektet në bazën e të dhënave të kostos së ripërtëritshme 

IRENA tregojnë se faktori i kapacitetit 14 i projekteve diellore PV në shkallë të shërbimeve 

dhe erës tokësore në EJL ka qenë historikisht në përputhje me vlerat e arritura në vendet e tjera 

evropiane. Gjithashtu, faktori i kapacitetit mesatar të ponderuar ka shfaqur një tendencë të lehtë 

rritëse në të gjithë rajonin. Megjithëse niveli i ulët i vendosjes paraqet sfida për mbledhjen e të 

dhënave në rajon, vlera qendrore për kostot totale të instaluara të PV-ve diellore gjatë vitit 2018 

mund të vlerësohet në rreth 1 215 USD/kW (rreth 10% më e lartë se mesatarja e ponderuar e 

vendeve evropiane). Ndërkohë, vendet më konkurruese të G20 kanë raportuar kosto nën 1 000 

USD/kW. Duke supozuar një kosto kapitali prej 7,5%, diapazoni i kostove totale të instaluara 

për PV diellore mund të përkthehet në një interval LCOE midis 0,093 USD dhe 0,130 

USD/kWh. Për SEE, një vlerë qendrore LCOE prej 0,105 USD/kWh mund të vlerësohet për 

vitin 2018, rreth 5% më e lartë se vlera mesatare e ponderuar për tregjet evropiane jashtë EJL. 

Nxitur nga një tendencë globale në rënien e turbinës dhe ekuilibrit të kostove të projektit, kostot 

totale të instaluara në EJL kanë ulur me 19% që nga viti 2010. Mesatarja e ponderuar vlera në 

2018 ishte 2 030 USD/kW, 4% më e lartë se në vitin 2018. Tregjet evropiane jashtë Evropës 

Juglindore.  

 
Figura 2.16 Tendencat e faktorit mesatar të kapacitetit, EJL krahasuar me pjesën tjetër të Evropës, 

2010-1823. 

                                                 
23 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe  
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Figura 2.17 Kostot totale të instaluara për erën në tokë, EJL krahasuar me pjesën tjetër të Evropës, 

2010-201824. 

  

                                                 
24 https://www.irena.org/publications/2019/Dec/RE-Market-Analysis-Southeast-Europe 
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Kapitulli i tretë   

PËRCAKTIMI I SASISË SË NEVOJSHME TË ENERGJISË PËR NGROHJE PËR 

MODELIN E SHTËPISË L1 NË LAGJEN QËNDRESA  

Shtëpia model L1 ndodhet në lagjen Qëndresa, Prishtinë e cila është përzgjedhur për studim 

dhe përgatitje të këtij punimi master, e cila shfrytëzohet me qëllim të caktuar, me dëshirën që 

në fund të analizës të paraqiten në formë të një pasqyre të gjitha elementet dhe detajet që 

cilësohen si shpenzues të energjisë termike për gjendjen fizike në aspektin ndërtimor dhe teknik 

të sistemit për ngrohje dhe pas masave për efeciencë të energjisë me qëllim të rritjes së 

performancës energjetike. 

3.1 Lokacioni i shtëpisë model L1, klima dhe faktorët klimatik 

Fillimisht do të trajtohet gjendja ekzistuese e objektit, llogaritjet e shpenzimeve të energjisë 

elektrike dhe termike, pas këtyre të dhënave do të kemi të mundësinë të verifikojmë efiçiencën 

e objektit si dhe masat të cilat duhet të ndërmerren për ta përmirësuar atë. 

Kjo shtëpi banimi është e ndërtuar në lagjen Qëndresa në Prishtinë. Lagjja Qëndresa është e 

vendosur në periferi të Prishtinës me këto koordinata:  42º37’25.0” V dhe 21º08’24.5” L 

 

Figura 3.1 Vendndodhja e shtëpisë model L1 në lagjen Qëndresa, Prishtinë. 
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Figura 3.2 Lagja Qëndresa, Prishtinë – shtëpia model25. 

Në Prishtinë dominon klima kontinentale, diagrami i temperaturave të cilat mbizotërojnë gjatë 

gjithë vitit në qytet janë të treguara në diagramin në vazhdim. Vlera maksimale ditore e 

temperaturës së ajrit është evidentuar gjatë muajit gusht me 32.6 ºC. Ndërsa, vlera minimale 

ditore në Prishtinë ka arritë në -11.6 ºC në muajin dhjetor. (Të dhëna nga Vjetari 

Hidrometeorologjik, i vitit 2004-2013).  

Vera është e ngrohtë dhe kryesisht e kthjellët dhe dimrat janë shumë të ftohtë dhe pjesërisht të 

vrenjtur. Temperatura mesatare vjetore në Komuna e Ferizajt është 10 ºC, gjersa 9 ºC në viset 

malore. Muajt më të nxehtë janë Korriku dhe Gushti më temperaturë mesatare 20.6 dhe 20.5 

ºC, ndërsa më i ftohti është janari më –1.4 ºC. Maksimumi absolut i temperaturës së ajrit është 

në Gusht 37.3 gradë celsius, ndërsa minimumi –26.0 ºC. Sipas të dhënave të IHMK. Në vitin 

1963 në Ferizaj është regjistruar temperatura maksimale ekstreme -34.0 ºC. 

Lagështia relative e ajrit ka vlerë mesatare vjetore 74,7% më muajin gusht më të thatë (63%) 

dhe me muajin më lagështi më të madhe janarin (86,1%). Sipas të dhënave të IHMK. Lagështia 

më e lartë mesatare sillet prej 85.0 % deri 87.0 %,në muajt Dhjetor dhe Janar, ndërsa ajo më e 

ultë në muajt Prill dhe Maj, e cila sillet prej 68.2 % deri 68.4 %. Kohë me vranësi më të lartë 

ka janari me 7.3/10, ndërsa vranësi më të ultë ka gushti me 3.8/10. 

Në këtë regjion vranësia mesatare vjetor është 57% gjatë së cilës frekuenca e ditëve të kthjellëta 

është 57,9 (15,9% nga viti), sipas të dhënave të IHMK. Insolimi mesatar vjetor në Prishtinë 

është 2 034 orë me diell. Muaji me më shumë orë me diell është gushti me 264.6 orë, ndërsa 

dhjetori karakterizohet me kohën më të shkurtër të insolimit, mesatarisht 63.8 orë. 

                                                 
25 https://m.facebook.com/qendresahome/photos/a.104875554748876/325679162668513/?type=3&source=54 
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Sasitë e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara në mënyrë jo të barabartë. Sasitë mesatare 

vjetore sillën rreth 673.3 mm në Ferizaj, sipas të dhënave të IHMK. Muaji me më së shumti të 

reshura është maji, me 105.6 mm, ndërsa me më së paku gushti, me 42.2 mm. Mesatarisht toka 

e Ferizajt është 51.8 ditë e mbuluar me borë. Në janar ka më së shumti borë (17.0 ditë), ndërsa 

më së paku borë ka prilli(1.0 ditë). Ndërsa, duke u bazuar në trëndafilin e erës kuptojmë së 

erërat dominante janë ato në veri dhe në jug, si dhe duke u shoqëruar në pjesët e tjera kohore 

me kombinime të erërave VP-JL. 

. 

Figura 3.3 Trëndafili i erës. 

3.2 Arkitektura dhe funksioni i shtëpisë model 

3.2.1 Planimetritë, prerjet e objektit dhe fasadat, pamja ekzistuese e objektit 

Objekti i aprovuar si model është shtëpi banimi me etazhitet P+1, përbëhet nga baza e përdheses 

dhe kati i parë. Ky objekt shërben si objekt banimi, dhe sigurisht gjatë gjithë kohës do të jete i 

frekuentuar. Të gjitha informatat në lidhje me objektin në fjalë janë marr nga pronari i shtëpisë. 

Objekti është shtëpi individuale, ambientet janë në funksion të banorëve të shtëpisë. 

Tabela 3.1 Të dhënat kryesore në lidhje me objektin e analizuar 

Objekti Shtëpi banimi, Prishtinë  

Data e analizës  Mars, 2022 

Viti i ndërtimit 2021 

Lloji i konstruksionit Sistem masiv me mure me blloqe të zgavruara 

Numri i kateve Dy etazhe (Përdhese dhe kati i parë) 

Sipërfaqja, m2 260 Sipërfaqja e ngrohur, m2 198.00 

Vëllimi, m3 702 Vëllimi i ngrohur, m3 534.60 

Numri i personave  6   15 Tetor - 15 Prill 
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Shtëpia model ka pesë hapësira kthina që sipas funksionit janë: dhomë e qëndrimit ditor, 

kuzhinë, dhomë e gjumit, korridor, dhe banjo. Hapësirat shfrytëzohen nga mesatarisht 6 

persona në ditë, të moshave të ndryshme. Përdhesa ka një hyrje kryesore. Ka dritare në secilën 

kthinë me hapje të caktuar. Karakteristikat e hapësirave për përdhesen e shtëpisë model janë 

prezantuar në tabelën në vijim. 

Tabela 3.2 Destinimi i hapësirave të përdheses për shtëpinë model 

Niveli Hapësirat 
Sipërfaqja 

neto, m2 

Vëllimi neto, 

m3 

Sipërfaqja 

bruto, m2 

Vëllimi bruto, 

m3 

Përdhesa  

Qëndrimi ditor 45 109.70 59.56 208.17 

Kuzhinë 23.3 62.61 25.63 69.9 

Korridori 16 43.2 17.6 47.52 

Dhomë gjumi 15.1 40.77 16.61 44.8 

Banjo 4.0 11.34 4.62 12.47 

Kati i parë ka po ashtu pesë kthina që sipas funksionit janë: tri dhoma të gjumit, korridor dhe 

banjo. Hapësirat shfrytëzohen nga mesatarisht gjashtë persona në ditë, të moshave të ndryshme. 

Përdhesa ka një hyrje kryesore. Ka gjithsej trembëdhjetë dritare në secilën hapësirë me hapje 

të caktuar. Në tabelën vijuese janë prezantuar karakteristikat teknike për kati e parë. 

Tabela 3.3 Destinimi i hapësirave të katit të parë për shtëpinë model 

Niveli Hapësirat 
Sipërfaqja neto,  

m2 

Vëllimi neto,  

m3 

Sipërfaqja bruto,  

m2 

Vëllimi bruto, 

m3 

Baza e 

katit të 

parë 

  

Dhomë gjumi 1 20.0 57.12 24.48 68.5 

Dhomë gjumi 2 12.0 33.6 14.4 40.36 

Dhomë gjumi 3 15.20 42.56 20.24 51.07 

Dhomë gjumi 4 16.8 47.04 28.16 56.4 

Korridori 13.5 37.8 24.2 45.36 

Banjo 7.7 21.56 9.24 25.87 

Banjo 5.2 14.56 10.24 17.47 

Banjo 4.2 11.76 5.02 14.11 

Në vazhdim do të paraqiten baza e përdheses dhe e katit të parë. 
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Figura 3.4 Paraqitje skematike e bazës së përdheses. 

 

Figura 3.5 Paraqitje skematike e bazës së katit. 

3.2.2 Karakteristikat fizike të shtëpisë model për gjendjen ekzistuese 

Elementet e ndërtimit janë ekzaminuar gjatë vizitës në terren. Gjatë ekzaminimit janë 

konstatuar mangësi të caktuara të cilat shkaktojnë humbje të mëdha termike.  
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 Muret e jashtme sipas gjendjes ekzistuese  

Muret e jashtme janë vlerësuar të jenë në gjendje përgjithësisht të mirë, me disa zona në të cilat 

po ashtu vlerësohet se ka humbje të nxehtësisë, do të thotë janë evidentuar urat termike. Objekti 

përbëhet prej mureve të ndërtuara nga blloqet të zgavruara argjile, me trashësi 25 cm, të 

suvatuara nga të dyja anët me trashësi 1.5 cm. Në tabelën në vazhdim është prezantuar 

kalkulimi i koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për muret e jashtme. 

Tabela 3.4 Kalkulimi i koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për muret e jashtme 

  Muret e jashtme – gjendja ekzistuese   

Nr. Lloji i materialit  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m
2K/W] 

1 Suva prej llaçit gëlqeror 1.50 0.81 0.02 

2 Bllok i zgavruar argjile 25.00 0.55 0.45 

3 Suva prej llaçit çimento-gëlqeror 1.50 0.99 0.02 

 Shuma e rezistenca e kalimit të nxehtësisë për materialet e përdorua ΣRλ = 0.49 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga brenda Rb  = 0.13 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga jashtë Rj  = 0.04 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 0.66 [m²K/W] 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U=1/Rk= 1.52 [W/m²K] 

 

 Dritaret dhe dyert e jashtme 

Gjatë inspektimit të shtëpisë së analizuar është evidentuar se dritaret e aplikuara në objekt kanë 

forma të ndryshme, kornizat e tyre janë të bëra nga PVC si dhe kanë xham të dyfishtë dhe kanë 

vlerën U=2.4 W/m2K. Derë e hyrjes dhe dyert e ballkonit gjithashtu janë me xham të dyfishtë 

dhe kanë vlerën U=2.4 W/m2K 

Tabela 3.5 Vlerat U, W/m2K, të përvetësuara për dritaret dhe derën e hyrjes 

Lloji i dritares 
Materiali i 

 kornizës  

Sasia,  

Copë 

Sipërfaqja, 

m2 

Vlera ekzistuese  

U, W/m2K 

Dritarja 01 PVC 1 9.88 2.4 

Dritarja 02 PVC 1 3.12 2.4 

Dritarja 03 PVC 2 2.6 2.4 

Dritarja 04 PVC 1 7.8 2.4 

Dritarja 05 PVC 2 4.16 2.4 

Dritarja 06 PVC 2 0.6 2.4 

Dritarja 07 PVC 1 2.1 2.4 
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Dritarja 08 PVC 3 4.5 2.4 

Dritarja 09 PVC 1 5.28 2.4 

Dritarja 10 PVC 1 6.7 2.4 

Dritarja 11 PVC 3 1.44 2.4 

Dritarja 12 PVC 1 1.92 2.4 

Dera hyrjes 01 PVC 1 1.92 2.4 

 Dyshemeja 

Për sa i përket dyshemesë në objektin e analizuar ekziston një lloj i dyshemesë si dhe dy lloje 

të ndryshme të mbulimit të sipërfaqeve (pllakë qeramike dhe laminat). Mund të themi se 

dyshemeja është në gjendje kryesisht të mirë. Në tabelën në vazhdim është prezantuar 

kalkulimi i koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për dyshemenë në kontakt me tokën 

e cila është e punuar prej zhavorri me trashësi 15 cm, pllakë masive prej betoni me trashësi 20 

cm, hidroizolim me bazë bitumeni me trashësi 1.5 cm, hidroizolim me PVC me trashësi 1.0 

cm, estrih prej betoni me trashësi 8 cm, dhe pllaka prej qeramike me trashësi 2.5 cm. 

Tabela 3.6 Kalkulimi koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për dyshemetë 

 Dyshemeja – gjendja ekzistuese   

Nr. Lloji i materialit  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m
2K/W] 

1 Zhavorr 15.00 0.81 0.19 

2 Pllakë masive prej betoni 20.00 0.79 0.25 

3 Hidroizolim me bazë bitumeni 1.50 0.23 0.07 

4 Hidroizolim me PVC 1.00 0.19 0.05 

5 Estrih prej betoni 8.00 1.40 0.06 

6 Pllaka të qeramikës 2.50 1.05 0.02 

 Shuma e rezistenca e kalimit të nxehtësisë për materialet e përdorura  ΣRλ = 0.64 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga brenda Rb  = 0.17 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga jashtë Rj  = 0.00 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 0.81 [m²K/W] 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U=1/Rk= 1.24 [W/m²K] 

 Kulmi i rrafshët  

Forma e kulmit është i rrafshët i cili përbëhet nga materialet e dhëna në vazhdim. Në tabelën 

në vazhdim është prezantuar kalkulimi i koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për 

kulmin e pjerrtë i cili është e punuar prej zhavorri me trashësi 10 cm, hidroizolim me bazë 
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bitumeni me trashësi 1.5 cm,  estrih prej betoni me trashësi 8 cm, pllakë masive prej betoni me 

trashësi 20 cm dhe suva prej llaçit gëlqeror me trashësi 1.5 cm. 

Tabela 3.7 Kalkulimi koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për kulmin e rrafshët 

  Kulmi i rrafshët – gjendja ekzistues  

Nr. Lloji i materialit  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m
2K/W] 

1 Zhavorr 10.00 1.50 0.07 

2 Hidroizolim me bazë bitumeni 1.50 0.23 0.07 

3 Estrih Betoni 8.00 1.76 0.05 

4 Pllakë masive prej betoni 20.00 0.79 0.25 

5 Suva prej llaçit gëlqeror 1.50 0.50 0.03 

  Shuma e rezistenca e kalimit të nxehtësisë për materialet e përdorura ΣRλ = 0.45 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga brenda Rb  = 0.13 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga jashtë Rj  = 0.04 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 0.62 [m²K/W] 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U=1/Rk= 1.62 [W/m²K] 

3.3 Llogaritja e sasisë së nxehtësisë për shtëpinë model për gjendjen ekzistuese 

Llogaritja e sasisë së nxehtësisë për shtëpinë model për gjendjen ekzistuese është bërë bazuar  

sipas nënkapitullit 3.2.2 Karakteristikat fizike të shtëpisë model për gjendjen ekzistuese sipas 

koeficienteve të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për mure të jashtëm, dritare dhe dyer, dysheme 

dhe kulm. Koeficientet referentët janë prezantuar në tabelat 3. 4 deri në tabelën 3.7. 

Metodologjia e kalkulimit të humbjeve është bazuar në literaturën Fejzullah Krasniqi, Ngrohja 

dhe klimatizimi II, Universiteti i Prishtinë, Prishtinë, 2000; Fejzullah Krasniqi, Ngrohja dhe 

klimatizimi – I, Universiteti i Prishtinë, Prishtinë, 1997 dhe F. Krasniqi, N. Sahiti, Ngrohja dhe 

klimatizimi Përmbledhje detyrash, Tekst Universitar, Universiteti i Prishtinë, Prishtinë, 1998. 

Kalkulimi i humbjeve të  nxehtësisë për hapësira është bazuar në temperaturën e jashtme të 

normuar -18oC dhe rezultatet do të prezantohen në tabelat vijuese.  

 

 

 

 

 

 

 



Punim Diplome Master 

 

Page 47 of 83 

 

Tabela 3.8 Kalkulimi i humbjeve të  nxehtësisë për hapësirën e qëndrimit ditore dhe kuzhinës 

 

Tabela 3.9 Paraqitja e humbjeve të  nxehtësisë për hapësirat në pjesën e përdheses26 

 

                                                 
26 PH-01 Qendrimi ditor + kuzhina; PH-02 Dhomë gjumi; PH-03 Banjo; PH-04 WC dhe PH-05 Korridor. 
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Tabela 3.10 Paraqitja e kalkulimit të  humbjeve të  nxehtësisë për katin e parë 

Përdhesa 

Hapësira  PH -01 PH- 02 PH-03 PH-04 PH-05 

Temperatura e brendshme e normuar, °C 20 20 24 20 15 

Sipërfaqja e hapësirës, m2 50.0 15.1 4.0 1.24 16.0 

Nxehtësia e nevojshme për ngrohje, W 6,364  1,933  732  194  421  

Tabela 3.11 Paraqitja e humbjeve të  nxehtësisë për hapësirat e katit parë27 

Kati I 

Hapësira KH-01 KH-02 KH-03 KH-04 KH-05 KH-06 KH-07 KH-08 

Temperatura e brendshme 

e normuar, °C 
20 20 20 20 24 24 24 15 

Sipërfaqja e hapësirës, m2 20.0 12.0 15.2 16.8 4.3 5.2 7.7 13.5 

Nxehtësia e nevojshme  

për ngrohje, W 
3,451 2,423  2,667  3,959  988  1,050  1,173  831  

Tabela 3.12 Paraqitja totale e kalkulimit të  humbjeve për shtëpinë model 

Totali i sasisë së nxehtësisë  

Nxehtësia e nevojshme për ngrohje për pjesën e përdheses      9,646 W 

Nxehtësia e nevojshme për ngrohje për pjesën e katit të parë 16,542 W 

Nxehtësia nevojshme për ngrohje për gjithë shtëpinë 26,188 W 

3.4 Përcaktimi për sistemi i ngrohjes për objektin model 

Ngrohja e ambienteve të objektit është mundësuar përmes kaldajws elektrike me fuqi nominale 

ngrohëse 28 kW e prodhuesit VIESSMANN28. Kaldatorja ku është montuar kaldaja elektrike 

ndodhet në përdhese më një sipërfaqe prej 9.0 m2 e cila ventilim natyral (përmes dritareve). 

Pajisjet e instaluara për prodhimin dhe shpërndarjen e ngrohjes janë prezantuar në tabelën e 

mëposhtme. 

Skema funksionale e sistemit të ngrohjes është paraqitur në figurën e mëposhtme.  

                                                 
27 KH-01Dhomë gjumi; KH-02 Dhomë gjumi; KH-03 Dhomë gjumi; KH-04 Dhomë gjumi; KH-05 Banjo; KH-

06 Banjo; KH-07 Banjo dhe KH-08 Korridori. 

28 https://www.termovent-ks.com/product-tag/viessmann/  

https://www.termovent-ks.com/product-tag/viessmann/
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Figura 3.6 Shpërndarja e sistemit ngrohës në përdhese. 
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Figura 3.7 Shpërndarja e sistemit ngrohës në katin e parë. 
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Kapitulli i katërt   

ANALIZA TEKNIKE PËRMES SKENARËVE TË BURIMEVE TË ENERGJISË PËR 

MODELIN E ZGJEDHUR  

Analiza teknike do të bazohet në masat e propozuara të rritjes së performancës energjetike në 

mbështjellësin e shtëpisë model siç janë muret e jashtme, dritaret dhe dyer e jashtme, dysheme 

dhe kulm si dhe në masat për përcaktimin e llojit të energjisë primare e cila do të përdoret për 

ngrohje sipas skenarëve të ndërtuar SEE-01, SEE-02, SEE-03 dhe SEE-04. Rezultatet e fituara 

prej kalkulimeve do të prezantohen përmes tabelave dhe figurave. Gjithashtu do të prezantohen 

edhe kursimet sipas skenarëve të aprovuar, faktorët e energjisë dhe emetimet si dhe kursimet 

të kgCO2 gjatë sezonit të ngrohjes, duke u bazuar në çmimet e për llojet e përdorura të energjisë 

primare për ngrohje. 

Analiza teknike e performancës energjetike për shtëpinë model do bazohet në prezantimin e 

rezultateve të llogaritura për: 

- Sasia e energjisë termike për ngrohjen e objektit, kWh/vit; 

- Sasia e energjisë primare (lëndës djegëse) për ngrohjen e objektit kWh/vit; 

- Sasia specifike e energjisë termike për ngrohjen e objektit, kWh/m2/vit. 

- Sasia specifike e energjisë primare termike për ngrohjen e objektit, kWh/m2/vit; 

- Fuqia termike e kalkuluar e sistemit për ngrohje, kW; 

- Kostoja totale e energjisë primare, Euro/vit; 

- Kursimet e energjisë primare karburantit, Euro/v;  

- Emetimet dhe kursimet e dyoksidit të karbonit, kgCO2/kWh//v. 

4.1 Karakteristikat e shtëpinë model për performancën energjetike 

Analiza e performancës energjetike do të bëhet për modelin e shtëpisë referente L1 në lagjen 

Qëndresa, Prishtinë është përshkruar në kapitullin  e tretë.  Analiza energjetike për modelin 

referente do të bazohet në Rregullore MMPH Nr. 04/1829 Për kërkesat minimale të 

performancës energjetike të ndërtesave kurse llogaritja e sasisë së energjisë termike për ngrohje 

është bazuar në Rregulloren MMPH Nr. 02/1830 Për metodologjinë kombëtare për kalkulimin 

                                                 
29https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18297   
30 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18295  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18297
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18295
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e performancës së integruar energjetike të ndërtesave sipas Ligjit 05/L-10131 Për performancën 

e energjetike në ndërtesa të Republikës së Kosovës. Karakteristikat e modelit referent janë 

prezantuar në vijim të këtij kapitulli përmes figurave dhe tabelave. 

Tabela 4.1 Karakteristikat e shtëpisë model L1 - Lagja Qëndresa, Prishtinë 

Përshkrimi:  Karakteristikat ndërtimore  

Etazhiteti:   

Sipërfaqja bazës së objektit  

Sipërfaqja e ngrohjes  

Vëllimi për ngrohje   

Sipërfaqja e mureve të jashtme 

Sipërfaqja e dritareve dhe dyerve 

Sipërfaqja e kulmit   

P+1 

153.00 m2 

198.00 m2 

534.60 m3 

161.57 m2 

59.64 m2 

120.00 m2 

Përcaktimin e nivelit të ndërhyrjeve në modelin referent janë në mbështjellësi i shtëpisë siç 

janë: 

- Muret e jashtme; 

- Dyert dhe dritaret e jashtme, 

- Dyshemetë, dhe  

- Kulmi. 

Masat e për performancën energjetike të propozuara për mbështjellësin në modelin referent 

është bazuar në gjendjen ekzistuese si dhe të aprovuara bazuar në Rregullore MMPH Nr. 04/18 

Për kërkesat minimale të performancës energjetike të ndërtesave. 

Në figurën në vazhdim është prezantuar karakteristikat ndërtimore të mbështjellësit të modelit 

referent. 

                                                 
31 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=13176  

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=13176


Punim Diplome Master 

 

Page 53 of 83 

 

Figura 4.1 Sipërfaqet e mbështjellësit të shtëpisë model. 

4.2 Hartimi i skenarëve bazuar në masat për efeciencë të energjisë për modelin e 

aprovuar 

Analiza për performancën termoenergjetike do të bëhet për objektin referent që është shtëpi 

model L1 në lagjen Qëndresa Prishtinë, siç është përshkruar në Kapitullin  e tretë Përcaktimi i 

sasisë së nevojshme të energjisë për ngrohje për modelin e shtëpisë L1 në lagjen Qëndresa, 

Prishtinë bazuar në gjendjen ekzistuese. 

Analiza për shtëpinë model për performancën termoenergjetike do të bazohet në koeficientet e 

kalimit të nxehtësisë k, W/m2K, para dhe pas masave të EE siç është prezantuar në figurën 

vijuese, bazuar në Tabela 2: Koeficienti i transmetimit termik (U-W/m2K) për elementet 

individuale që i nënshtrohen përmirësimit dhe të përshkruara nga neni 9.2 të Rregullores 

MMPH Nr. 04/18 Për kërkesat minimale të performancës energjetike të ndërtesave, të cilat 

janë prezantuar në tabelën vijuese. 

Tabela 4.2 Koeficienti i transmetimit termik U, W/m2K për mbështjellësin e objektit sipas Rregullores 

MMPH Nr. 04/18 

Elementi i ndërtesës Umax, W/m2K 

Muri i jashtëm 0.35 

Muri në kontakt me tokën 0.50 

Dyshemeja në kontakt me tokën  0.50 

Dyshemeja e ekspozuar në ambient të jashtme 0.30 

Kulmi i pjerrët i izoluar në dyshemenë e hapësirës së kulmit 0.30 

Kulmi i pjerrët i izoluar në plafonin e hapësirës së kulmit 0.30 

161.57 m2

35.78 m2

23.86 m2

120.00 m2

153.00 m2

Karekteristikat e mbështellësit të modelit referent

Mure të jashtme Dritare/Dyer - Jug Dritare/Dyer - Jo-Jug Kulm Dysheme
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Kulmi i rrafshët 0.30 

Pllaka mes kateve qe kufizohet me hapësirën e pa ngrohur 0.50 

Pllaka mes kateve qe kufizohet me hapësirën e pa ngrohur 0.90 

Muri mes dy hapësirave të banimit 0.80 

Komponentët e qelqit (dritaret dhe dyert e jashtme) 1.60 

Përcaktimin e nivelit të ndërhyrjeve në shtëpinë model do të bëhet sipas masave standarde për 

kursimin e sasisë së energjisë për ngrohje për shtëpinë model nënkuptojnë këto ndërhyrje sipas 

masave të cilat në vazhdim do të përshkruhet këto masa të parapara për rritjen e efiçiencës së 

energjisë. 

 EE Masa 01: Bazohet në izolimin e mureve të jashtme me shtresë termoizoluese me 

stiropor EPS me trashësi d=10 cm me koeficient të përçueshmërisë termike =0.04 

W/mK. 

 EE Masa 02: Bazohet në zëvendësimin e dritareve dhe dyerve të jashtme me koeficient 

të kalimit të nxehtësisë  k=1.60 W/m2K. 

 EE Masa 03: Bazohet në izolimin e dyshemesë me shtresë termoizoluese me stirodur 

XPS me trashësi d=5 cm me koeficient të përçueshmërisë termike =0.03 W/mK. 

 EE Masa 04: Bazohet në izolimin e kulmit të rrafshët me shtresë termoizoluese lesh 

xhami me trashësi d=5 cm me koeficient të përçueshmërisë termike =0.035 W/mK. 

 EE Masa M-05: Konsiston në instalimi i pompës së re termike komplet me pajisjet në 

nënstacionin termik. 

 EE Masa M-06: Konsiston në instalimi i kaldajws së re me pellet komplet me pajisjet 

në nënstacionin termik. 

 EE Masa M-07: Konsiston në instalimin e ngrohjes së shtëpisë në ngrohjen qendrore të 

qytetit komplet me pajisjet në nënstacionin termik. 

Analiza e performancës së energjisë të shtëpisë model do të bazohet gjendjen aktuale me të  

dhënat reale dhe do të bazohet në masat (EE Masa 01 deri EE Masa 07) janë ndërtuar skenarët 

për rritjen e eficiences së energjisë për shtëpinë model të cilat do të prezantohen në vijim. 

 

 

 

 

 

 



Punim Diplome Master 

 

Page 55 of 83 

Tabela 4.3 Skenarët për shtëpinë model në varësi të masave për efeciencë të energjisë 

Skenarët  Përshkrimi Punët ndërtimore dhe makinerike 

KAM  

SJE-00 

Gjendja ekzistuese  

e objektit 

- Gjendja ekzistues e objektit. 

- Ngrohja me kaldajën elektrike ekzistuese. 

Skenari  

SEE-01 

Izolimi i mbështjellësit  

të objektit, ndërrimi i  

dyerve dhe dritareve  

të jashtme  

- EE Masa M-01: Izolimi i murit me stiropor EPS me 

trashësi  d=10 cm. 

- EE Masa M-02: Zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të 

jashtme. 

- EE Masa M-03: Izolimi i dyshemesë me stirodur  me 

trashësi XPS d=5 cm. 

- EE Masa M-04: Izolimi i kulmit me lesh mineral me 

trashësi d=10 cm. 

- Ngrohja me kaldajën elektrike ekzistuese. 

Skenari  

SEE-02 

Izolimi i mbështjellësit të  

objektit, ndërrimi i dyerve  

dhe dritareve të jashtme  

si dhe instalimi i pompës  

së re termike 

- EE Masa M-01: Izolimi i murit me EPS  me trashësi d=10 

cm. 

- EE Masa M-02: Zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të 

jashtme. 

- EE Masa M-03: Izolimi i dyshemesë me stirodur me 

trashësi XPS d=5 cm. 

- EE Masa M-04: Izolimi i kulmit me lesh mineral me 

trashësi =10 cm. 

- EE Masa M-05: Instalimi i pompës së re termike. 

Skenari  

SEE-03 

Izolimi i mbështjellësit të  

objektit, ndërrimi i dyerve  

dhe dritareve të jashtme si   

dhe instalimi i  kaldajës së 

re me pellet 

- EE Masa M-01: Izolimi i murit me stripor EPS me 

trashësi d=10 cm. 

- EE Masa M-02: Zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të 

jashtme. 

- EE Masa 03: Izolimi i  dyshemesë me stirodur XPS me 

trashësi d=5 cm. 

- EE Masa M-04: Izolimi i kulmit me lesh mineral me 

trashësi d=10 cm. 

- EE Masa M-06: Instalimi i  kaldajës së re me pellet. 

Skenari  

SEE-04 

Izolimi i mbështjellësit të  

objektit, ndërrimi i dyerve 

dhe dritareve të jashtme  

si dhe instalimi i ngrohjes  

qendrore të qytetit 

- EE Masa M-01: Izolimi i murit me stiropor EPS me 

trashësi  d=10 cm. 

- EE Masa M-02: Zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të 

jashtme. 

- EE Masa 03: Izolimi i  dyshemesë me stirodur XPS me 

trashësi d=5 cm. 

- EE Masa M-04: Izolimi i kulmit me lesh mineral me 

trashësi d=10 cm.EE Masa M-07: Instalimi i ngrohjes 

qendrore të qytetit. 



Punim Diplome Master 

 

Page 56 of 83 

Masat standarde për kursimin e energjisë termike, skenarët SEE-01, SEE-02, SEE-03 dhe SEE-

04 për shtëpinë model janë bazuar në masat standarde të izolimeve me shtresa termike të 

mureve të jashtme, dyshemesë dhe kulmit, si dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve të jashtme 

me performance më të lartë energjetike. Dallimi në mes skenarëve është në mënyrën për 

ngrohje, skenari SEE-01 është paraparë të jetë me kaldaja elektrike ekzistuese, SEE-02 me 

pompë termike, SEE-03 me kaldajë me pellet dhe SEE-04 me ngrohje qendrore të qytetit nga 

“Termokos” Prishtinë. 

Kursimet e mundshme të energjisë termike për ngrohjes të arritura pas implementimit të 

masave të mbështjellësit të objektit bazuar në skenarët e aprovuara do të prezantohen si në 

vijim: 

- Sasia e energjisë termike për ngrohje si energjisë primare e përdorur për 

ngrohje; 

- Kursimet financiare në euro, si dhe 

- Emetimet dhe zvogëlimin e emetimit e dyoksidit të karbonit - kgCO2
 bazuar në 

skenarët e aprovuar. 

Rezultatet e fituara për këto do të prezantohen përmes tabelave dhe figurave. 

 

Figura 4.2 Temperatura e ajrit të jashtëm Prishtinë, 202132.  

                                                 
32 https://weatherspark.com/h/y/86888/2021/Historical-Weather-during-2021-in-Pristina-Kosovo  Datë 

15.01.2022. 
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4.3 Analiza për shtëpinë model për performancën termoenergjetike 

Përcaktimin e nivelit të ndërhyrjeve në shtëpinë model do të bëhet sipas masave standarde për 

kursimin e sasisë së energjisë për ngrohje do të analizohen bazuar në temperaturën e ajrit të 

jashtëm -18OCsi dhe në temperaturën e brendshme projektuese për hapësirat që ngrohen sipas 

destinimit të tyre. 

Bazuar në temperaturën e ajrit të jashtëm për vitin 2021 për Prishtinën, figura 4.2, do të bëhet 

kalkulimi i sasisë së energjisë për ngrohje për shtëpinë model bazuar në ditët ngrohëse për 

sezonin e ngrohjes që fillon me 15 Tetor dhe përfundon me 15 Prill, si dhe temperaturës 

mesatare gjatë sezonit të ngrohjes, të cilat janë prezantuar në figurën vijuese. Bazuar në sasinë 

totale të nxehtësisë për sezonin e ngrohjes (15 Tetor – 15 Prill), sipas kësaj figure, bazuar në  

pjesëmarrjen e sasisë së energjisë në muaj në varësi të numrin e ditëve në muaj dhe 

temperaturës mesatare mujore do të caktohet konsumi mujor i sasisë së nxehtësisë. 

 

Figura 4.3 Parametrat themelor për kalkulimin e energjisë për ngrohje për shtëpinë model. 

Ky rast studimi do të bazohet në  ndërhyrjet në mbështjellësin e ndërtesës shumëbanesore të 

larta siç janë: muret e jashtme; dyert dhe dritaret e jashtme, dyshemetë, dhe kulmi. Në tabelën 

vijuese janë prezantuar koeficientet e transmetimit të nxehtësisë U, W/m2K për mbështjellësin 

e modelit referent sipas gjendjes ekzistuese si dhe sipas rregullores Rregullore MMPH Nr. 

04/1833  Për kërkesat minimale të performancës energjetike të ndërtesave.  

 

 

                                                 
33 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18297. 
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Tabela 4.4 Koeficientet e transmetimit të nxehtësisë U, W/m2K për mbështjellësin e shtëpisë model 

sipas gjendjes ekzistuese si dhe sipas Rregullores MMPH Nr. 04/18 

 Koeficienti U, W/m2K 

Lloji i mbështjellësit  Gjendja ekzistuese e modelit Rregullorja 02/1834 

Muret e jashtme 1.52 0.35 

Dyert dhe dritaret e jashtme 2.40 1.40 

Dyshemeja 1.24 0.50 

Kulmi 1.62 0.30 

Për të arritur vlerat e koeficienti i transmetimit termik U [W/m2K] për shtëpinë model bazuar 

në gjendjen ekzistues janë paraparë masat për efeciencë të energjisë siç janë përshkruar në 

nënkapitullin 4.2 Hartimi i skenarëve bazuar në masat për efeciencë të energjisë për modelin e 

aprovuar.  

Nivelit të ndërhyrjeve në shtëpinë model do të bëhet sipas masave standarde për kursimin e 

sasisë së energjisë për ngrohje do  përshkruhen në vazhdim. 

 EE Masa 01: Izolimin e mureve të jashtme me shtresë termoizoluese me stiropor EPS 

me trashësi d=10 cm me koeficient të përçueshmërisë termike =0.04 W/mK. 

Tabela 4.5 Kalkulimi koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K sipas masave EE për mure 

  Muri i jashtëm – EE Masa 01 

Nr. Lloji i materialit  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m
2K/W] 

1 Suva prej llaçit gëlqeror 1.50 0.81 0.02 

2 Bllok i zgavruar argjile 25.00 0.55 0.45 

3 Stiropor EPS 10.00 0.04 2.44 

4 Suva prej llaçit çimento-gëlqeror 1.50 0.99 0.02 

 Shuma e rezistenca e kalimit të nxehtësisë për materialet e përdorua 
ΣRλ 

= 
2.93 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga brenda Rb  = 0.13 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga jashtë Rj  = 0.04 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 3.10 [m²K/W] 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U=1/Rk= 0.32 [W/m²K] 

 EE Masa 02: Bazohet në zëvendësimin e dritareve dhe dyerve të jashtme me koeficient 

të kalimit të nxehtësisë ekzistues U=2.40 me dritare të reja me U=1.60 W/m2K. 

                                                 
34https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18297.   

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18297
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 EE Masa 03: Izolimin e dyshemesë me shtresë termoizoluese me stirodur XPS me 

trashësi d=5 cm me koeficient të përçueshmërisë termike =0.03 W/mK. 

Tabela 4.6 Kalkulimi koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K sipas masave EE për dysheme 

 EE Masa 04: Bazohet në izolimin e kulmit të rrafshët me shtresë termoizoluese lesh 

xhami me trashësi d=5 cm me koeficient të përçueshmërisë termike =0.035 W/mK. 

Tabela 4.7 Kalkulimi koeficientit të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K sipas masave EE për kulm 

  Kulmi i rrafshët – EE Masa 04 

Nr. Lloji i materialit  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m
2K/W] 

1 Zhavorr 10.00 1.50 0.07 

2 Hidroizolim me bazë bitumeni 1.50 0.23 0.07 

3 Estrih Betoni 8.00 1.76 0.05 

4 Pllakë masive prej betoni 20.00 0.79 0.25 

5 Suva prej llaçit gëlqeror 1.50 0.50 0.03 

6 Llesh xhami 5.00 0.035 1.43 

 
Shuma e rezistenca e kalimit të nxehtësisë për materialet e 

përdorua 
ΣRλ = 1.89 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga brenda Rb  = 0.13 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga jashtë Rj  = 0.04 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 2.06 [m²K/W] 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U=1/Rk= 0.49 [W/m²K] 

 Dyshemeja - EE Masa 03 

Nr. Lloji i materialit  δ [cm] λ [W/mK] Rλ [m
2K/W] 

1 Zhavorr 15.00 0.81 0.19 

2 Pllakë masive prej betoni 20.00 0.79 0.25 

3 Hidroizolim me bazë bitumeni 1.50 0.23 0.07 

4 Hidroizolim me PVC 1.00 0.19 0.05 

5 Estrih prej betoni 8.00 1.40 0.06 

6 Pllaka të qeramikës 2.50 1.05 0.02 

7 Stirodur XPS 5.00 0.03 1.67 

 Shuma e rezistenca e kalimit të nxehtësisë për materialet e përdorua ΣRλ= 2.30 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga brenda Rb  = 0.17 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë nga jashtë Rj  = 0.00 [m²K/W] 

 Rezistenca e kalimit të nxehtësisë Rk=Rb+ΣRλ+Rj= 2.47 [m²K/W] 

 Koeficienti i kalimit të nxehtësisë U=1/Rk= 0.40 [W/m²K] 
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Në figurën vijuese në mënyrë të përmbledhur do të prezantohen koeficientet e termike për 

shtëpinë model para dhe pas masave EE. 

Konsumi i energjisë termike dhe energjisë primare do të kalkulohet sipas skenarëve të 

propozuar bazuar në këta koeficient të prezantuar në këtë figurë. 

 

Figura 4.4 Koeficientet e kalimit të nxehtësisë para dhe pas masave të EE. 

Kalkulimet për sasinë e energjisë termike për ngrohje do të bazohet në energjinë primare – 

energjinë e karburantit/elektrike. Koeficientet e kalimit të nxehtësisë para dhe pas masave të 

EE, kurse kostoja e energjisë termike dhe primare do të behët bazuar në çmimet e tyre për 

tregun e Kosovës për çmimet e energjisë primare për ngrohje. 

Kalkulimi i sasisë së nxehtësisë për ngrohje është bazuar sipas Rregullores MMPH Nr. 02/18 

për metodologjinë kombëtare për kalkulimin e performancës së integruar energjetike të 

ndërtesave35 duke u bazuar në Aneksin Metodologjia e kalkulimit Pika 1. Kërkesat për energji 

për ngrohje të hapësirës me ndihmën e softuerit Soft TAEK 2020.  

Në vazhdim të këtij nënkapitulli do të prezantohen përmes tabelave dhe figurave rezultatet e 

kalkulimeve të fituara sipas softuerit Soft TAEK 2020 bazuar në parametrat teknik të definuar. 

Konsumi i sasinë së energjisë për ngrohje dhe i karburantit kWh/v, konsumi specifik i energjisë 

dhe i karburantit kWh/m2/V dhe fuqia termike e kaldajës është prezantuar në tabelën vijuese e 

llogaritur për sezonin e ngrohjes me ndihmën e softuerit Soft TAEK 2020. 

Tabela 4.8 Krahasimi i sasive të energjisë së konsumuar për ngrohje sipas skenarëve 

                                                 
35https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18295. 
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Përshkrimi SHM-L1 SEE-01 SEE-02 SEE-03 SEE-04 

Burimi i energjisë për ngrohje 
Kaldajë 

elektrike 

Kaldajë 

elektrike 

Pompë 

termike 

Kaldajë 

me pellet 

Ngrohje 

qendrore 

Konsumi i energjisë për ngrohje 

[kWth/v] 
26,405 8,728 8,728 8,728 8,728 

Konsumi i karburantit  

[kWkh/s] 
32,700 10,808 3,020 11,409 10,808 

Konsumi specifik i energjisë 

[kWth/m2/v] 
133.36 44.08 44.08 44.08 44.08 

Konsumi specifik i karburantit 

[kWth/m2/v] 
165.15 54.59 14.46 57.62 54.59 

Fuqia termike e kaldajës  

[kW] 
32.09 12.42 12.42 12.42 12.42 

Rezultatet e fituara të kalkulimeve sipas softuerit Soft TAEK 2020 të cilat janë prezantuar në 

tabelën 4. 8 Krahasimi i sasive të energjisë së konsumuar për ngrohje sipas skenarë janë 

prezantuar në tabelën 4.9 Llogaritja e performances energjetike për shtëpinë model me 

softuerin Soft TAEK 2020. 
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Tabela 4.9 Llogaritja e performances energjetike me softuerin Soft TAEK 2020. 

 

Nga figura 4.5 mund të shihet se konsumi i energjisë termike për një sezon të ngrohjes për 

shtëpinë referente gjendja ekzistuese (para masave) për muret e jashtme, dritare dhe dyer të 

jashtme, kulm dhe dysheme janë shumë më ta larta krahasuar pas masave të efiçiencës së 

energjisë, sipas Rregullores MMPH Nr. 04/18 Për kërkesat minimale të performancës 

energjetike të ndërtesave, të cilat janë prezantuar në figurën vijuese. 
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Figura 4.5 Sasia e nxehtësisë së nevojshme për mure, dritare, kulm dhe dysheme. 

 

Figura 4.6 Sasia e nxehtësisë së nevojshme për mure, dritare, kulm dhe dysheme. 

Bazuar në këtë figurë mund të konstatohet konsumi i energjisë para dhe pas masave si në 

vijim: 

- Për mure konsumi i energjisë për ngrohje është për 475% me i lartë; 

- Për dyer dhe dritare konsumi i energjisë për ngrohje është për 171% me i lartë; 

- Për kulm konsumi i energjisë për ngrohje është për 331% me i lartë, dhe 

- Për dysheme konsumi i energjisë për ngrohje është për 310% me i lartë. 
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Kapitulli i pestë   

ANALIZA EKONOMIKE DHE ASPEKTI I MJEDISIT NË BAZË TË CO2 PËR 

SKENARËT E ZGJEDHUR  

5.1 Analiza ekonomike për energjinë primare për ngrohje për shtëpinë model 

Analiza ekonomike për shtëpinë model do të bazohet në çmimet e materialeve ndërtimore të 

paraparë me gjitha shpenzimet përcjellëse për ti implementuar si dhe të kaldajave dhe pajisjeve 

në kaldatore për ngrohje për masat e efeciencës së energjisë EE Masa M-01, EE Masa M-02, 

EE Masa M-03, EE Masa M-04, EE Masa M-05, EE Masa M-06 dhe EE Masa M-07 të 

prezantuar në tabelën 5.1 si dhe në çmimet e energjisë primare në Republikën e Kosovës të 

prezantuar në tabelën 5.2 të parapara sipas masave. 

Tabela 5.1 Përshkrimi i masave për eficiencen e energjisë në aspektin financiar  

Përshkrimi i masave për EE Njësia 
Sasia 

për njësi 

Çmimi 

për njësi 
Gjithsej 

EE Masa M-01: Izolimi i murit me stiropor EPS  

me trashësi d=10 cm 
m2 161.57 23 € 3,716 € 

EE Masa M-02: Zëvendësimi i dritareve dhe 

dyerve të jashtme 
m2 59.64 195 € 11,630 € 

EE Masa M-03: Izolimi i dyshemesë me stirodur XPS 

me trashësi XPS d=5 cm 
m2 153.00 26 € 3,978 € 

EE Masa M-04: Izolimi i kulmit me lesh xhami 

me trashësi d=10 cm 
m2 120.00 22 € 2,640 € 

EE Masa M-05: Instalimi i pompës së re termike  

komplet me pajisjet në nënstacionin termik 
Copë 1 13,450 € 13,450 € 

EE Masa M-06: Instalimi i  kaldajës së re me  

pellet komplet me pajisjet në nënstacionin termik 
Copë 1 5,420 € 5,420 € 

EE Masa M-07: Instalimi i ngrohjes qendrore të  

qytetit komplet me pajisjet në nënstacionin termik 
Copë 1 1,850 € 1,850 € 

Kalkulimet në aspektin financiar janë bërë me softuerin Soft TAEK 2020 të shprehura në euro 

energjinë për ngrohje e gjeneruara nga sasia e energjisë primare nga karburantet / energjia 

elektrike / ngrohtorja e qytetit të përdorura do të bazohen në çmimet aktuale të tregut në 

Republikën e Kosovës siç janë prezantuar në tabelën vijuese bazuar në sasinë e energjisë 
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termike të nevojshme për ngrohjen e shtëpisë model sipas rezultateve të prezantuara në tabelën 

Tabela 4.8 Krahasimi i sasive të energjisë së konsumuar për ngrohje sipas skenarëve SHM-L1 

për gjendjen ekzistues të objektit dhe skenarëve të ndërtuar EES-01, EES-02, EES-S03 dhe 

EES04. 

Tabela 5.2 Çmimet e energjisë primare për ngrohje36 

Energjia primare  

për ngrohje 
Njësia 

Çmimi 
Aftësia 

termike 

Vlera 

termike 
Çmimi 

Euro/njësi kJ/kg kWh/njësi Euro/kWh 

Energjia elektrike              

>800 kWh37 

TL kWh 0.0675 - 1 0.0729 

TU kWh 0.0289 - 1 0.0312 

Energjia elektrike  

<800 kWh38 

TL kWh 0.1252 - 1 0.1352 

TU kWh 0.0590 - 1 0.0637 

Pellet39 ton 230.00 16,320 4.533 0.0507 

NQ “TERMOKOS” Prishtinë40 kWh 0.0760 - 1 0.0760 

Në tabelën 5.3 janë prezantuar kostoja dhe kursimet e sasisë së karburantit / energjisë elektrike 

/ ngrohjes qendrore të qytetit dhe për gjendjen ekzistuese të shtëpisë model dhe pas masave të 

efiçiencës së energjisë. Bazuar në rezultatin e fituara për konsumin e energjisë në kaldajën 

elektrike si energji elektrike është 3,254 Euro kurse pas marrjes së masave në mbështjellësin e 

shtëpisë model është 2,179 Euro. 

Tabela 5.3 Kostoja dhe kursimet e karburantit para dhe pas masave të EE 

Përshkrimi 
Kostoja e karburantit, 

Euro/v 

Kursimet e karburantit, 

Euro/v 

SHM-L1: Gjendja ekzistuese e objektit 3,254 € 0 € 

SEE-01: Masat EE + Kaldajë elektrike 1,075 € 2,179 € 

SEE-02: Masat EE + Pompë termike 300 € 2,954 € 

SEE-03: Masat EE + Kaldajë me pellet 579 € 2,675 € 

SEE-04: Masat EE + Ngrohje qendrore 540 € 2,714 € 

 

  

                                                 
36 Çmimet e energjisë primare për ngrohje janë pa TVSH i cili është 8% në Republikën e Kosovës. 
37 https://www.ero-ks.org/zrre/sq/kalkulatori, Datë 03.03.2022. 
38 https://www.ero-ks.org/zrre/sq/kalkulatori, Datë 03.03.2022. 
39 https://www.gntc-ks.com/ballina/ Datë 03.03.2022. 
40 https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Vendimet/Vendimet%202021/V_1449_2021.pdf    

    Datë 03.03.2022. 

https://www.ero-ks.org/zrre/sq/kalkulatori
https://www.ero-ks.org/zrre/sq/kalkulatori
https://www.gntc-ks.com/ballina/
https://www.ero-ks.org/zrre/sites/default/files/Publikimet/Vendimet/Vendimet%202021/V_1449_2021.pdf
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Tabela 5.4 Kostoja dhe kursimet e karburantit sipas masave të EE. 

Përshkrimi 
Kostoja e karburantit, 

Euro/v 

Kursimet e karburantit, 

Euro/v 

SEE-01: Masat EE + Kaldajë elektrike 1,075 € 0 € 

SEE-02: Masat EE + Pompë termike 300 € 775 € 

SEE-03: Masat EE + Kaldajë me pellet 579 € 496 € 

SEE-04: Masat EE + Ngrohje qendrore 540 € 535 € 

Bazuar në rezultatin e prezantuara në Tabela 5.4 Kostoja dhe kursimet e karburantit pas masave 

të EE konsumi i energjisë primare për skenarin SEE-01 me kaldajë elektrike është 1,075 Euro. 

Nëse krahasojmë skenarët tjerë me këtë skenar SEE-01 mund të vërehet se kursimi për SEE-

02 me pompë termike është 775 Euro, për skenarin SEE-03 me kaldajë me pellet është 496 

Euro dhe për skenarin SEE-04 me ngrohje qendrore është 535 Euro. 

5.2 Aspekti i mjedisor në bazë të emetimit të dyoksidit të karbonit CO2 për skenarët e 

zgjedhur  

Emetimet dhe kursimet  dyoksidit të karbonit kgCO2/kWh për konsumin aktual të energjisë për 

ngrohje bazuar në energjinë primare të shfrytëzuar si dhe zvogëlimi i emetimit e dyoksidit të 

karbonit kgCO2/kWh pas masave të efiçiencës bazuar në skenarët e aprovuar për rritjen e 

performancës energjetike të ndërtesave për sezonin e ngrohjes së shtëpisë model do të 

kalkulohen bazuar në Rregullore (MMPH) Nr. 02/18 Për metodologjinë kombëtare për 

kalkulimin e performancës së integruar energjetike të ndërtesave - Kapitulli 5. Të dhënat 

hyrëse standarde, siç është prezantuar në tabelën vijuese. 

Tabela 5.5 Emetimi i CO2 dhe faktorët e energjisë primare për lëndë djegëse41 

Lloji i lëndës djegëse 
Faktori i energjisë primare 

kWh/kWh 

Faktori i emetimit  të CO2 

kgCO2/kWh 

Gazi natyral 1.22 0.201 

GLN 1.10 0.225 

Biogazi  1.10 0.098 

Nafta (diesel) 1.00 0.272 

Linjiti 1.20 0.353 

Antracite 1.00 0.394 

Biomasa (e ngurtë) 1.01 0.031 

                                                 
41 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18295  

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18295
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Elektriciteti 3.07 1.438 

Nxehtësia nga mbeturinat 1.34 0.058 

Ngrohja nga largësia  1.3 0.406 

Analiza për emetimin dhe zvogëlimin e dyoksidit të karbonit do të bazohet në energjinë primare 

e që është energjia elektrike, pelleti dhe ngrohja qendrore e qytetit e cila do të shfrytëzohet 

sipas skenarëve të aprovuar. Faktori i energjisë primare dhe emetimet e CO2 janë prezantuar 

në figurën vijuese. 

 

Figura 5.1 Faktori i energjisë primare dhe emetimet e CO2.
 

Rezultatet e fituara për emetimin e dyoksidit të karbonit të shprehur në kgCO2 për sezonin e 

ngrohjes para dhe pas masave të EE të analizuara sipas skenarëve të ndërtuar do të prezantohen 

në vazhdim përmes tabelave dhe figurave. 

Tabela 5.6 Emetimi dhe kursimet e CO2 në kgCO2/kWh/v dhe në % 

Përshkrimi 
Emetimet, 

kgCO2/kWh/v 

Kursimet, 

kgCO2/kWh/v 

Kursimet, 

kgCO2/kWh/v në % 

SHM-L1: Gjendja ekzistuese e objektit             47,023                 -                   -    

SEE-01: Masat EE + Kaldajë elektrike             15,543  31,480 66.95% 

SEE-02: Masat EE + Pompë termike               4,343  42,680 90.76% 

SEE-03: Masat EE + Kaldajë me pellet                   354  46,669 99.25% 

SEE-04: Masat EE + Ngrohje qendrore               4,388  42,634 90.67% 
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Bazuar në rezultatet e fituara për kalkulimin e emetimit të dyoksidit të karbonit të shprehur në 

kgCO2/kWh/v mund të vërehet: 

- Për gjendjen ekzistuese të shtëpisë model SHM-L1 është 47,023 kgCO2/kWh/v; 

- Për SEE-01: Masat EE + Kaldajë elektrike është 15,543 kgCO2/kWh/v gjegj. zvogëlimi në 

ndotje 31,480 kgCO2/v; 

- Për SEE-02: Masat EE + Pompë termike është 4,343 kgCO2/kWh/v gjegj. zvogëlimi në 

ndotje 42,680 kgCO2/v; 

- Për SEE-03: Masat EE + Kaldajë me pellet është 354 kgCO2/kWh/v gjegj. zvogëlimi në 

ndotje 46,669 kgCO2/kWh/v dhe  

- Për SEE-04: Masat EE + Ngrohje qendrore është 4,388 kgCO2/kWh/v gjegj. zvogëlimi në 

ndotje 42,634 kgCO2/v. 

5.3 Vlerësimi ekonomik i investimit për skenarët e efiçiencës së energjisë për rritjen e 

performancës energjetike 

Analiza ekonomike do të bazohet në analizën teknike të masave të propozuara të rritjes së 

performancës energjetike në mbështjellësin e shtëpisë model siç janë muret e jashtme, dritaret 

dhe dyer e jashtme, dysheme dhe kulm si dhe në masat për përcaktimin e llojit të energjisë 

primare e cila do të përdoret për ngrohje sipas skenarëve të ndërtuar SEE-01, SEE-02, SEE-03 

dhe SEE-04.  Metodat për vlerësimin ekonomik të projekteve investuese janë42, 43:  

 Periudha e kthimit të investimit (PB)44  

 Vlera aktuale neto (NPV)45 

 Norma e brendshme e kthimit (IRR)46  

5.3.1 Periudha e kthimi të investimit (PB) 

 Çfarë është një periudhë kthimi të investimit? 

Periudha e kthimit (shlyerjes) paraqet kohën që do të duhet për të rimbursuar koston fillestare 

të një investimi, ose për të arritur pikën e saj të kthimit të investimit. Kjo është një nga llogaritjet 

më të rëndësishme për investitorët kur planifikojnë investime dhe kthime. Mund t'i ndihmojë 

investitorët të vendosin midis investimeve të ndryshme që mund të kenë shumë ngjashmëri, 

                                                 
42 Muhamet Mustafa, Menaxhmenti i investimeve, RIINVEST, Prishtinë, 2005. 
43 https://www.sofi.com/learn/content/how-to-calculate-the-payback-period/  
44 PB – Periudha e kthimit (Payback Period).   
45 NPV – Vlera aktuale neto (Net Present Value). 
46 IRR - Norma e brendshme e kthimit (Internal Rate of Return). 

https://www.sofi.com/learn/content/how-to-calculate-the-payback-period/
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pasi ata shpesh do të duan të zgjedhin atë që do të paguajë në kohën më të shkurtër. Sepse sa 

më gjatë të mbeten paratë e mbyllura në një investim pa fituar kthim, aq më shumë kohë një 

investitor duhet të presë derisa të mund të aksesojë sërish paratë e gatshme dhe aq më shumë 

rrezik ka për të humbur kapitalin fillestar të investimit. 

Ka disa mënyra të ndryshme se si investimet fitojnë para, nga të ardhurat nga dividendat deri 

të  vlerësimi i kapitalit. Njohja se si të gjeni periudhat e kthimit mund të na ndihmojë të 

kuptojmë nëse një investim ka kuptim. 

 Si të llogarisni periudhën e kthimit 

Përpara llogaritjes së periudhës së kthimit të një investimi të caktuar, mund të merret parasysh 

se cila do të ishte periudha maksimale e kthimit të tyre për të ecur përpara me investimin. Kjo 

do t'ju ndihmojë t'u jepni atyre disa parametra për të marrë vendime për investime. Nëse 

periudha e llogaritur e shlyerjes është më e vogël se periudha e dëshiruar, ky mund të jetë një 

investim më i sigurt. 

Me fjalë të thjeshta, periudha e kthimit të investimeve llogaritet duke pjesëtuar koston e 

investimit me fluksin vjetor të parasë derisa fluksi kumulativ i parasë të jetë pozitiv, që është 

viti i kthimit. Periudha e kthimit në përgjithësi shprehet në vite. 

 Formula për llogaritjen e periudhës së kthimit 

 Periudha e kthimit = Investimi Fillestar / Rrjedha Vjetore e Parasë  

 (5.1) 

Periudha e kthimit është e thjeshtë për t'u kuptuar dhe llogaritur. Ai mund t'u sigurojë 

individëve dhe kompanive njohuri të vlefshme për investimet e mundshme dhe t'i ndihmojë ata 

të vendosin se cili opsion ofron kthimin më të mirë të investimit. Ai gjithashtu ndihmon në 

vlerësimin e rrezikut të investimeve të ndryshme. Përparësitë përfshijnë: 

- Lehtësisht i kuptueshëm 

- E thjeshtë për t'u llogaritur 

- Mjet për vlerësimin e rrezikut 

- Ndihmon në krahasimin dhe zgjedhjen e opsioneve të investimit 

- Ofron njohuri për planifikimin financiar 

- Llogaritjet e tjera, si vlera aktuale neto dhe norma e brendshme e kthimit. 
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5.3.2 Vlera aktuale neto (NPV) 

Vlera aktuale neto është një masë e vlerës së të gjitha flukseve monetare të ardhshme gjatë jetës 

së një investimi, të skontuara në të tashmen pas faktorizimit të hyrjeve, daljeve dhe inflacionit, 

të cilat mund të gërryejnë vlerën e parasë me kalimin e kohës. 

Përmes aplikimit të formulës e vlerës aktuale neto, po shikoni nëse të ardhurat janë më të mëdha 

se kostot ose anasjelltas për të përcaktuar nëse një investim ose projekt ka të ngjarë të sjellë 

fitim ose humbje. Vlera aktuale neto përdoret shpesh në buxhetimin e kapitalit. Bizneset dhe 

qeveritë mund të përdorin metoda të buxhetimit të kapitalit për të përcaktuar se sa të kthimit 

ka të ngjarë të shohin në një projekt përpara se ta financojnë atë. Formula për NPV merr 

parasysh vlerën në kohë të parasë, një koncept që sugjeron që një shumë parash e marrë tani 

vlen më shumë se e njëjta shumë e marrë në një datë të ardhshme. 

Vlera aktuale neto ose NPV përfaqëson diferencën midis vlerës aktuale të hyrjeve dhe daljeve 

të parasë gjatë një periudhe të caktuar kohore. Njohja se si të llogaritet NPV mund të jetë e 

dobishme kur përpiqeni të përcaktoni nëse një investim - qoftë biznes apo personal - 

përfundimisht do të shpërblehet. Në buxhetimin e kapitalit, llogaritja e vlerës aktuale neto 

mund të ndihmojë në vlerësimin e përfitimit të një projekti investimi ose zgjerimi. Ndërkohë, 

investitorët përdorin llogaritjen e vlerës aktuale neto për të vlerësuar normën e mundshme të 

kthimit të një investimi bazuar në vlerën aktuale të flukseve monetare të ardhshme dhe një 

normë skontimi, bazuar në koston e huamarrjes ose financimit. 

 Formula për llogaritjen e vlerës aktuale neto NPV 

 NPV = Rrjedha monetare / (1 + i) t – Investimi fillestar   

 (5.2) 

Në këtë formulë janë: 

 Rrjedha monetare = Përfaqëson normën e kërkuar të kthimit ose skontimit për investimin 

në Euro. 

 t = Është e barabartë me numrin e periudhave kohore të përfshira.  

 Investimi fillestar = Vlera e investuar në Euro.  

Vlerësimi i thjeshtuar i NPV bazohet në: 

- Nëse NPV është pozitive do të thotë se fitimet nga investimi e tejkalojnë koston, pra në 

përgjithësi, një vlerë aktuale neto më e madhe se zero është e mirë. Kjo do të thotë se 

investimi ose projekti i zgjerimit ka të ngjarë të sjellë një fitim. 
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- Nëse NPV është negative do të thotë që ju keni më shumë gjasa të humbni para nga 

investimi, pra kur vlera aktuale neto është nën zero, ju keni NPV negative që do të thotë 

se projekti ose investimi ka të ngjarë të rezultojë në një humbje. 

Bazuar në këto mund të konstatojmë: Sa më i lartë të jetë numri i prodhuar nga një llogaritje e 

vlerës aktuale neto, aq më mirë.  

5.3.3 Norma e brendshme e kthimit (IRR) 

 Çfarë është norma e brendshme e kthimit (IRR)? 

Norma e brendshme e kthimit ose IRR është një llogaritje ekonomike e përdorur në analizën 

financiare për të vlerësuar përfitimin e investimeve të mundshme. IRR është një normë 

skontimi që e bën vlerën aktuale neto (NPV) të të gjitha flukseve monetare të barabartë me 

zero në një analizë të fluksit monetar të skontuar. Analistët përdorin IRR ose normën e 

brendshme të kthimit për të vlerësuar shpenzimet kapitale të propozuara. Llogaritja IRR 

përcakton përqindjen e përqindjes së kthimit në të cilën flukset monetare të një projekti 

rezultojnë në një vlerë aktuale neto prej zero. Ashtu si NPV, norma e brendshme e kthimit është 

gjithashtu një pjesë e buxhetimit të kapitalit. IRR ndihmon menaxherët të përcaktojnë se cilat 

projekte të mundshme shtojnë vlerë dhe ia vlen të ndërmerren. Avantazhi i shprehjes së vlerave 

të projektit si normë është pengesa e qartë që ofron. Për sa kohë që kostoja e financimit është 

më e vogël se norma e kthimit të mundshëm, projekti shton vlerën. 

 Çfarë është një IRR e mirë për një projekt? 

Një IRR "i mirë" do të ishte ai që është më i lartë se shuma fillestare që një kompani ka 

investuar në një projekt. Po kështu, një IRR negative do të konsiderohej e keqe, pasi do të 

thoshte që fluksi i parave të marra nga projekti ishte më i vogël se shuma që ishte investuar 

fillimisht. Norma e brendshme e kthimit (IRR) është norma vjetore e rritjes që pritet të 

gjenerojë një investim. IRR llogaritet duke përdorur të njëjtin koncept si vlera aktuale neto 

(NPV), përveçse e vendos NPV të barabartë me zero. IRR është ideale për të analizuar projektet 

e buxhetimit kapital për të kuptuar dhe krahasuar normat e mundshme të kthimit vjetor me 

kalimin e kohës. 

 Formula për llogaritjen e IRR 

Formula dhe llogaritja e përdorur për të përcaktuar këtë shifër janë si më poshtë: 

 0

1

0
(1 )

T
t

t
t

C
NPV C

IRR

  


       (5.3) 

ku: 
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 Ct  = Prurjet neto monetare gjatë periudhës t 

 C0  = Kostot totale të investimit fillestar 

 IRR = Norma e brendshme e kthimit 

 t = Numri i periudhave kohore. 

5.3.4 Analiza e vlerësimit ekonomik për performancën energjetike për shtëpinë model  

Analiza ekonomike do të bazohet në analizën teknike të masave të propozuara të rritjes së 

performancës energjetike në mbështjellësin e shtëpisë model siç janë muret e jashtme, dritaret 

dhe dyer e jashtme, dysheme dhe kulm si dhe në masat për përcaktimin e llojit të energjisë 

primare e cila do të përdoret për ngrohje sipas skenarëve të ndërtuar SEE-01, SEE-02, SEE-03 

dhe SEE-04 sipas investimeve të shprehura në euro për masat e EE Masa-01 deri në EE Masa-

07 siç janë përshkruar në nënkapitullin 4.2 Hartimi i skenarëve bazuar në masat për efeciencë 

të energjisë për modelin e aprovuar dhe në tabelën 4.3 Skenarët për modelin shtëpi në varësi të 

masave për efeciencë të energjisë. Vlerat e investimeve për EE masat në shprehura në euro janë 

prezantuar në tabelën 5.1 Përshkrimi i masave për eficiencen e energjisë në aspektin financiar. 

Bazuar në këto të dhëna për investime sipas ekuacioneve në nënkapitullin 5.3 Vlerësimi 

ekonomik i investimit për skenarët e efiçiencës së energjisë për rritjen e performancës 

energjetike sipas metodës për vlerësimin ekonomik të projekteve investuese janë llogaritur 

Periudha e kthimit të investimit (PB), Vlera aktuale neto (NPV) dhe Norma e brendshme e 

kthimit (IRR) rezultatet janë prezantuar në tabelën vijuese. 

Tabela 5.7 Analiza ekonomike - financiare për investimet për shtëpinë model 

 
Kursimet,  

Euro 

Investimet,  

Euro 
PB IRR NPV x 103 

Skenari SEE-01 Kaldajë elektrike 2,066  21,964 10.63  8.84 5.429 

Skenari SEE-02 Pompë termike 2,801 35,414 12.65  6.69 2.038 

Skenari SEE-03 Kaldajë me pellet 2,537 27,384 10.80  8.64 6.273 

Skenari SEE-04 Ngrohje nga qyteti 2,573 23,814      9.25  10.70 10.103 

Rezulatatet e kalkulimeve me ndihmën e softuerit Soft TEAK 2020 për analizën e ndjeshmërisë 

së treguesve financiarë PB, IRR dhe NPV për të gjitha masat e EE kundrejt Investimeve për 

skenarët SEE-0; SEE-02; SEE-03 dhe SEE-04 janë prezantuar në tabelën vijuese.
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Tabela 5.8 Analiza e treguesve ekonomikë – financiare PB, IRR dhe NPV për  skenarët SEE-0; SEE-

02; SEE-03 dhe SEE-04  
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Kapitulli i gjashtë   

PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET 

6.1 Përfundimet   

Analiza për performancën termoenergjetike është bërë për shtëpinë model L1 e cila është 

ndërtuar në Lagjen Qëndresa Prishtinë në vitin 2020, siç është përshkruar në Kapitullin e tretë 

përmes tabelës 3.1 Të dhënat kryesore në lidhje me objektin e analizuar dhe tabelës 3.2 Ndarja 

e hapësirave të bazës së përdheses në bazë të sipërfaqes dhe vëllimit.  

Analiza e performancës është bazuar në mbështjellësin e modelit referent për koeficientet e 

transmetimit të nxehtësisë U, W/m2K është bazuar në karakteristikat fizike të shtëpisë model 

për gjendjen ekzistues Skenari - SHM-L1 të prezantuara në tabelat 3.4 – 3.6 e kalkulimit të 

koeficienteve të kalimit të nxehtësisë U, W/m2K për muret e jashtme, dritare dhe dyer, dysheme 

dhe kulm dhe pas masave energjetike EE Masa 01 për muret e jashtme, EE Masa 02 për dyer 

dhe dritare të jashtme, EE Masa 03 për dysheme dhe EE Masa 04 për kulm bazuar në  

Rregulloren MMPH Nr. 04/18.  

Bazuar në këto masa janë ndërtuar skenarët SEE-01, SEE-02, SEE-03 dhe SEE-04 për 

performancës ku dallimi në mes skenarëve është në mënyrën për ngrohje, skenari SEE-01 është 

paraparë të jetë me kaldaja elektrike ekzistuese, SEE-02 me pompë termike, SEE-03 me kaldajë 

me pellet dhe SEE-04 me ngrohje qendrore të qytetit nga “Termokos” Prishtinë. 

Analiza e konsumit dhe kursimet e energjisë për objektin referent për ngrohje është bazuar në 

Rregulloren MMPH Nr. 02/18 Për Metodologjinë Kombëtare për Kalkulimin e Performancës 

së Integruar Energjetike të Ndërtesave duke u bazuar në Aneksin Metodologjia e kalkulimit 

Pika 1. Kërkesat për energji për ngrohje dhe ftohje të hapësirës me ndihmën e softuerit Soft 

TAEK 2020, bazuar në Ligjin 05/L-101 për Performancën e Energjetike në Ndërtesa të 

Republikës së Kosovës sipas skenarëve të përshkruar. Analiza përmban edhe rezultatin e 

emetimit të dyoksidit të karbonit sipas skenarëve. Çmimet për energjinë primare për ngrohje 

për energjinë elektrike dhe për ngrohjen qendrore të qytetit janë bazuar në ZRRE Kosovë, kurse 

për pëllet në çmimet e tregut në Kosovë. 

Të gjithë këto janë prezantuar në detaje në kapitullin e katërt Analiza teknike përmes skenarëve 

të burimeve të energjisë për modelin e zgjedhur.  

 Përfundimet e këtij punimi janë: 
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- Kalkulimi i sasisë së energjisë për ngrohje për shtëpinë model bazuar në ditët ngrohëse 

për sezonin e ngrohjes që fillon me 15 Tetor dhe përfundon me 15 Prill, si dhe 

temperaturës mesatare gjatë sezonit të ngrohjes, të cilat janë prezantuar në figurën 4.3 

Parametrat themelor për kalkulimin e energjisë për ngrohje për shtëpinë model. 

- Në figurën  4.4 janë prezantuar Koeficientet e transmetimit të nxehtësisë U, W/m2K për 

mbështjellësin e shtëpisë model sipas gjendjes ekzistuese si dhe sipas Rregullores 

MMPH Nr. 04/18. Bazuar në këtë figurë konstatohet se koeficientët për mure të jashtme 

është 475%, për dritare 171%, dysheme 310% dhe kulm 331% janë më të lartë 

krahasuar me vlerat referente sipas Rregullore MMPH Nr. 04/18. Këto vlera 

koeficienteve na japin indikacionin bazë për konsumin enorm të energjisë termike për 

ngrohje. 

- Shtëpia model sipas gjendjes ekzistuese ka sistemin e ngrohjes me kaldajë me energji 

elektrike i cili do të jetë skenari referent për krahasimin e EE skenarëve. 

- Rezultatet e llogaritjes bazuar në skenarin referent dhe EE skenarëve për sasinë së 

energjisë për ngrohje dhe i karburantit kWh/v, konsumi specifik i energjisë dhe i 

karburantit kWh/m2/V dhe fuqia termike e kaldajës është prezantuar në tabelën vijuese 

e llogaritur për sezonin e ngrohjes me ndihmën e softuerit Soft TAEK 2020 janë 

prezantuar në tabelën 4.8 Krahasimi i sasive të energjisë së konsumuar për ngrohje 

sipas skenarëve, rezultatet e të së cilës janë prezantuar në figurat vijuese. 

Bazuar në figurën 6.1 (figura në vazhdim) shihet se konsumi i energjisë termike për skenarin e 

shtëpisë model SHM-L1 është 26,405 kWth/v krahasuar me skenarët pas masave  EE (SEE -

01/SEE-02/SEE-03 dhe SEE-04) që është 8,728 kWth/v, gjegjësisht konsum më i lartë për 

303%. Diferenca e energjisë para dhe pas masave paraqet kursimin e energjisë prej 17,677 

kWth/v. Si rezultat kemi edhe kursim të energjisë primare siç shihet në këtë figurë dhe vlera 

më e madhe e kursimit është me përdorimin e pompave termike (SEE-02) me vlerë 3,020 

kWkh/v krahasuar me modelin referent (SHM-L1) para masave me vlerë 32,700 kWkh/v. 

- Gjithashtu bazuar në figurën 4.3 dhe figurën 5.1 është llogaritur konsumi mujor i 

energjisë termike për ngrohej para dhe pas EE masave bazuar në konsumin total vjetor 

prej 26,406 kWth/v gjegjësisht 8,728 kWth/v siç është treguar në figurën 6.2. 
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Figura 6.1 Konsumi i energjisë termike dhe i karburantit sipas skenarëve. 

 

Figura 6.2 Konsumi i energjisë termike për shtëpinë model sipas muajve. 

Bazuar në figurën 6.2 mund të konkuldohet se sasia e energjisë termike para masave është 

303% më e madhe krahasuar pas EE Masave sipas muajve të ngrohjes për një vit. 

Bazuar në figurën 6.3 (në vazhdim) si rezultat i kursimit të energjisë termike për ngrohje 

gjegjësisht të energjisë primare (energjisë elektrike, pelletit dhe ngrohjes qendrore të qytetit), 

figura 5.1, kemi edhe konsum specifik më të vogël të energjisë termike dhe të karburantit si 

dhe fuqi më të vogël të kaldajws për ngrohje prej 32.09 kW (skenari SHM-L1) në 12.42 kW 

gjegjësisht kursim prej 64.41%. 

- Bazuar në figurën 4.5 është prezantuar Sasia e nxehtësisë së nevojshme për mure, 

dritare, kulm dhe dysheme për objektin referent sipas gjendjes ekzistuese jo-eficiente 

(SHM-L1) krahasuar pas marrjes së masave eficinete (Masat M-01, M-02, M-03 dhe 
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M-04) për mbështjellësin e objektit. Nga kjo figurë shihet se kursimi i energjisë termike 

për mure është 475% (7,401 kWth/v), për dritare dhe dyer 150% (1,821 kWth/v), për 

kulm 331% (5,176 kWth/v) dhe për dysheme 310% (2,895 kWth/v). 

 

Figura 6.3 Konsumi specifik i energjisë dhe karburantit si fuqia e kaldajws për shtëpinë model. 

Bazuar në tabelën 5.6 Emetimi dhe kursimet e CO2 të shprehur në kgCO2/kWh/v që janë 

llogaritur bazuar në tabelën 5.5 Emetimi i CO2 dhe faktorët e energjisë primare për lëndë 

djegëse, përmes figurës 6.4 në vazhdim mund prezantohet emetimi dje kursimi i dyoksidit të 

karbonit për shtëpinë model. 

 

Figura 6.4 Kursimi i dyoksidit të karbonit në % për shtëpinë model sipas skenarëve. 

- Krahasimi i kursimit të CO2/kWh/v është bërë për gjendjen ekzistuese të shtëpisë model 

SHM-L1 i cili është 47,023 kgCO2/v. Nga figura 6.4 mund të vërehet se kursimi më i 

madh është 99.25% për skenarin SEE-03 kur ngrohja është me pellet dhe ka vlerën 354 
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kgCO2/kWh/v. 

- Bazuar në tabelën 5.7 Analiza ekonomike - financiare për investimet për shtëpinë model 

mund të jepet vlerësimi ekonomik – financiare se cili prej skenarëve është më i 

favorshëm për investime duke ju referuar rezultateve të prezantuara në figurat vijuese. 

 

Figura 6.5 Investimet dhe kursimet për shtëpinë model sipas skenarëve për performance energjetike. 

Bazuar në figurën 6.5 investimi më i lartë për shtëpinë model është për skenarin SEE-02 me 

pompë termike me 35,414 Euro. Kurse skenar më i lirë është ngrohja e shtëpisë model nga 

ngrohtorja e qytetit 23,814 Euro. Bazuar në këto rezultate kursimi i energjisë termike për 

ngrohje është sipas skenarit SEE-03 me kaldajë me pellet me 2,537 euro. Këto investime dhe 

kursime për energjinë termike për ngrohje janë krahasuar më shtëpinë model sipas gjendjes 

ekzistuese ku kostoja e karburantit është 3,254 euro.  

Bazuar në rezultatet e prezantuara në figurën 6.6 (në vazhdim) shihet se çmimi i energjisë për 

ngrohje me kaldajë elektrike për gjendjen ekzistuese SHM-L1 është 3,254 Euro/v. Çmimi për 

skenarin SEE-02 me pompë termike është më i ulëti dhe ka koston prej 300 Euro/v që thotë një 

kursim prej 1,085%. Kjo është si rezultat i performances së pompës termike me COP=2.89. 
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Figura 6.6 Kostoja për energjinë termike për shtëpinë model sipas skenarëve për performance 

energjetike. 

 

Figura 6.7 Parametrat për vlerësimin e investimeve PB, IRR dhe NPV. 

Bazuar në rezultatet e prezantuara në figurën 6.7 për parametrat për vlerësimin e investimeve 

mund të konstatohet se skenari SEE-04 me ngrohje nga qyteti e ka periudhën e kthimit të 

investimit më të shpejtë PB=8.77 vite. Gjithashtu ky skenar SEE-04 ka vlerën aktuale neto më 

të mirë NPV=10.76 si dhe normën e brendshme e kthimit IRR=11,886. 

6.2 Rekomandimet   

Bazuar në rezultatet e fituara të cilat janë prezantuara në pjesën e përfundimeve në vazhdim do 

të jepen rekomandimet për rastin e studimit të shtëpisë model. 

3,254 

1,075 

300 

579 

540 

Kostoja për energji termike sipas skenarëve, Euro/v

SHM-L1: Gjendja ekzistuse e objektit Skenari SEE-01 Kaldajë elektrike

Skenari SEE-02 Pompë termike Skenari SEE-03 Kaldajë me pellet

Skenari SEE-04 Ngrohje nga qyteti

10.08 8.84 

6.860 

11.99 

6.69 

3.981 

10.24 

8.64 
8.025 

8.77 

10.70 

11.886 

PB IRR NPV

Skenari SEE-01 Kaldajë elektrike Skenari SEE-02 Pompë termike

Skenari SEE-03 Kaldajë me pellet Skenari SEE-04 Ngrohje nga qyteti
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Përcaktimi për skenarin më optimal për performancen energjetike për shtëpinë model do të 

bëhet sipas këtyre kritereve: 

1. Bazuar në marrjen e masave eficinete në mbështjellësin e objektit – shtëpia model L1, 

EE Masa-01, EE Masa-02, EE Masa-03 dhe EE Masa-04 siç janë përshkruar në tabelën 

4.3 Skenarët për modelin shtëpi në varësi të masave për efeciencë të energjisë në lagjen 

Qëndresa Prishtinë dhe rezultatet e fituara siç është treguar në figurën 6.1 Konsumi i 

energjisë termike dhe i karburantit sipas skenarëve konsumi i energjisë termike dhe i 

karburantit zvogëlohet për 303%, gjegjësisht kemi kursim të energjisë prej 17,677 

kWth/v. Sipas figurës 6.3 Konsumi specifik i energjisë dhe karburantit si fuqia e 

kaldajws për shtëpinë model kemi konsum specifik më të ulët për 375% gjegjësisht 

121.07 kWth/m2/v si dhe zvogëlimin e fuqisë së kaldajws për 284% gjegjësisht për 

19.67 kW. 

- Bazuar në këto përfundime mund të rekomandohet se ndërtimi i shtëpive të reja apo 

ta ndërtesave kolektive për banim duhet patjetër të projektohen dhe të ndërtohen 

sipas Rregullore MMPH Nr. 04/18 Për kërkesat minimale të performancës 

energjetike të ndërtesave si dhe kalkulimet për energji të bëhen sipas Rregullores 

MMPH Nr. 02/18 Për metodologjinë kombëtare për kalkulimin e performancës së 

integruar energjetike të ndërtesave, sepse kursimet në energji termike për ngrohje 

janë evidente si në rastin e studiuar.  

2. Për realizimin e EE masave si dhe për rritjen e performances energjetike janë propozuar 

investimet financiare të shprehura në Euro dhe të analizuara sipas skenarëve SEE-01, 

SEE-02, SEE-03 dhe SEE-04 të cilët krahasohen me skenarin sipas gjendjes ekzistuese 

të shtëpisë model SHM-L1 rezultatet e analizave janë prezantuar në figurën 6.5 Kursimi 

dhe investimet  për shtëpinë model sipas skenarëve për performance energjetike dhe në 

figurën 6.6 Kostoja për energjinë termike për shtëpinë model sipas skenarëve për 

performance energjetike.  

- Bazuar në këto rezultate duke i aplikuar rezultatet e fituara sipas figurës 6.7 

Parametrat për vlerësimin e investimeve PB, IRR dhe NPV mund të rekomandohet 

se skenari SEE-04 me ngrohje nga qyteti e ka periudhën e kthimit të investimit më 

të shpejtë PB=8.77 vite si dhe vlerën aktuale neto më të mirë NPV=10.76 si dhe 

normën e brendshme e kthimit IRR=11,886. Mirëpo duke marr parasysh se në 

Republikën e Kosovës nuk ka projekt nacional për ngrohje qendrore mund ta 

rekomandohet se skenari me optimal është SEE-03 me kaldajë me pellet ku 
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periudha e kthimit të investimit është PB=10.24 vite si dhe vlerën aktuale neto 

NPV=8.64 si dhe normën e brendshme e kthimit IRR=8,025.  

3. Në figurën 6.6 Kostoja për energjinë termike për shtëpinë model sipas skenarëve për 

performance energjetike janë prezantuar kostoja në Euro për ngrohje gjatë një viti. 

Sipas skenarëve konsumi me i madh është për gjendje ekzistuese SHM-L1 3,254 Euro/v 

dhe me i ulëti është për skenarin SEE-02 me pompë termike 300 Euro/v. Nëse e marrim 

parasysh edhe emetimin e dyoksidit të karbonit për sistemet e ngrohjes të shtëpisë 

model bazuar në Rregulloren (MMPH) Nr. 02/18 Për metodologjinë kombëtare për 

kalkulimin e performancës së integruar energjetike të ndërtesave, tabela 5.6 Emetimi 

dhe kursimet e CO2 në kgCO2/kWh/v ndotja sipas skenarit SEE-03 me kaldajë me pellet 

është më mjedisor.  

- Nëse bazohemi në kriterin e konsumit të energjisë termike të shprehur në Euro/v  

dhe në kriterin e emetimit të dyoksidit të karbonit kgCO2/kWh/v për një sezon të 

ngrohjes skenari më i mirë është SEE-03 me kaldajë me pellet, sepse ndotja e 

ambientit nëse krahoshet skenari SEE-02 me pompë termike ndaj SEE-03 me 

kaldajë me pellet është për 12.27 herë më ndotës (SEE-02=15,543 kgCO2/kWh/v 

kurse SEE-03=354 kgCO2/kWh/v). 

Rekomandim i përgjithshëm për studimin e realizuar për shtëpinë model L1 në lagjen Qëndresa 

Prishtinë: 

 Bazuar në rezultatet e fituar në këtë studim i rekomandojmë byrove projektuese, 

kompanive investuese, kompanive ndërtuese dhe drejtorive komunale në Republikën e 

Kosovës bazuar në Ligjin Nr. 06/L-079 Për efiçiencë të energjisë dhe Ligjit 05/L-101 

Për performancën e energjetike në ndërtesa si dhe rregulloret përkatëse Rregulloren 

MMPH Nr. 02/18 Për metodologjinë kombëtare për kalkulimin e performancës së 

integruar energjetike të ndërtesave dhe Rregullore MMPH Nr. 04/18 Për kërkesat 

minimale të performancës energjetike të ndërtesave, që kanë të bëjnë me energjinë 

termike dhe propozohen dhe të merren masa eficinete për mbështjellësit e ndërtesave 

për mure, dyer dhe dritaret, dysheme dhe kulme me qëllim që ulet konsumi i energjisë 

termike. Këto masa do të ndikojnë drejtpërsëdrejti në rritjen e punësimit sepse bizneset 

në Kosovë janë prodhues të materialeve termoizoluese, dyerve dhe dritareve, llaçit dhe 

ngjitëseve si dhe kanë kuadro të specializuar për kryerjen e auditimeve energjetike në 

ndërtesa si dhe në dizajnimin final të dokumentacionit të nevojshëm teknik. 
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