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Zyra e Auditorit të Përgjithshëm (ZAP) kryen auditime të rregullsisë dhe 

të performancës. Zëvendës-Auditori i Përgjithshëm, Artan Venhari është 

duke ushtruar detyrën e kreut të ZAP-it, që ka të punësuar rreth 145 

anëtarë të stafit.  

Misioni ynë është: “të kontribuojmë në menaxhim të shëndoshë financiar në 

administratën publike”. Ne do të kryejmë auditime cilësore në përputhje me 

standardet e njohura ndërkombëtare të auditimit të sektorit publik dhe 

praktikat e mira evropiane. Ne do të ndërtojmë besim në shpenzimin e 

fondeve publike. Ne do të luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të 

taksapaguesve dhe palëve tjerë të interesit në rritjen e llogaridhënies 

publike. 

Raportet e nxjerra nga Zyra e Auditorit të Përgjithshëm promovojnë 

drejtpërsëdrejti llogaridhënien pasi që ato ofrojnë bazë për t’i kërkuar llogari 

menaxherëve të çdo organizate buxhetore. 

Auditimet e Performancës kryhen për të vlerësuar nëse programet 

qeveritare menaxhohen në mënyrë të duhur, kost-efektive dhe efikase si dhe 

nëse sistemet për matjen dhe raportimin e efikasitetit tyre janë funksionale. 

Zëvendës-Auditori i Përgjithshëm, Artan Venhari ka vendosur mbi këtë 

raport performance “Sistemi për Efiçiencë të Energjisë ka nevojë për tu 

fuqizuar”.  

Raporti i lëshuar është rezultat i auditimit të kryer nën menaxhimin e 

Drejtorit të Auditimit, Mirlinda Ahmeti, mbështetur nga Drilon Shala 

(Udhëheqës Ekipi),  Ardiana Miftari (auditore) dhe Alban Shatri (auditor). 
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Përmbledhje 

Çfarë kemi audituar? 

Efiçienca e Energjisë (EE) është relacioni mes prodhimit të energjisë dhe performancës në drejtim 

të sasisë së energjisë së konsumuar për këtë qëllim. Me fjalë të tjera kjo nënkupton, të shfrytëzosh 

më pak energji për të siguruar të njëjtin shërbim. Ekziston një konsensus i përgjithshëm se një 

potencial të mirë për të përmirësuar EE gjenerohet nga sektori publik. EE në sektorin publik është 

i barasvlershëm me menaxhim të mirë publik: kur kursehet energjia, kursehen edhe fondet 

publike. 

Në këtë auditim, ne kemi ekzaminuar nëse veprimet dhe masat e institucioneve qeveritare për 

përmirësimin e EE janë  realizuar në mënyrë efikase. 

Ky raport i auditimit identifikon disa mangësi në procesin e realizimit të masave për EE dhe jep 

rekomandime për përmirësimin e situatës. Entitetet e përfshira në këtë auditim janë: MZHE, 

AKEE, MAP, MAPL, MMPH dhe Komuna e Drenasit, Gjakovës dhe Prizrenit. 

Çfarë kemi gjetur? 

Institucionet qeveritare, ashtu siç është paraqitur në këtë raport, kanë ndërmarrë disa hapa të 

rëndësishme drejt përmirësimit të EE në sektorin publik. Megjithatë, ekzistojnë disa faktorë që do 

të kontribojnë në realizimin me sukses të procesit të EE. Planifikimi i duhur i masave që do të 

realizohen, burimet financiare për të mbështetur zbatimin e tyre dhe ndërkohë mekanizmat për 

raportim të masave të ndërmarra, do të përcaktojnë fuqimisht suksesin e procesit të EE-së. 

Bazuar në analizat e thella të dëshmive të paraqitura nga entitetet dhe intervistat e kryera me 

zyrtarët përgjegjës, ne kemi identifikuar disa mangësi në procesin e marrjes së masave të EE. 

Institucionet qeveritare nuk kanë ndërmarrë veprimet e duhura për të përmirësuar EE-në në 

sektorin publik. Si rezultat, ne kemi gjetur si më poshtë: 

Niveli qendror: 

 Korniza ekzistuese rregullatore ende nuk është përfunduar - legjislacion tjetër primar dhe 

sekondar duhet të miratohet; 

 PVKEE është i paqartë dhe i mungon përfaqësimi i akterëve kyç; 

 AKEE, duke qenë organi kryesor përgjegjës për koordinimin e çështjeve të EE-së, 

aktualisht ka mungesë të burimeve, në krahasim me numrin e madh të obligimeve dhe 

përgjegjësive që posedon; 

 Masat e EE vazhdojnë të mbështeten kryesisht në financime të jashtme, si dhe financimet 

nuk janë të koordinuara dhe janë zhvilluar pa një planifikim të përshtatshëm paraprak;  

 Është implementuar një skemë e gjerë e masave të EE-së, duke filluar nga auditimet e 

energjisë, ndriçimi publik efikas, si dhe projekte informuese dhe ndërgjegjësuese, 

megjithatë këto projekte janë zgjedhur kryesisht në baza ad hoc pa u bazuar në ndonjë 

kriter të para-vlerësimit; 

 Niveli aktual i monitorimit është i pamjaftueshëm dhe joadekuat. Është vështirë të 

vlerësohet dhe verifikohet ndikimi i investimeve, si dhe të përdoret informacioni për të 

vlerësuar efektivitetin e investimeve të ardhshme. 
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Niveli komunal: 

 ZKE-të nuk janë krijuar për shkak të mungesës së ekspertizës për EE dhe burimeve në 

nivel komunal; 

 Të tri komunat e audituara kanë hartuar PKEE-të e tyre, por ka pasur praktika të 

ndryshme të përfshira në hartimin e tyre, dhe planet kryesisht janë të paqarta dhe jo-

specifike; 

 Numri ekzistues i masave të EE të zbatuara në nivel lokal është relativisht i ulët dhe numri 

aktual i zyrtarëve komunal që merren me zbatimin e masave të planifikuara për EE, në tri 

komunat e audituara, është i kufizuar. 

Çfarë rekomandojmë? 

Niveli qendror: 

 Krijimin e një kornize konstruktive ligjore dhe rregullatore që tregon transparencë dhe 

siguron se informacioni arrihet lehtë dhe lehtësisht kuptohet. Prioritet duhet t'i jepet 

finalizimit me kohë dhe miratimit të legjislacionit primar dhe sekondar për PEN; 

 Të sigurojë se GNI ekzistues i krijuar për të hartuar dhe për të vlerësuar planin e dytë 

afatmesëm si dhe GNI që do të krijohet për hartimin e planit të tretë afatmesëm përfshin 

përfaqësues të institucioneve tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me përmirësimin e EE-

së në spitale, qendra shëndetësore, ndriçim publik dhe ndërtesa; 

 Përmirësimin e komunikimit në mes të MZHE-së dhe MAP-it për të përmirësuar auditimet 

e energjisë të identifikuara në PVKEE dhe për të zvogëluar punën e dyfishtë; 

 Përforcimin e AKEE, duke zgjeruar buxhetin e caktuar për aktivitetet e saj si dhe rritjen e 

numrit të personelit në mënyrë që të mund të përmbushë numrin e madh të angazhimeve; 

 Mekanizmat e financimit si kreditë e buta nga Banka Botërore duhet të analizohen në 

detaje dhe ndikimi financiar i marrjes së huasë duhet të elaborohet më tutje;  

 Të konsiderohet krijimi i Fondit për EE dhe integrimi i tij në buxhetin kombëtar. Duhet të 

kryhet një analizë e plotë për të vlerësuar nëse mund të ngritet fondi për EE në 

legjislacionin ekzistues ose nëse legjislacioni aktual mund të ndryshohet për ta rregulluar 

atë dhe si; 

 Përmirësimin e kapaciteteve institucionale dhe statistikave për EE në mënyrë që të 

mundësohet SMVR i suksesshëm. 

Niveli komunal: 

 Të vendosin EE në listën e tyre të prioriteteve dhe të pranojnë se kursimet e mëdha të 

kostos janë arritur nga masat për EE; 

 Të Konsiderojë krijimin e ZKE-ve që të jenë të pajisura me staf të mjaftueshëm dhe me 

përvojë;  

 Burimet për themelimin e ZKE-ve dhe trajnimeve për stafin duhet të planifikohen në 

marrëveshje me Bankën Botërore dhe BE-në; 

 Të shqyrtojnë dhe analizojnë PKEE-të aktuale në mënyrë që të identifikohen fushat për 

përmirësim.  
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1 Hyrje 

1.1 Historiku 

Efiçienca e Energjisë (EE) është relacioni mes prodhimit të energjisë dhe performancës në drejtim 

të sasisë së energjisë së konsumuar për këtë qëllim. Me fjalë të tjera kjo nënkupton, të shfrytëzosh 

më pak energji për të siguruar të njëjtin shërbim. 

Mënyra se si qeveritë janë duke shpenzuar paratë e tyre është temë diskutimi si në komunën më të 

vogël ashtu dhe në vendet më të mëdha. Megjithatë, ekziston një konsensus universal që fondet 

publike duhet të shpenzohen me maturi. Në këtë thelb, EE në sektorin publik është sinonim me 

menaxhim të mirë publik: kur kursehet energjia, kursehen edhe fondet publike. Gati në secilin rast 

ka mundësi për përmirësim të EE-së. 

Zvogëlimi i konsumit të energjisë zakonisht ndërlidhet me ndryshimet teknologjike. Por, kjo 

mund të rezultojë edhe nga një organizim më i mirë, menaxhim apo ndryshim të sjelljes, të njohur 

si  „faktorë jo-teknik“.1 

Vende të ndryshme dhe organizatat ndërkombëtare nëpërmjet marrëveshjeve të ndryshme kanë 

bërë hapa të rëndësishëm drejt zvogëlimit të konsumit global të energjisë. Në këtë drejtim, edhe 

Protokolli i Kiotos (1998)2 përcakton se çdo vend duhet të ndërmarrë disa masa për EE më të lartë 

në nivel kombëtar. Ndërkohë, Bashkimi Evropian (BE) kërkon zbatim e objektivit 20-20-20 në 

sektorin e energjisë, e cila vlen për shtetet anëtare dhe përfshin periudhën deri në vitin 20203, duke 

përfshirë përmirësimin e efiçiencës së energjisë me 20%. Në këtë kontekst, Kosova synon të 

integrohet në BE dhe për këtë arsye edhe është në mesin e vendeve që kanë përqafuar zbatimin e 

kërkesave të lartpërmendura, në mënyrë që të përmbush kriteret e BE. 

Strategjia e Kosovës për  Energji identifikon EE si një nga objektivat strategjike për periudhën 

2009-2018, dhe parasheh zhvillimin e një kornize të plotë ligjore dhe institucionale në përputhje 

me Direktivat Evropiane për EE4. 

Me qëllim të promovimit të EE-së si koncept midis institucioneve të sektorit publik, dhe në 

mënyrë që sistemi aktual i EE të funksionojë siç duhet, janë ndërmarrë disa hapa dhe janë bërë 

disa angazhime. 

                                                      
1 Këshilli Botëror për Energji (2010), “Efiçienca e Energjisë: recetë për sukses”, faqe 5 
2 Kombet e Bashkuara (1998), Protokolli i Kiotos për Konventën Kornizë të Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet 

Klimatike 
3 Komisioni Evropian (Bruksel, 2010), Komunikatë nga Komisioni Evropian 2020 “strategjia për rritje të zgjuar, të 

qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse", COM (2010) 2020 faqe 9 
4 Aktualisht Kosova ka hartuar Strategjinë për Energji të përditësuar cila përfshin periudhën 2013-2022, por kjo strategji 

është draft dhe nuk është miratuar ende nga Kuvendi. 
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Në përmbushjen e mandatit të saj, Qeveria e Kosovës ka bërë përpjekje që të përafrojë 

legjislacionin vendor me legjislacionin e BE-së për EE, veçanërisht bazuar në kërkesat e disa 

direktivave5. 

Ministria e Energjisë dhe Minierave, aktualisht Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE), në fund 

të vitit 2008 kishte themeluar një grup punues për hartimin e planit kombëtar të veprimit për EE. 

Për më tepër, Grupi Ndërinstitucional (GNI) i përbërë nga përfaqësues të Komunave, Zyrës së 

Kryeministrit, Ministrive, Zyrës së Rregullatorit të Energjisë dhe Asociacionit të Komunave të 

Kosovës është themeluar në vitin 2009 sipas rekomandimit në Traktatin e Sekretariatit të 

Komunitetit të Energjisë. 

Ky grup ka hartuar Planin e Veprimit të Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (PVKEE) 2010-2018 e 

cila ndër të tjera trajton caqet indikative të kursimit të energjisë në periudhë afatgjate, afatmesme 

dhe afatshkurtër. Gjithashtu, identifikon akterët përgjegjës për zbatimin e planit dhe masat për 

përmirësimin e  EE-së si dhe sektorët ku do të zhvillohen aktivitetet.  

Plani i mësipërm parashikon përmirësime të EE në pesë sektorë: amvisëri, shërbime private dhe 

publike, industri, transport dhe bujqësi. 

PVKEE është i ndarë në tri plane afatmesme për EE, përkatësisht 2010-2012 (i pari), 2013-2015 (i 

dyti), 2016-2018 (i treti). 

Sipas statistikave të paraqitura në këtë dokument, konsumi i përgjithshëm i energjisë është 

(mesatarja për periudhën 2003-2007): sektori i amvisërisë rreth 33%, shërbimet publike rreth 13%, 

industria rreth 22%, transporti 26% dhe bujqësia 5%.6 

Kur është fjala për financimin e aktiviteteve të Qeverisë lidhur me EE, ato kryesisht financohen 

nga fondet e jashtme në formë të donacioneve apo kredive të buta. Kosova ka bashkë-financuar në 

rastet kur këto burime të financimit nuk kanë mbuluar gjithë financimin e projekteve. 

Kohëve të fundit është nënshkruar një marrëveshje në mes të Qeverisë dhe Bankës Botërore në 

mbështetje të EE  në vlerë prej 31 milion eurove. Objektivat e projektit janë zvogëlimi i konsumit të 

energjisë dhe përdorimi i derivateve fosile në ndërtesat publike përmes EE dhe investimeve në 

energji të ripërtëritshme, si dhe për të përmirësuar politikat dhe mjedisin rregullator për energjinë 

e ripërtëritshme dhe EE7. Kjo marrëveshje ende nuk është ratifikuar në kuvend. 

Ky auditim i performancës trajton EE në sektorin publik. Ai fokusohet në masat e ndërmarra nga 

palët kyçe të interesit, si në nivel qendror ashtu edhe atë lokal. 

                                                      
5 Direktiva 2006/32/EC për Efiçiencën e Energjisë dhe përdorimi përfundimtar i energjisë dhe shërbimet e energjisë 
  Direktiva 2010/31/EU për performancën energjetike të ndërtesave 
  Direktiva 2010/30 / EU për tregues për etiketim dhe informacionet standarde për produkte të konsumit të energjisë 

dhe burimeve tjera nga produktet e lidhura me energjinë 
6 PVKEE, faqe.21, tabela 11 
7 http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/06/18/world-bank-supports-energy-efficiency-renewable-

energy-kosovo 
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Sipas Këshillit Botëror të Energjisë8, objektet dhe aktivitetet e sektorit publik kanë mundësi të 

mëdha për përmirësime në EE. Kërkesa për energji e sektorit publik në shumicën e vendeve është 

e lartë, dhe akterët e sektorit publik janë edhe blerësit  më të mëdhenj të pajisjeve që shfrytëzojnë 

energji, të tilla si pajisje për zyre dhe automjete. Benefitet e EE-së së përmirësuar në sektorin 

publik janë të shumta dhe përfshijnë faturat të energjisë me kosto më të ulët për akterët publikë 

dhe uljen e kërkesës për investime në sistemet e furnizimit me energji. Përfitimet e mëtejshme 

rezultojnë nga roli i sektorit publik si model në krahasim me sektorët e tjerë9. 

PVKEE mbulon pesë sektorë dhe njëri prej tyre është sektori i shërbimeve publike dhe private. Ky 

plan veprimi thekson se sektori i shërbimeve publike luan një rol të rëndësishëm udhëheqës, duke 

demonstruar një shembull për sektorët tjerë10. Kjo ka shërbyer si motiv për të fokusuar këtë 

auditim në sektorin publik. 

 

1.2 Problemi i auditimit  

Janë identifikuar disa sfida lidhur me iniciativat dhe aktivitetet që synojnë përmirësimin e EE-së 

në Kosovë. 

PVKEE përmend disa dobësi që lidhen me furnizim të paqëndrueshme të energjisë, mungesën e të 

dhënave të besueshme për konsumin e energjisë dhe humbjet teknike të energjisë (rreth 30%). Një 

aspekt tjetër i përmendur në këtë plan është problemi me konsumatorët e energjisë elektrike (më 

shumë se 40%) të cilët i shmangen pagesës për energjinë e shpenzuar. 11 

Më konkretisht, Raporti i Progresit në Kosovë për vitin 201412 adreson fusha të ndryshme lidhur 

me EE ku është i nevojshëm përmirësimi, të tilla si: 

 Ligji për EE duhet të rishikohet për t’iu përafruar acquis të fundit të BE-së; 

 Bashkëpunimi në mes MZHE-së dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

(MMPH) mund të përmirësohet; 

 Ka ende pengesa në financimin e investimeve për EE, pavarësisht përfshirjes së 

institucioneve financiare ndërkombëtare; 

 Mungesa e statistikave për EE vazhdon të jetë pengesë për raportim mbi kursimin e 

energjisë; 

 Kapacitetet lokale duhet të forcohen. 

                                                      
8 Këshilli Botëror për Energji (2010), “Efiçienca për Energjisë: receta për sukses", faqe 97 
9 Roli promovuar shumë në Direktivën e BE-së 2006/32/EC 
10 Plani i Veprimit i Kosovës për EE, f. 44, paragrafi 3 
11 PVKEE, faqe 10, paragrafi 1 dhe 6 
12 Raporti i Progresit për Kosovën, tetor 2014, faqe 44, paragrafi 4 
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Në mënyrë që të kryhet cilado masë për EE dhe të funksionojnë siç duhet, është e nevojshme që të 

ketë burime dhe kapacitete përkatëse (në veçanti burime/kapacitete financiare dhe njerëzore). 

Është tregues i fortë se akterët kryesorë përgjegjës për menaxhimin e EE në Kosovë nuk kanë 

resurset dhe kapacitetet e nevojshme. Përveç kësaj, është thelbësore që ndikimet e aktiviteteve të 

EE të monitorohen, verifikohen dhe vlerësohen.13 

Si rrjedhojë, hipoteza jonë e auditimit është se:  

Institucionet qeveritare (IQ-të) nuk kanë ndërmarrë veprime të duhura për të përmirësuar EE 

në sektorin publik. 

 

1.3 Objektivi dhe pyetjet e auditimit  

Qëllimi ynë është që përmes pyetjeve të auditimit ti përgjigjemi objektivit të auditimit e që është 

vlerësimi nëse akterët e përfshirë në aktivitetet e EE kujdesen për përmbushjen e përgjegjësive të 

tyre si duhet, duke përqendruar aktivitetet e tyre kryesisht në sektorin publik si shembull kryesor 

për sektorët tjerë. 

Si rrjedhojë, pyetja kryesore e auditimit për këtë auditim është: 

A ka krijuar Qeveria bazën e nevojshme ligjore dhe sistemin organizativ për EE në përputhje 

me marrëveshjen e BE-së dhe a zbatohet kjo bazë siq është synuar? 

Tre nën-pyetjet e mëposhtme do të ndihmojnë në dhënien e përgjigjes në pyetjen kryesore më 

sipër. 

 A ka krijuar MZHE parakushtet e nevojshme për mbështetjen e akterëve përgjegjës për përmirësimin 

e EE? 

 A kanë ndërmarrë akterët përgjegjës veprimet e parapara për përmirësimin e EE? 

 A kanë ndërmarrë komunat veprimet e duhura për përmirësimin e EE? 

 

1.4 Kriteret e auditimit   

Kriteret e auditimit e përdorura në këtë auditim rrjedhin nga standardet ndërkombëtare, praktikat 

e  mira dhe legjislacioni kombëtar. 

  

                                                      
13https://www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/3500148/ANNEX_EEAP_assessment

_per_CP_final.pdf, page 25,  paragrafi 2dhe 3 
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Për të përmbushur zotimet e Qeverisë, MZHE duhet të: 

 Stimulojë, iniciojë, përzgjedh dhe përgatis projekte të llojeve të ndryshme të qëndrueshme 

dhe kost-efektive (të tilla që kërkojnë financim të investimeve dhe ato që kryesisht kanë të 

bëjnë me ndryshimin e sjelljes)14 

 Sigurojë që ligjet kombëtare, strategjitë dhe rregulloret ekzistuese për EE janë në përputhje 

me direktivat evropiane për EE dhe të angazhohet në hartimin dhe miratimin e 

legjislacionit tjetër primar dhe sekondar15 

 Kërkojë dhe mobilizojë financimin nga donatorët dhe sigurojë ngritjen e mundësive 

financiare në nivel kombëtar16 

 Bëjë veprime specifike, realiste dhe plane të qëndrueshme të veprimit në nivel qendror dhe 

lokal dhe të përcjellë nëse janë duke u zbatuar, monitoruar dhe vlerësuar17 

 Krijojë kushte të mira administrative për AEE-në (Agjencia për Efiçiencë të Energjisë) dhe 

bashkëpunim ndërmjet ministrive dhe autoriteteve përgjegjëse18 

 Krijojë stimulime në sistemin buxhetor në mënyrë që institucionet qeveritare të kursejnë 

energjinë dhe të bëhen më efikas në shpenzim të energjisë19 

 Jep prioritet zhvillimit të një sistem informativ lidhur me EE (për aktivitetet e planifikuara 

dhe të kryera, konsumin aktual të energjisë nëpër institucione etj), të cilat do të 

shpërndahen gjerësisht në një formë të duhur dhe tek audienca e synuar20 

Për të përmbushur zotimet e Qeverisë, komunat duhet të: 

 Hartojnë dhe miratojnë planet komunale për efiçiencë të energjisë duke identifikuar masat 

e nevojshme që duhet të implementohen dhe të identifikojnë burimet e nevojshme dhe në 

dispozicion për të financuar zbatimin e masave të EE-së të listuara në to21 

 Themelojnë zyrat komunale të energjisë (ZKE-të) qëllimi i të cilave është të merren me 

çështjet e energjisë dhe të zbatojnë PKEE22 

 Shfrytëzojnë burimet ekzistuese njerëzore në mënyrë optimale për zbatimin e masave  që 

kanë të bëjnë me efiçiencën e energjisë23 

                                                      
14 Komuniteti i Energjisë (janar 2011), Dokument Pune nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë 
15 OECD/IEA (2012), Progres në Zbatimin e IEA 25 rekomandime për politikat e Efiçiencës së Energjisë (vlerësimi 2011), 

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, Seritë e Vështrime 2012 fq.8 
16 Ligji nr.04/L-016 për EE, neni 4 dhe 11 
17 Komuniteti për Energji (janar 2011), Dokument Pune nga Sekretariati i Komunitetit për energji "Sinteza e vlerësimin e 

Planeve të veprimit për efiçiencë të energjisë të Palëve Kontraktuese siç kërkohet me vendimin e Këshillit Ministror të 
Komunitetit të Energjisë D/ 2009/05/ MC-EnC 18 Dhjetor 2009 për zbatimin e Direktivave të caktuara për Efiçiencë të 
Energjisë, në lidhje me Direktivën 2006/32/EC për efiçiencën përfundimtare të energjisë dhe shërbimet energjetike”, 
fq.3 

18 Këshilli Botëror për Energji (2010), Efiçienca për Energji: Recetë për sukses, fq. 45-46 
19 Eptisa (prill 2013), Studimi për Efiçiencën Kombëtare në Ndërtesa për Kosovën, Instituti i Bankës Botërore, fq. 140 
20 Direktiva 2006/32/EC (2006), Direktiva 2006/32/EC e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 5 prill 2006 për 

efiçiencën përfundimtare të energjisë dhe shërbimet energjetike dhe shfuqizimi i Direktivës së Këshillit 93/76/EEC, 
Gazeta Zyrtare e Bashkimi Evropian, L 114/66 

21 Ligji nr.04/ L-016 për Efiçiencën e Energjisë, neni 6 & 9 
22 Ligji nr.04/ L-016 për Efiçiencën e Energjisë, neni 6 & 9 
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1.5 Fushëveprimi dhe metodologjia e auditimit 

Përmes këtij auditimi ne kemi mbuluar akterët përgjegjës në nivel qendror dhe lokal. 

Entitetet e përfshira në nivel qendror janë si më poshtë: 

 MZHE; 

 Ministria e Administratës Publike (MAP); 

 MMPH; 

 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL); 

 Agjencia e Kosovës për Efiçiencë të Energjisë (AKEE). 

Komunat e përzgjedhura për auditim janë: 

 Komuna e Drenasit; 

 Komuna e Prizrenit; dhe 

 Komuna e Gjakovës 

Ky auditim përfshin periudhën kohore nga viti 2010 deri në vitin 2015. 

Për të kryer auditimin, ne kemi përdorur metoda të ndryshme me qëllim që të japim përgjigje 

pyetjeve të auditimit. Pyetjet e auditimit janë adresuar për të tre nivelet që kanë të bëjnë me 

çështjet e EE-së: MZHE, AKEE dhe komunat. Për t'iu përgjigjur pyetjeve të auditimit, ne kemi 

ndjekur metodat e mëposhtme: 

 Analizimi i legjislacionit kombëtar, udhëzimeve administrative (UA) si dhe Direktivave të 

BE-së; 

 Analizimi i PVKEE (2010-2018); 

 Intervista me zyrtarët përgjegjës në të gjitha nivelet e përfshira; 

 Rishikimi dhe analizimi i dokumenteve të ndryshme që lidhen me fushën e EE-së; 

 Rishikimi i raporteve/artikujve kombëtar dhe ndërkombëtar lidhur me këtë temë. 

                                                                                                                                                                               
23 OECD/IEA (2012), Progres në Zbatimin e IEA 25 rekomandime për politikat e Efiçiencës së Energjisë (vlerësimi 2011), 

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, Seritë e Vështrime 2012, rasti studimor i Suedisë, fq.99 
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2 Sistemi për Efiçiencë të Energjisë 

Kuvendi ka miratuar Ligjin24 për EE në qershor të vitit 2011. Ky ligj përcakton detyrimet e MZHE-

së, AKEE-së, dhe përgjegjësitë e komunave. 

Përveç kësaj, janë miratuar disa udhëzime të ndryshme administrative25 për të nxitur EE të jetë në 

përputhje me direktivat e BE-së që kanë të bëjnë me EE. Së bashku me rregulloret kjo është baza 

për funksionimin e sistemit të EE-së në Kosovë. 

MZHE është institucioni publik kyç në fushën e zhvillimit të sektorit të energjisë, planifikimit të 

politikave për EE dhe monitorimin e zbatimit të tyre. MZHE është përgjegjës për themelimin e 

AKEE-së, krijimin e komisionit për certifikimin e auditorëve të energjisë (AE) dhe menaxherëve të 

energjisë (ME),  zhvillimin e politikave për EE dhe hartimin e PVKEE-së. Gjithashtu, MZHE 

rishikon PVKEE-në dhe i raporton qeverisë në baza tre-vjeçare, si dhe i raporton Sekretariatit të 

Komunitetit të Energjisë (SKE) për të arriturat në fushën e EE-së. 

Me qëllim të përmbushjes së kërkesave që dalin nga Direktivat Evropiane, MZHE ka themeluar 

GNI-në i cili përbëhet nga disa institucione përkatëse. Fillimisht, qëllimi i krijimit të këtij grupi 

ishte hartimi i PVKEE-së, si mbështetje për grupin paraprak punues për EE (përcaktuar më parë 

nga MZHE). 

Në kuadër të MZHE-së, „Komisioni për certifikimin e auditorëve dhe menaxherëve të energjisë“, 

është organ i themeluar nga Ministria për të menaxhuar sistemin e AE dhe ME. Auditimet e 

energjisë duhet të kryhen nga auditorët e certifikuar të regjistruar në regjistrin e AEs. AE është 

person fizik ose juridik i certifikuar për të kryer auditime të energjisë ndërsa ME është person fizik 

ose juridik i certifikuara për menaxhim të energjisë. Rreth 40% e masave të identifikuara për 

sektorin e shërbimeve në PVKEE-në e parë dhe të gjitha masat e identifikuara për sektorin e 

shërbimeve në PVKEE-në e dytë kanë të bëjnë me çështjen e auditimeve të energjisë dhe me 

zbatimin e masave që dalin nga ky proces. Departamenti i Energjisë, në kuadër të MZHE-së, është 

përgjegjës për propozimin, hartimin dhe sigurimin e zbatimit të legjislacionit për sektorin e 

energjisë. 

Në vitin 2012, MZHE ka themeluar AKEE-në që raporton drejtpërdrejt Ministrit dhe ekskluzivisht 

merret me çështjet që ndërlidhen me EE. 

AKEE propozon politikat Ministrit, zhvillon dhe mirëmban bazën e të dhënave për EE, zhvillon 

sistemin për monitorimin dhe zbatimin e PVKEE-së, përgatit raportet e progresit, jep këshilla dhe 

mbështetje për komuna në përgatitjen e PKEE-ve, promovon EE-në përmes fushatave të 

ndërgjegjësimit, ofron rekomandime për përmirësime të nevojshme në nivel qendror dhe lokal, 

bashkëpunon me ministrinë dhe institucionet tjera relevante. 

                                                      
24 Ligji nr. 04/L-016 
25 UA nr.14 / 2012 për promovimin e përdorimit përfundimtar i efiçiencës së energjisë dhe shërbimet energjetike; 

Rregullorja nr. 01/2012 për themelimin dhe funksionimin e Komisionit për certifikimin e auditorëve të energjisë dhe 
menaxherëve; UA nr. 09/12 për Etiketimin e produkteve që lidhen me Energji 
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Kjo agjenci është e organizuar në tri divizione: Divizioni i planifikimit, Divizioni për promovimin 

dhe zhvillimin e projekteve dhe divizioni për monitorim dhe raportim. 

Në procesin e zhvillimit të planeve periodike që dalin nga PVKEE 2010-2018, si dhe nga vlerësimi i 

nivelit të zbatimit të masave, AKEE është mbështetur në mënyrë profesionale nga GNI. 

MAP është gjithashtu një akter i rëndësishëm në sistemin e EE pasi që merret me rinovimin e të 

gjitha ndërtesave që i përkasin nivelit qendror. 

Përveç kësaj, komunat zbatojnë një pjesë të konsiderueshme të objektivave që lidhen me EE. Çdo 

komunë harton PKEE-në e vet, e miraton atë në kuvendin komunal dhe e dërgon në Agjenci. 

Komunat raportojnë periodikisht në AKEE për zbatimin e planeve të tilla. 

Akterë të tjerë me rëndësi për sistemin e EE janë edhe konsumatorët dhe prodhuesit në vend, 

prandaj informimi i drejtë i tyre dhe stimulimi i duhur është i rëndësishëm. Vlera monetare e 

kursimit të energjisë shpesh është nënvlerësuar nga ana e konsumatorëve dhe kjo rezulton në një 

përzgjedhje e cila nuk është e saktë ekonomikisht. Gjithashtu, në rastet kur konsumatorët 

refuzojnë të paguajnë për konsumin e tyre të energjisë, motivimi për të ndërmarrë masave të EE 

mungon. Nga ana tjetër, është e nevojshme  që prodhuesit të plasojnë në treg pajisje dhe aparatura 

më efikase dhe që konsumatorët ti blejnë ato. 
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3 Të gjeturat 

Vendosja e EE-së lartë në agjendën politike dhe sigurimi që palët kryesor kombëtarë të interesit 

janë të përfshirë dhe të angazhuar do të duhej të krijonte EE më të mirë dhe të dërgojë sinjale të 

fuqishme për donatorët ndërkombëtarë. Këto mund të mbështesin mobilizimin e burimeve 

financiare shtesë të nevojshme për zbatimin e nismave që lidhen me përmirësimin e EE-së - të tilla 

si zbatimi i një plani kombëtar të veprimit apo strategji për EE. 

Në këtë kapitull, ne paraqesim të gjeturat e këtij auditimi. 

Të gjeturat janë paraqitur në një strukturë që ndërlidhet me akterët e ndryshëm të përfshirë 

drejtpërdrejt në proces: Institucionet Qeveritare (MZHE), AKEE dhe komunat. Akterë tjerë që janë 

me rëndësi dhe që janë të përfshirë në mënyrë të tërthortë në proces dhe janë pjesë e të gjeturave 

tona janë edhe MMPH, MAP dhe MAPL. 

3.1 A ka krijuar MZHE parakushtet e nevojshme për mbështetjen 

e akterëve përgjegjës për përmirësimin e EE-së? 

3.1.1 Krijimi i një kornize rregullatore për të ndihmuar autoritetet publike në 

përmirësimin e EE-së 

Ekzistojnë pesë ligje që në mënyra të ndryshme mbulojnë EE në Kosovë: Ligji për EE (LEE), Ligji 

për Energjinë, Ligji për Energjinë Elektrike, Ligjin për Rregullatorin e Energjisë, dhe Ligji për 

Ndërtimin. Përveç këtyre, dokumenti kryesor ligjor që rregullon çështjet e EE-së është LEE. Ky 

legjislacion primar plotësohet me akte nënligjore EE në formë të UA-së. 26 

LEE rregullon EE, përgatitjen, miratimin dhe raportimin e planeve të EE, përcaktimin e roleve, 

detyrave dhe përgjegjësive të institucioneve, si dhe adreson detyrimet që rrjedhin nga Traktati për 

Komunitetin e Energjisë. Shumë prej masave, zotimeve dhe objektivave në LEE janë të rregulluara 

me legjislacion sekondar i cili nuk është ende i plotë. Si rezultat, është themeluar GP27 i cili ka 

hartuar një raport i cili sugjeron gjashtë rekomandime të përgjithshme në lidhje me hapat që duhet 

të ndërmerren në mënyrë që të ketë përparime në përshtatje të ligjit. Mes tjerash është edhe 

hartimi i gjithë legjislacionit të nevojshëm sekondar për zbatimin e këtij ligji. LEE i ndryshuar 

është hartuar, por nuk është miratuar ende28. 

Përveç kësaj, Kosova ende çalon në drejtim të finalizimit dhe miratimit të legjislacionit primar dhe 

sekondar për performancën energjetike të ndërtesave (PEN) i cili është i rëndësishëm për 

realizimin e masave të planifikuara në kuadër të PVKEE. Siç u përmend më herët, implementimi i 

                                                      
26 UA për Promovimin e Efiçiencës së Energjisë për konsumatorët e fundit dhe Shërbimet e Energjisë; UA për Auditimin 

e Energjisë; Rregullorja mbi themelimin e Komisionit të Çertifikimit të auditorëve të energjisë dhe menaxherëve; UA 
për Etiketimin e produkteve që lidhen me Energji 

27 Kuvendi (nëntor 2012), Raporti për monitorimin e zbatimit të Ligjit nr.04/L-016 për Efiçiencën e Energjisë " 
28 Intervistë me drejtorin e Departamentit për Energji në kuadër të MZHE, 15.12.2014 
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Direktivës 2010/31/ EU29 për PEN është sfidë duke pasur parasysh se është obligim i përbashkët i 

MZHE-së dhe MMPH-së. Në këtë kuptim, Kosova është duke punuar në drejtim të miratimit të 

një ligji të veçantë për PEN. Transpozimi i Direktivës së sipërpërmendur duhet të realizohet 

përmes miratimit të një ligji. Me miratimin e këtij ligji, Kosova do të krijojë një kornizë për veprim, 

do të mobilizojë Qeverinë për të përmbushur detyrat e ndryshme të reja që duhet të përmbushen 

dhe do të japë një sinjal të kuptueshëm për sektorin e ndërtimit si dhe për publikun e përgjithshëm 

për kërkesat dhe mundësitë e reja që ekzistojnë. Miratimi i Ligjit për PEN do të japë edhe një sinjal 

pozitiv për BE-në se Kosova është duke transpozuar kërkesat minimale dhe ndërkohë është 

plotësisht e vetëdijshme për zbatimin e mëtejshme të Direktivës30. 

3.1.2 Procesi i Planit të Veprimit 

MZHE ka themeluar GNI të përbërë nga disa institucione kompetente31, të cilat kanë hartuar 

PVKEE-në dhe kanë kryer monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të tij në baza tre vjeçare. 

PVKEE paraqet planin e parë afatgjatë të Kosovës për EE. PVKEE është hartuar nga një Grup 

Punues (GP) që përbëhej nga stafi i Divizionit të EE-së, Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë 

dhe Mjedisit si dhe Divizioni i Statistikave dhe Bilancit të Energjisë (të dyja këto divizione 

veprojnë në kuadër të MZHE). Për zhvillimin e PVKEE, është dhënë mbështetje nga misioni i 

ekspertëve për EE i financuar nga TAIEX/ BE-së32. PVKEE ka marrë parasysh kërkesat kryesore të 

përcaktuara në Direktivën 2006/32/EC (zëvendësuar kohëve të fundit me Direktivën e re 

2012/27/EU). PVKEE u miratua në prill të vitit 2011 nga Kuvendi i Kosovës. PVKEE ndahet në tri 

plane afatmesme, përkatësisht 2010-2012 (i pari), 2013-2015 (i dyti) dhe 2016-2018 (i treti). 

Ne kemi gjetur se sidomos gjatë hartimit të planit të dytë afatmesëm, i cili është një dokument që 

trajton nivelin praktik të masave për EE (Identifikimin dhe zbatimin e masave), GNI nuk kishte 

involvuar përfaqësues të institucioneve kyçe në hartim si nga MSH, MI dhe MMPH. Këta 

konsiderohen të jenë akterë të rëndësishëm duke marrë parasysh se në planin e dytë afatmesëm, 

shumica e masave të identifikuara për EE i përkasin mandateve të tyre. Komunat janë gjithashtu 

akterë të rëndësishëm për shkak të numrit të madh të masave që pritet të zbatohen nga ana e tyre 

sipas planit të dytë afatmesëm. 33 

Ishte parashikuar që kjo platformë e bashkëpunimit ndërinstitucional të vazhdojë me operacionet 

e veta, pas miratimit të PVKEE së dytë (2013-2015) dhe të vlerësojë zbatimin e afatgjatë të PVKEE-

                                                      
29 Direktiva 2010/31/EU përcakton kërkesat minimale për performancën energjetike të ndërtesave dhe elementeve 

ndërtuese. Ndërtesat e ndërtuara rishtas dhe ndërtesat të cilat kanë pësuar rinovim të madh duhet të kenë certifikatat 
e energjisë, përfshirë edhe ndërtesat e marrë me qira ose për tu shitur. 

30 Plani i dytë Kombëtar i Veprimit (PKVEE) i Kosovës për Efiçiencë të Energjisë, qershor 2013, fq. 87 
31 GI është udhëhequr nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe është përbërë nga përfaqësues të: Kuvendit, Zyra e 

Kryeministrit, Zyra e Rregullatorit të Energjisë, Ministria e Financave, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 
Ministria e Administratës Publike, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ministria e Infrastrukturës, Ministria e 
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës 

32 TAIEX misioni i ekspertëve për EE (09.02.2009-13.02.2009), Prishtina, Kosovë, Kodi i Referencës: KOS IND / EXP 
32476 

33 Vendimi (14.02.2013) për themelimin e një grupi punues për hartimin e planit të dytë afatmesëm për EE, Ministria e 
Zhvillimit Ekonomik, Nr. 283 
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së (2010 - 2018) në mënyrë të rregullt, si dhe duke marrë masa për ndryshime nëse konsiderohet e 

nevojshme. 

PVKEE e parë afatmesme (2010-2012) ka paraqitur një vlerësim të konsumit të energjisë në të 

gjithë sektorët. Analiza e konsumit të energjisë është kryer për sektorët e mëposhtëm: amvisëri, 

shërbime, industri, transport dhe bujqësi. 

Statistikat e paraqitura për sektorin e shërbimeve nuk tregojnë ndonjë dallim midis konsumit 

publik dhe privat. Përveç kësaj, këto të dhëna janë të kombinuara dhe si rezultat roli si model i 

sektorit publik është vështirë të vlerësohet në raport me objektivin. 

Për më tepër, përfshinte një listë të masave për EE dhe të ndarë për sektor. Kjo është bërë në 

përputhje me Direktivën e Shërbimeve të Energjisë. Një paketë e plotë e masave të EE-së për 

sektorin publik është lansuar në kapitullin VI që ka të bëjë me auditimin e energjisë, prokurimin 

publik, etiketimin e energjisë, ndriçimin EE, fushatën publike dhe arsimimin dhe masat shtesë që 

do të zbatohen në komuna, etj. Sektori i shërbimit përfshinte 18 masa të natyrave të ndryshme të 

tilla si: rregullative, normative, informative/ngritje e ndërgjegjësimit, edukative/trajnime dhe 

financiare. Janë vlerësuar kostot e shumicës së masave, por analiza financiare e zbatimit të masave 

dhe burimet e financimit në dispozicion mungojnë. 

Duke krahasuar PVKEE-në e dytë afatmesme (2013-2015) me PVKEE-në e parë afatmesme (2010-

2012) progresi është i dukshëm kur bëhet fjalë për vlerësimet që lidhen me kostot e kërkuara për 

masat. Përveç kësaj, ka identifikuar burimet e financimit të nevojshme për të ekzekutuar masat e 

synuara për EE në çdo sektor. PVKEE e dytë afatmesme fokusohet kryesisht në sektorin publik, 

duke përfshirë veprimet e aplikuara dhe të synuara për investime në ndërtesat e nivelit qëndror 

dhe atij lokal. 

Plani i parë dhe i dytë janë të lidhura me direktivat e BE-së dhe kanë për qëllim të sigurojnë 

udhëzime të përgjithshme. Por, meqenëse plani i dytë afatmesëm (2013-2015) nuk është vënë 

plotësisht në praktikë akoma, nuk kemi mundur të vlerësojmë nëse ka pasur sukses në krijimin e 

kushteve të përshtatshme. 

 

3.2 A kanë ndërmarrë akterët përgjegjës veprimet e parapara për 

përmirësimin e EE-së? 

Korniza rregullatore e përmendur më lart (sidomos LEE) qartazi parasheh themelimin e AEE dhe 

Fondit për EE. Kjo duhet të kontribuojë jo vetëm në zbatimin e PVKEE-së, por edhe për 

funksionim më të mirë të EE-së. Përveç krijimit të Fondit për EE është e rëndësishme që autoritetet 

përgjegjëse publike të sigurojnë mundësitë e financimit nga buxheti dhe kërkojnë ndihmë 

financiare nga organizatat ndërkombëtare financiare dhe zhvillimore. 
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3.2.1 Themelimi i AEE-së si institucion kyç dhe funksional për EE 

AKEE është institucion ekzekutiv dhe i pavarur në kuadër të MZHE-së. Duke pasur parasysh të 

gjitha detyrimet dhe përgjegjësitë e AKEE-së, ajo duhet të jetë e pajisur me burime financiare të 

përshtatshme njerëzore për të funksionuar siç duhet. Ne kemi vërejtur se më parë ishin katër 

zyrtarë që punojnë në AKEE dhe aktualisht janë vetëm tre zyrtarë dhe kjo situatë tregon një rënie 

në kapacitetet njerëzore. Megjithatë, bazuar në analizën tonë kemi parë se AKEE ka marrë 

parasysh përdorimin më të mirë i kapaciteteve ekzistuese njerëzore duke kërkuar edhe marrjen e 

mbështetjes nga departamenti i energjisë. Përveç kësaj, MZHE kishte krijuar një grup punues 

ndërinstitucional i cili ka këshilluar dhe mbështetur AKEE-në në zhvillimin e PVKEE-së së dytë 

afatmesme. Megjithatë, janë disa aktivitete të tjera që do të kryhen nga AKEE dhe obligimi i saj 

nuk është vetëm hartimi i planit të EE. 

Pavarësia e AKEE tregohet vetëm kur është fjala për kryerjen e aktiviteteve të saj të përditshme, 

por jo kur vjen puna edhe për vendosjen e  burimeve financiare dhe njerëzore. Ajo vazhdon të 

mbështetet në financim të jashtëm për të zbatuar masat e EE. 

3.2.2 Krijimi i Fondit për EE 

Fondet e EE janë subjekte që menaxhojnë dhe shpërndajnë mbështetje financiare për programet e 

EE dhe janë dëshmuar të jenë një mekanizëm i popullarizuar për mbështetjen e iniciativave të EE 

në vendet e Evropës Lindore dhe Qendrore34. 

Çështja e krijimit të Fondit për EE është ngritur shpesh në raportin e progresit të BE-së për 

Kosovën. Megjithatë, është e qartë se Fondi për EE ende nuk është themeluar, edhe pse LEE 

parashikon krijimin e tij. 

3.2.3 Burimet e financimit të nevojshme për zbatimin e masave të planifikuara për EE 

Burimet e financimit janë të gjitha instrumentet financiare të tilla si fondet e buxhetit, asistenca e 

donatorëve, financimin nga palët e treta dhe huat. 

Masat e zbatuara brenda PVKEE-së së parë dhe të dytë deri më tani janë financuar nga burimet e 

jashtme: Mbështetja nga Institucionet Ndërkombëtare Financiare dhe ndihma e donatorëve. Në 

rastet kur këto burime të financimit nuk kanë mbuluar gjithë financimin e projekteve, Kosova ka 

bashkë-financuar. 

Kosova ka arritur të zbatojë (siç do të elaborohet më poshtë) disa masa të EE-së. Megjithatë, 

zbatimi nuk është bërë në mënyrë efikase. Shumica e aktiviteteve ishin të shpërndara dhe të 

pakoordinuara për shkak të paaftësisë së AKEE-së të koordinojë iniciativat në lidhje me burimet e 

financimit dhe mungesës së bashkëpunimit ndërinstitucional për të mbështetur AKEE-në. Burimet 

e financave janë zgjedhur kryesisht në baza ad hoc. 

                                                      
34 Eptisa (prill 2013), Studimi për Efiçiencën Kombëtare në Ndërtesa për Kosovën, Instituti i Bankës Botërore, fq. 140 
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Bazuar në dokumentet e analizuara dhe të dhënat e ofruara nga entitetet, kemi vlerësuar se nga 

viti 2006 deri në vitin 2011 pjesa më e madhe e masave janë financuar kryesisht nga fondet e BE 

apo edhe donatorë të tjerë si Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (UNDP), GIZ, Banka 

Gjermane për Zhvillim, etj., (investime që arrijnë rreth 85%). Pjesa e mbetur prej 15% e burimeve të 

financimit janë siguruar nga buxheti kombëtar. Nga viti 2012 e tutje mbështetja në burimet e 

jashtme është rritur me projektet e zbatuara apo të planifikuara për t'u zbatuar duke pasur si 

burime të financave të fondeve të BE-së, kreditë e BB, GIZ apo donatorëve tjerë (që arrijnë rreth 

95%) dhe vetëm rreth 5% kontribut nga buxheti kombëtar35. 

3.2.4 Masat konkrete për EE që synojnë sigurimin e kursimeve të energjisë 

40% e konsumit final të energjisë është shpenzuar në sektorin e ndërtimit. Përmirësimi i stoqeve të 

ndërtimit36 është një ndër objektivat fillestare në PVKEE. Ekziston një skemë e gjerë e masave të 

kryera me qëllim të kursimit të energjisë. 

Skema e masave përfshin: 

 Auditimet e energjisë (fokusi kryesor është dhënë për këtë masë); 

 Ndriçim efikas publik dhe prezantimi i burimeve alternative/efikase të energjisë si panelet 

solare; dhe 

 Projekte informuese dhe ndërgjegjësuese. 

Auditimet e Energjisë 

Komisioni për certifikimin e menaxherëve të energjisë dhe Auditorëve (KCMEA) është 

themeluar37 në vitin 2012 duke u konsideruar si mjet thelbësor për arritjen e objektivave të EE-së. 

Duke vepruar nën MZHE, objektivi i tij kryesor është të krijojë një skemë operacionale për ME38 

dhe AE39 duke siguruar ekspertë të trajnuar mirë dhe të kualifikuar, përfshirë edhe certifikimin e 

tyre. 

Në Kosovë janë 52 AE të trajnuar40 dhe të certifikuar. Certifikimi i 52 auditorëve ekzistues ishte i 

vlefshëm vetëm për një vit, dhe këto certifikata kanë skaduar në vitin 2012. 

                                                      
35 Raporti për zbatimin e planit të parë kombëtar të veprimit për efiçiencë të energjisë 2010-2012 në Kosovë (01.06.2012); 

Plani i dytë Kombëtar i Veprimit për efiçiencë të energjisë (PKVEE) të Kosovës (Qershor 2013), Masat në sektorin 
terciar, fq. 55-61 

36 Vetëm stoku i ndërtesë publike në Kosovë "Shkollat, universitetet, spitalet, qendrat shëndetësore, ndërtesat qeveritare, 
etj", përfshin diku rreth 1.800 ndërtesa 

37 Rregullorja nr. 01/2012 
38 Përcaktuar në UA 01/2012 për auditime të energjisë, si person fizik apo juridik të certifikuar për menaxhimin e 

energjisë 
39 Përcaktuar në UA 01/2012 për auditime të energjisë, si person fizik apo juridik të certifikuar për të kryer auditimet e 

energjisë 
40 Këto janë trajnuar në kuadër të "Trajnimit për auditorë të energjisë, projekti të financuar nga Zyra Ndërlidhëse e 

Komisionit Evropian (ZNKE) dhe menaxhuar nga menaxhmenti danez Energjisë. Trajnimi u organizua në periudhën 
shtator 2009 - Dhjetor 2010 
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Lidhur me këtë, KCMEA ka hartuar një plan pune, qëllimi kryesor i të cilit është rritja e 

kapaciteteve ekzistuese për AE-të dhe ME-të si dhe certifikimin e auditorëve dhe menaxherëve të 

rinj. Duke analizuar këtë plan të punës, është e dukshme se është përshkrues kur bëhet fjalë për 

aktivitetet që do të kryhen. Ne kemi vërejtur se aktivitetet e përshkruara në planet e punës nuk 

kanë vendosur ndonjë afat për kryerjen e aktiviteteve. 

Auditimi i energjisë është një masë që është përdorur shpesh për të pasur një kuptim më të mirë të 

përdorimit të energjisë si dhe për të identifikuar masat e mundshme për kursim të energjisë. 

Duke analizuar PVKEE-në e parë dhe të dytë,  është e dukshme se në PVKEE-në e parë rreth 40% e 

masave të identifikuara për sektorin e shërbimeve ndërlidhen direkt ose indirekt me auditime të 

energjisë dhe masat e EE që rrjedhin nga ky proces41. Në PVKEE-në e dytë të gjitha masat e 

identifikuara për sektorin e shërbimeve kanë të bëjnë me auditimet e energjisë dhe me zbatimin e 

masave që dalin nga ky proces42. 

Bazuar në të dhënat e siguruara, janë kryer 229 auditime të energjisë nga periudha 2009/10 deri në 

vitin 2013. Këto auditime janë fokusuar kryesisht në ndërtesat e sektorit publik, financuar nga 

donatorët/ organizatat ndërkombëtare dhe nga buxheti kombëtar. 

Në këtë drejtim, janë kryer 65 auditime të energjisë43 në periudhën 2009/10  të menaxhuara nga 

Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian. Ky projekt u pasua me masa për EE në 63 shkolla dhe në 

spitale në nivel lokal (rreth 33 komuna kanë përfituar nga ky grant). Masat e kursimit të energjisë 

në këto ndërtesa ishin: izolimi i mureve, zëvendësimi i dritareve, izolimi i kulmeve dhe 

bodrumeve dhe instalimi i ndriçimit EE. 

Përveç kësaj, janë zhvilluar 48 auditime të energjisë44  në vitin 2012 dhe 116 auditime të energjisë45 

janë kryer në vitin 2013, të cilat përfshinin një shumë prej  114,000€ dhe të gjitha janë menaxhuar 

nga AKEE dhe financuar nga buxheti kombëtar. Të gjitha auditimet e energjisë janë kryer në 

ndërtesat që i përkasin sektorit publik (nivel qendror dhe lokal).  

Ekziston një listë me rreth 201 ndërtesa të propozuara46  që do të auditohen brenda afatit kohor 

2013-2019. Siç u përmend më lart, burimi i financimit për këto auditime të propozuara është 

planifikuar të jetë kredia nga Banka Botërore. Kjo gjithashtu do të përfshijë zbatimin e masave të 

EE-së në të gjitha ndërtesat qeveritare qendrore/lokale që do të auditohen.  

Komunikimi ndërmjet organeve përgjegjëse për ndërmarrjen e masave konkrete për EE 

Ligji për EE përcakton MZHE dhe AKEE si organe përgjegjëse për inicimin dhe koordinimin e 

auditimeve të energjisë. Rekomandimet që dalin nga auditimet e energjisë shërbejnë për të 

fokusuar investimet, si në nivel qendror ashtu edhe atë lokal. 

                                                      
41 PVKEE 2010-2018, fq. 26-48; PVKEE Plani afatmesëm i dytë 2013-2015 (Qershor 2013), fq. 58-63 
42 PVKEE Plani afatmesëm i dytë 2013-2015 (Qershor 2013), fq. 58-63 
43 Lista në Excel e masave të EE të realizuara në shkolla, e ofruar nga MAPL 
44 Lista në Excel e auditimeve të kryera, ofruar nga AKEE 
45 Lista në Excel e auditimeve të kryera, ofruar nga AKEE 
46 Lista e objekteve të propozuara, ofruar nga AKEE 
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Nga ana tjetër, MAP është përgjegjës për renovimin e një pjese të madhe të ndërtesave që i 

përkasin nivelit qendror dhe i kontrollon ato para se të ndodhin renovimet. Përndryshe, para 

fillimit të një auditimi të energjisë në ndonjë ndërtesë publike, MZHE do të duhej të 

bashkëpunonte ngushtë me MAP, në mënyrë që të marrin informata në lidhje me atë çfarë kanë 

mbuluar renovimet, dhe kjo do të kishte përjashtuar kryerjen e mundshme të punëve të dyfishta. 

Megjithatë, gjatë auditimit tonë ne kemi gjetur se pavarësisht nga detyrat dhe përgjegjësitë e 

këtyre dy ministrive për EE dhe menaxhimin e ndërtesave publike, ato nuk kanë treguar 

komunikim dhe bashkëpunim të qartë mes njëra-tjetrës.  

Masat konkrete në ndërtesat publike qendrore 

Shuma prej 2.4 milion euro nga buxheti kombëtar, komunave dhe GIZ-it është zotuar nga viti 2006 

deri në vitin 2011. Masat e ndërmarra nga ky projekt kanë qenë të natyrës financiare, edukative 

dhe informative. Në aspektin financiar, projekti ka investuar në zbatimin e veprimeve të tilla si 

izolimi termik në ndërtesa të vjetra, zëvendësimin e dritareve, dyerve dhe renovimin e çative, të 

gjitha këto për entitete publike në nivel lokal. Përveç kësaj, projekti ka përfshirë aktivitete 

edukative dhe informative përmes fushatave publike, diskutimeve publike, këndeve informative, 

videove promovuese për EE të transmetuara në shkallë kombëtare, broshurave të shpërndara në 

mbarë vendin, etj. 

Në mungesë të së të dhënave të besueshme, si dhe për shkak se të dhënat në dispozicion janë të 

shpërndara, gjatë auditimit na janë ofruar të dhëna për projekteve të EE-së që kanë ndodhur në 

vitin 2013 dhe 2014. 

Në vitin 2013, janë zhvilluar rreth 166 projekte si në ndërtesat e nivelit qendror ashtu edhe atë 

lokal dhe të gjitha së bashku kanë arritur vlerën prej 26 milionë eurove. Nga këto projekte, 69 janë 

kryer në ndërtesat të nivelit qendror, si ministri, agjenci, etj. 

Përveç kësaj, në vitin 2014, janë realizuar 126 projekte në ndërtesa të nivel qendror dhe lokal. 

Shuma e këtyre projekteve ka qenë më e ulët se në vitin e kaluar për rreth 6 milion Euro. 49 nga 

126 projekte janë kryer në ndërtesa të nivelit qendror. Megjithatë, për shkak të mungesës së stafit 

brenda AKEE-së, dhe një baze të të dhënave që do të grumbullonte të gjitha të dhënat së bashku, 

ne nuk ishim në gjendje të vijmë në përfundim për kriteret e përzgjedhjes së projekteve të 

përmendura më lart. Lista e projekteve për vitin 2013 dhe 2014 të cilat na janë ofruar si dhe 

informacioni i marrë gjatë intervistave të kryera me zyrtarët përgjegjës tregojnë se këto projekte 

janë përzgjedhur kryesisht në baza ad hoc pa u bazuar në ndonjë kriter të para-vlerësimit ose 

evaluimit. 

Veprimet tjera për EE përfshijnë si në vijim: 

 Fushata publike për kursim të energjisë dhe përmirësimin e EE përmes ndriçimit efikas 

(kjo masë do të rezultojë në kursim prej 10% të energjisë nga konsumi i energjisë elektrike 

në sektorin e shërbimeve); dhe 

 Stimulimi i përdorimit të sistemeve diellore dhe paneleve për ngrohjen e ujit sanitar dhe 

ndriçim publik. 
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Bazuar në masat e përshkruara më sipër, janë ndërmarrë masa konkrete në shkolla, spitale, 

ndërtesa komunale dhe ndërtesat e qeverisë qendrore. Është thënë se masat e ndërmarra kanë 

krijuar edhe kushte më të mira pune dhe mund të kenë ngritur vetëdijen e qytetarëve47, por gjatë 

auditimit tonë me të dhënat në dispozicion ishte e pamundur të dëshmojmë këtë pohim, duke 

pasur parasysh se nuk është kryer asnjë vlerësim. 

3.2.5 Krijimi i një sistemi për monitorim, vlerësim dhe raportim 

Një sistem i duhur për monitorim, vlerësim dhe raportim (SMVR), do të ndihmojë në marrjen 

parasysh të praktikave ekzistuese dhe ndërkohë do të ofronte informacione për progresin drejt 

arritjes së caqeve kombëtare indikative për kursimin e energjisë. Institucioni përgjegjës për 

zhvillimin e SMVR-së është AKEE. 

Skema formale e monitorimit nuk është themeluar ende. Kursimet e raportuara për vitin 2012 në 

tabelën e mëposhtme paraqesin vlerësimet e ekspertëve të AKEE-së. 

 

Sektori 

2012 (ktoe) 2018 (ktoe) 

Caku* 
Kursimet nga 

masat** Caku* 
Kursimet e 

parashikuara 

nga masat** 

Rezidencial Rreziku  12.80 9.94 Rreziku  30.64 37.46 

Rreziku  Shërbimet Rreziku  9.60 10.11 Rreziku  12.26 30.54 

Rreziku  Industri Rreziku  8.15 n/a Rreziku  24.84 n/a 

Rreziku  Transporti Rreziku  1.40 n/a Rreziku  24.15 n/a 

Rreziku  Totali Rreziku  31.95 20.05 Rreziku  91.89 68.0 

Rreziku  Kursimi si % e 
bazës së konsumit 

3% 2.2% 9% 7.3% 

Tabela 1: Objektivat kombëtare indikative dhe arritja e tyre (ktoe) 

                                 Burimi: *PVKEE i parë; ** Raporti për zbatimin e PKVEE e parë, 2010-2012, Kosovë 

Një analizë e detajuar e kursimeve të arritura aktuale të energjisë është dhënë në kapitullin 3 të 

PVKEE-së së parë duke treguar se më shumë se 80% e objektivit në sektorin rezidencial është 

arritur. Megjithatë, për shkak të mungesës së të dhënave, kursimet e realizuara në sektorin e 

shërbimeve nuk janë vlerësuar dhe raportuar plotësisht edhe pse sektori i shërbimeve ishte 

paraparë të jetë shembulli kryesor për sektorët e tjerë. Përveç kësaj, baza e të dhënave për EE nuk 

është krijuar ende e që rezulton në mungesë të të dhënave për masat e marra. Gjithashtu, ka 

mungesë të raportimit nga entitetet zbatuese për masat e marra. Për shkak të kësaj, procesi i 

monitorimit nuk është kryer siç është pritur. 

                                                      
47 Intervistat e kryera me zyrtarët e AKEE dhe zyrtarët gjithashtu përgjegjës për EE në tri komuna (Gjakovë, Prizren, 

Drenas) 
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PVKEE e parë nuk ofron informacion për vlerësime dhe metodologjitë për të matur dhe 

monitoruar kursimin e energjisë. Metoda nga poshtë-lart është përdorur për të llogaritur kursimin 

e energjisë. Shumica e masave të identifikuara në PVKEE-në e parë ishin masa të buta (të natyrës 

rregullatore/ligjore). Ishte e vështirë për tu monitoruar dhe raportuar për kursimet e arritura pa 

marrë parasysh aplikim e metodologjisë së lartëpërmendur. 

PVKEE e dytë ka treguar përmirësime në këtë drejtim. Veçanërisht në lidhje me masat që dalin si 

rezultat i auditimeve të energjisë, AKEE ka zhvilluar një sistem të monitorimit për projektet pas 

implementimit që parasheh se përfituesit përfundimtar duhet të dorëzojnë informacione për 

konsumin aktual të energjisë pas zbatimit të projekteve. Vlerësimet e kursimeve të pritura të 

energjisë bazohen në kursimet mesatare të energjisë që vlerësohen përmes auditimeve të energjisë. 

Megjithatë, edhe pse në PVKEE-në e dytë janë prezantuar mjetet monitoruese, kursimet e arritura 

si rezultat i masave të ndërmarra nuk mund të prezantohen ende për shkak se masat nuk janë 

finalizuar48. 

Në përgjithësi, burimet e përdorura deri më tani për grumbullimin e të dhënave të nevojshme për 

masat e ndërmarra të EE, ishin të dhënat e përgatitura nga AKEE, anketimet e kryera në kuadër të 

komunave dhe ministrive të qeverisë qendrore, zyrave doganore, studimet e kryera nga 

organizatat ndërkombëtare, etj. 

Kosova ka mbetur prapa dhe praktikat e tanishme të monitorimit, vlerësimit dhe raportimit janë të 

cilësisë së pamjaftueshme. Rezultat i kësaj është fakti se pjesa më e madhe e kursimeve të arritura 

në sektorin publik nuk monitorohen dhe raportohen plotësisht. Iniciativat aktuale të prezantimit 

të sistemit të monitorimit pas implementimit të projektit duket si një iniciativë e nevojshme për të 

raportuar për kursimet e arritura si rezultat i masave të planifikuara në PVKEE-në e dytë. 

3.2.6 Praktikat informuese dhe ndërgjegjësuese 

Informacionet dhe këshillat për konsumatorët e fundit janë elaboruar në PVKEE49. Këtu 

përfshihen aktivitete për promovimin efektiv dhe të suksesshëm të EE-së, ngritje të vetëdijes dhe 

zhvillimin e tregut të EE-së. Aktivitetet konkrete që do të ndërmerren përfshijnë zhvillimin e një 

strategjie për marketing dhe komunikim, faqen e internetit për EE, linjën informuese për EE si dhe 

këndet  dhe qendrat e informacionit, aktivitetet edukative, anketat e rregullta të ndërgjegjësimit, 

disa publikime për EE, bashkëpunim me media dhe gazetarë, etj. 

MZHE është përgjegjëse për promovimin e EE në media në baza vjetore. Departamenti i Energjisë 

në kuadër të MZHE-së çdo vit zbaton një projekt që synon informimin e institucioneve publike 

dhe qytetarëve për çështje të EE-së. Ky projekt realizohet nëpërmjet fushatave promovuese në 

media të tilla si: reklama, filma të shkurtër të animuar, postera, si dhe organizimin e takimeve 

promovuese të EE-së në komuna me drejtoritë për shërbime publike dhe kompanitë private që 

operojnë në fushën e energjisë. Megjithatë, diçka mungon, kur është fjala për praktikat e 

ndërgjegjësimit dhe fakti është se projektet e kryera deri më tani në esencë nuk kishin vendosur 

                                                      
48 Plani i dytë Kombëtar i Veprimit për efiçiencë të energjisë (PKVEE) të Kosovës (Qershor 2013), Masat në sektorin 

terciar, fq. 55-61 
49 Është elaboruar nën kapitullin 4.9 
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caqe të qarta se kujt i adresohej fushata. Në këtë drejtim, shumë pak është bërë për të aplikuar 

praktika ndërgjegjësuese brenda institucioneve publike që vet ato të informojnë dhe udhëzojnë 

punonjësit në mënyra të ndryshme drejt kursimit të energjisë. Numri i të punësuarve në 

administratën publike arrin në rreth 91 mijë. Pothuajse 48 mijë punonjës i takojnë institucioneve të 

qeverisjes qendrore dhe për këtë arsye ndikimi i të pasurit praktika ndërgjegjësuese të cilat 

zbatohen në mesin e tyre do të jetë i madh dhe do të rezultojë në kursime të energjisë në kuadër të 

institucioneve të tyre, pa shpenzime të mëdha50. 

AKEE vazhdimisht ka propozuar Ministrit politika të cilat mund të promovojnë EE dhe në 

përgjithësi kërkesat e tyre janë mbështetur nga Ministri. Megjithatë, vihet re se ndërgjegjësimi i 

nxënësve në shkolla është në nivel të ulët51. Megjithatë, AKEE ishte përgjegjës për një projekt i cili 

promovonte EE në nivel lokal dhe që në shënjestër kishte zyrtarët komunalë dhe nxënësit e 

shkollave. Ky projekt është financuar nga UNDP në Kosovë dhe është implementuar gjatë 

periudhës 2013/14. Përveç kësaj, MZHE gjatë periudhës 2010/11 kishte implementuar një projekt 

për promovimin e EE-së përmes ndriçimit efikas. Ky projekt është bashkë-financuar ndërmjet 

komunave të caktuara dhe GIZ. 

3.3 A kanë ndërmarrë Komunat veprimet e duhura? 

3.3.1 Zhvillimi i PKEE-ve 

Ligji për EE ka paraparë ngritjen e Zyrave Komunale për Energji (ZKE) të cilat do të jenë 

përgjegjëse për hartimin e PKEE-ve. Megjithatë, krijimi i ZKE-ve nuk kuptohet si i detyrueshëm. 

Kjo për shkak se LEE nuk obligon rreptësishtë që komunat të themelojnë ZKE-të. Për shkak të 

kësaj dhe për arsye të mungesës së burimeve financiare dhe njerëzore, asnjë nga komunat nuk ka 

themeluar ZKE-në. Në mungesë të ZKE-ve, kryetari i secilës komunë ka vendosur të emërojë një 

zyrtar përgjegjës për t'u marrë me çështjet e EE-së dhe me përpilimin e PKEE në veçanti. Praktikat 

për emërimin e zyrtarëve përgjegjës për EE dhe praktikat e përpilimit të PKEE dallojnë nga një 

komunë në tjetrën. Kjo do të ilustrohet më poshtë. 

Në të tri komunat e audituara janë ndërmarrë veprime për përpilimin e PKEE-së për vitet 2014-

2020. Praktikat e ndërmarra për të përpiluar PKEE ndryshojnë. 

Në rastin e Drenasit dhe të Gjakovës, kryetarët e komunave kanë emëruar një zyrtar përgjegjës për 

t'u marrë me çështjet e EE-së, që me profesion janë inxhinierë. Ata kanë emëruar edhe një GP të 

përbërë nga përfaqësues të drejtorive të ndryshme për të ndihmuar zyrtarin përgjegjës në hartimin 

e PKEE-së. Në Drenas, GP përbëhet nga shtatë anëtarë dhe në Gjakovë prej tre anëtarëve. Në të dy 

rastet grupi përbëhet nga anëtarë që përfaqësojnë drejtori të ndryshme në kuadër të komunës. 

PKEE i Drenasit dhe Gjakovës është bazuar në mbështetjen e AKEE-së dhe ekspertëve 

ndërkombëtarë. Të dhënat dhe analiza e paraqitur në këto plane parasheh masat për EE që duhet 

                                                      
50 Instituti GAP (korrik, 2015), reformimi i administratës publike në Kosovë: Propozimi për të ulur numrin e të 

punësuarve në administratën publike 
51 Intervistë (11.12.2014), Intervistë me Drejtorin e AKEE-s; në kuadër të MZHE-së 
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të zbatohen, duke identifikuar fushat ku do të ndërmerren masa të tilla si: administratë, arsim, 

shëndetësi, kulturë dhe sport si dhe ndriçim publik. Gjakova në PKEE-në e saj ka paraqitur një 

listë të detajuar të masave që duhet të ndërmerren në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe kulturës, 

duke identifikuar 18 shkolla, 7 qendra shëndetësore dhe Pallatin e Kulturës. Ndërkaq, Drenasi në 

PKEE ka identifikuar sektorët në të cilët do të ndërmerren masat e EE-së mirëpo përshkrimin detal 

të projekteve dhe aktiviteteve për secilën ndërtesë pritet ta bëjë pas përfundimit të auditimeve të 

energjisë. Për vitin 2015 është ofruar listë e aktiviteteve që janë të planifikuara të realizohen, 

mirëpo jo edhe për periudhën të cilën e mbulon PKEE e Drenasit.  

Të dyja planet e përmendura më sipër identifikojnë burimet dhe shpenzimet e financimit. 

Hartimi i PKEE-së në Prizren ndjek një praktikë tjetër e cila në fakt ka  shkaktuar një shpenzim 

prej rreth 10,000 eurosh për komunën. Për shkak të kufizimeve kohore dhe mungesës së një grupi 

pune për të ndihmuar zyrtarin e emëruar për EE, është kontraktuar një kompani private për 

hartimin e PKEE-së. Plani paraqet masat e EE që duhet të zbatohen, dhe kjo është bërë duke 

identifikuar fushat ku këto masa  duhet të ndërmerren. Nuk është prezantuar ndonjë listë e 

detajuar e masave konkrete të EE-së. 

Tre PKEE-të të Drenasit, Gjakovës dhe Prizrenit janë miratuar nga kuvendet komunale përkatëse. 

3.3.2 Masat konkrete për EE në nivel komunal dhe mbështetja e pranuar financiare  

Janë disa projekte të EE-së të cilat janë kryer në komuna në tërë Kosovën që nga viti 2010 nën 

PVKEE. Të dhënat në dispozicion na janë dorëzuar nga entitetet në mënyrë të shpërndarë dhe pasi 

i kemi analizuar ato, ne jemi përpjekur të klasifikojmë projektet bazuar në vitet kur ato janë kryer 

dhe prandaj në vijim është paraqitur një pamje më e gjerë mbi këtë. 

Fillimisht, është implementuar një pilot projekt i digjitalizimit të ndriçimit publik mes viteve 2010 

dhe 2011 dhe është bashkë-financuar nga MZHE (buxheti kombëtar), GIZ dhe buxheti i komunave 

të përfshira. Projekti kishte një shumë prej  572,494.00€ dhe është implementuar  në gjashtë 

komuna52. 

Përveç kësaj, në vitin 2011 dhe 2012 ishin trembëdhjetë komuna më shumë të cilat zëvendësuan 

sistemet e tyre të ndriçimit rrugor dhe e bënë këtë duke shfrytëzuar buxhetet e tyre. Veprimet 

konkrete të kryera si rezultat i kësaj mase kanë përfshirë zëvendësimin e poçeve joefikase me ato 

efiçiente. 

Për më tepër,  ishin edhe disa projekte që u realizuan në vitin 2013 dhe 2014 në komuna të 

ndryshme dhe kryesisht kanë përfshirë masat që kanë rrjedhur nga auditimet e energjisë dhe që 

përfshinin renovimin e ndërtesave. Në këtë drejtim, në vitin 2013, 97 nga 166 projektet e EE të 

realizuara në ndërtesa i përkasin nivelit lokal. Në anën tjetër, në vitin 2014, 77 nga 126 projekte 

janë realizuar në nivel komunal. 

                                                      
52 Tetë komunat ishin: Prishtinë, Gjilan, Prizren, Ferizaj, Mitrovicë dhe Podujevë. Masat kanë një ID të S17 dhe radhitën 

në mesin e masave të sektorit të shërbimeve për PVKEE-në e parë 
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Të tri komunat kanë zbatuar disa masa të EE, kryesisht në shkolla, qendra shëndetësore, spitale, 

dhe kopshte publike. Masat e identifikuara për t'u zbatuar në pjesën dërrmuese të ndërtesave të 

lartëpërmendura janë identifikuar si rezultat i auditimeve të energjisë. Burimet e financimit kanë 

qenë të ndryshme, duke filluar nga buxheti i vetë komunave, buxheti kombëtar, ose organizatave 

ndërkombëtare si GIZ, UNDP, USAID, Zyra e BE-së, etj. 

Shumica e masave të EE të zbatuara në tri komunat kishte përfshirë renovimin e ndërtesave me 

izolimin e mureve, zëvendësimin e dritareve, izolimin e çative dhe bodrumeve dhe instalimin e 

ndriçimit EE. 

Për më tepër, pothuajse çdo masë e identifikuar në PKEE është planifikuar të zbatohet brenda 

afatit kohor 2014-2020, dhe përfshin të njëjtat masa të EE të përmendura më lart53. 

Megjithatë, një masë e duhur e EE-së që pritet të zbatohet në një ndërtesë publike komunale, e cila 

ofron shërbime për qytetarët, do të bëjë renovimin e ndërtesës së komunës së Gjakovës (dhe 

ndërtimin e një ankesi të ri)54. Ky projekt është aprovuar dhe do të financohet nga Zyra e BE-së. Në 

Gjakovë ky projekt do të merr parasysh standardet dhe praktikat e EE në mënyrë që të gjenerojë 

kursim të energjisë. Projekti pritet gjithashtu të kontribuojë në sigurimin e kushteve normale dhe 

efektive të punës për të gjitha departamentet e vendosura në ambientet aktuale të administratës 

komunale dhe ato departamente që aktualisht operojnë në objektet jashtë zyrave komunale. 

Një tjetër projekt për EE që parashihet të zbatohet është ndërtimi i një ndërtese të re komunale në 

Drenas55. Projekti që do të zbatohet në Drenas do të merr parasysh masat e EE që mund të 

kontribuojnë në kursimin e energjisë dhe mund të sigurojnë një mjedis më të mirë dhe efikas të 

punës për zyrtarët komunalë. 

Përveç kësaj, një masë e realizuar në Prizren e cila siguron kursimin e energjisë dhe një mjedis më 

të efektshëm dhe të rehatshëm, është zëvendësimi i sistemit ekzistues të ngrohjes në Drejtorinë e 

Financave, që vepron në objektet jashtë zyrave komunale56. Kjo masë redukton shpenzimet për 

lëndë djegëse të përdorura nga rreth 40%. 

Një projekt që është zbatuar pjesërisht në vitin 2014 dhe që pritet të vazhdojë punën në vitin 2015 

është zëvendësimi i ndriçimit ekzistues publik me panele diellore në sheshin „Fehmi Lladrovci“ të 

Drenasit. Ky projekt është bashkë-financuar në vitin 2014 nga komuna, UNDP, Ferronikeli dhe 

Ambasada e Norvegjisë në Kosovë57. Zevendesimi i llampave ekzistuese publike me ato efiçiente 

në Prizren është mbështetur pjesërisht përmes një investimi nga Ministria e Infrastrukturës58.  

Vlen të theksohet se komunat kanë marrë mbështetje nga MAPL-ja për të financuar masat e tyre të 

planifikuara. Granti për bashkëfinancim me Instrumentin e Para-anëtarësimit (IPA) që nga viti 

                                                      
53 PKEE (Gjakovë, Prizren, Drenas), përshkrimi i detajuar i matur, në Aktivitetin 5 të PKEE-ve 
54 Intervistë (03.02.2015), Intervistë me Drejtorin e Administratës në Komunën e Gjakovës 
55 Projekt Propozimi i ndërtimit të një ndërtese komune të re në Drenas 
56 Kontratë (Dhjetor 2014), Furnizimi dhe instalimi i sistemit të ngrohjes për Drejtorinë e Financave në Komunën e 

Prizrenit, kontrata nr. 622-14-200-136 
57 Intervistë (26.01.2015), Intervistë me zyrtar përgjegjës për EE në kuadër të Komunës së Drenasit 
58 Intervistë (28.01.2015), Intervistë me zyrtar përgjegjës për EE në kuadër të Komunës së Prizrenit 
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2007 është përfshirë në strukturën e buxhetit, si detyrim për Qeverinë që të marrë pjesë në bashkë-

financim me fondet e BE-së për programin komunal të infrastrukturës socio-ekonomike. Granti ka 

si qëllim përmirësimin e infrastrukturës komunale në mënyrë që të krijojë një mjedis tërheqës për 

ekonominë dhe për investime. Shuma e këtij granti që nga viti 2007 ka qenë  2.5 milion€. Programi 

menaxhohet nga MAPL. Komunat është dashur të përmbushin disa kritere për të marrë këtë 

grant. Në mesin e kritereve të nevojshme për tu përmbushur ishin edhe përputhshmëria me Ligjin 

për ndërtim dhe aplikimin e masave të EE-së. 

Në përgjithësi, një nga arsyet kryesore pse projektet e realizuara në komuna janë prezantuar në 

mënyrë të shpërndarë ishte për shkak se ato janë bërë thjesht në baza ad hoc dhe nuk kishte 

planifikim paraprak për të identifikuar dhe analizuar më mirë potencialet e kursimit të energjisë. 

Si rrjedhojë, nuk ishin vendosur prioritetet në objektet ku mund të ishte kursyer më shumë energji. 

Është gjithashtu thelbësore që zbatimi i të gjitha masave të përmendura më sipër dhe ato që do të 

zbatohen në të ardhmen të monitorohen siç duhet dhe në baza të rregullta, sidomos ato që mund 

të rezultojnë me kursim të energjisë. Deri më tani kjo nuk është bërë për shkak të numrit të 

kufizuar të stafit të AKEE-së, numrit të kufizuar të zyrtarëve komunal të angazhuar me këtë 

çështje dhe për shkak të mungesës së bashkëpunimit të Komunave për ti siguruar AKEE-së të 

dhëna mbi baza të rregullta në lidhje me projektet e implementuara59.  Pasi që mungojnë 

kapacitetet njerëzore dhe financiare, është e rëndësishme për të gjithë akterët e përfshirë të 

vendosin prioritete të qarta për kryerjen e aktiviteteve të planifikuara. 

 

                                                      
59 Intervistë (11.12.2014), Intervistë me Drejtorin e AKEE-së në kuadër të MZHE-së 
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4 Konkluzionet  

MZHE 

Ne konkludojmë se përafrimi i kornizës rregullatore ishte një iniciativë e rëndësishme. I gjithë 

legjislacioni primar dhe sekondar i miratuar deri më tani është i përafruar me direktivat e BE-së 

dhe përfaqësojnë praktikat dhe standardet e mira. Ndërkohë,  ekziston edhe legjislacion tjetër 

primar dhe sekondar që ose duhet të ndryshohet apo të hartohet nga fillimi. Ndryshimet e LEE-së 

duhet të miratohen nga Kuvendi. Janë dhënë komente nga ana e Kuvendit që kërkojnë ndryshime 

në versionin e ndryshuar të ligjit. Për më tepër, është e rëndësishme që bashkëpunimi ndërmjet 

MZHE-së dhe MMPH-së të përmirësohet, me qëllim të zbatimit të Direktivës 2010/31 /EU dhe të 

miratimit të legjislacionit të nevojshëm primar dhe sekondar për PEN. Është hartuar një ligj i 

veçantë për PEN në Kosovë dhe duhet vetëm të miratohet nga Kuvendi. Ky ligj është i një rëndësie 

të madhe duke pasur parasysh se është instrumenti më i rëndësishëm legjislativ për përmirësimin 

e EE në stoqet e ndërtimit në Kosovë. Përveç kësaj, ky ligj do të përcaktojë kërkesat minimale të 

performancës energjetike për renovimet e ndërtesave dhe për komponentët kur ato duhet të 

ndryshohen. 

Krijimi i GNI-së dhe zhvillimi i një plani kombëtar të veprimit për EE ishte një iniciativë e 

rëndësishme duke pasur parasysh se ka krijuar një bazë për realizimin e masave të nevojshme për 

EE megjithatë kjo është e karakterizuar me disa mangësi. Fillimisht, në përgjithësi PVKEE si plan 

ishte i paqartë. GNI i krijuar për hartimin e planit afatmesëm të dytë që në thelb kishte synimin 

për të trajtuar identifikimin dhe zbatimin e masave konkrete për EE humbi përfaqësimin e 

institucioneve kyçe të tilla si ato të MSH-së, MI-së dhe MMPH-së. Për më tepër, plani i veprimit 

kishte për qëllim sigurimin e kursimit të konsiderueshëm të energjisë me anë të masave të 

ndryshme për EE. Megjithatë, për shkak të mungesës së mekanizmave të monitorimit nuk ka 

siguri reale të rezultateve që dalin nga veprimet e ndërmarra. Për më tepër, të dhënat për sektorin 

publik duhet të përmirësohen në mënyrë që të lehtësojnë procesin e vlerësimit dhe raportimit të 

kursimeve të arritura. Përpjekjet e bashkëpunimit ndër-institucional në zhvillimin e këtyre 

mekanizmave monitorues janë të pamjaftueshme. Duhet të ketë një komunikim dhe bashkëpunim 

më të mirë mes institucioneve për të ndryshuar situatën. 

MZHE kanë ndërmarrë disa veprime që synojnë përmirësimin e EE-së. Kjo përfshin krijimin e 

AKEE-së, identifikimin e burimeve të financimit, zbatimin e masave konkrete për EE, raportimin 

për masat e ndërmarra, si dhe informimin dhe ndërgjegjësimin e institucioneve të sektorit publik 

dhe qytetarët në përgjithësi. 

Megjithatë, një nga sfidat kryesore është se organi kryesor përgjegjës për koordinimin e çështjeve 

të EE-së, AKEE aktualisht ka mangësi në burimet që i posedon, në krahasim me numrin e madh të 

obligimeve dhe përgjegjësive. Kjo sfidë deri tani është adresuar përmes mbështetjes nga 

departamentet e ndryshme të MZHE-së. Pavarësisht nga kjo, AKEE nuk ka pasur sukses në 

përmbushjen e detyrimeve të saj sipas LEE dhe ato të TKE. AKEE me burime të mjaftueshme 

mund të përmbush përgjegjësitë dhe detyrimet e caktuara nga Qeveria dhe TKE, të koordinojë dhe 

menaxhojër aktivitetet e ndryshme për EE, të zhvillojë dhe të mirëmbajë një bazë të dhënash 
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gjithëpërfshirëse dhe ndërkohë të luaj një rol thelbësor në koordinimin e punës së agjencive 

donatore. 

Përveç kësaj, ne konkludojmë se masat e EE të realizuara deri më tani janë mbështetur në masë të 

madhe nga financimi i jashtëm. Financimi nuk kanë qenë i koordinuar dhe është zhvilluar pa një 

planifikim të përshtatshëm paraprak. Prandaj, më tej duhet të përpunohet një vlerësim më i saktë 

dhe i planifikuar i burimeve të nevojshme të financimit dhe prioriteteve në programet dhe planet 

për zbatimin e masave të veçanta të EE-së.  

Është zbatuar një skemë e gjerë e masave të EE-së, duke filluar nga auditimet e energjisë, ndriçimi 

publik efikas si dhe projektet informuese dhe ndërgjegjësuese. Si rezultat i auditimeve të energjisë  

janë ndërmarrë masa në disa ndërtesa në nivel komunal (shkolla, spitale, qendra shëndetësore, etj) 

dhe në ndërtesat e qeverisë qendrore. Për ndërtesat që i përkasin sektorit publik, të dy 

institucionet MAP dhe MZHE nuk kanë zhvilluar një komunikim të duhur dhe bashkëpunim me 

njëri-tjetrin. 

Janë planifikuar të ndërmerren masa të shumta si dhe janë identifikuar burimet e financimit për 

zbatimin e tyre (200 auditime të propozuara të energjisë janë planifikuar të financohen nga huaja e 

Bankës Botërore). Megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme që të rritet numri i masave që kanë të 

bëjnë me fushatat publike promovuese në mënyrë që qytetarët të vetëdijsohen edhe më tej për EE. 

Në këtë drejtim, praktikat e ndërgjegjësimit tek nëpunësit e ndërtesave të qeverisë qendrore duhet 

të futet në funksion në mënyrë që të bëhet një përmbledhje e qartë e rregullave dhe procedurave të 

brendshme që duhen ndjekur për të arritur kursimin e energjisë. Për më tepër, është e 

rëndësishme që projektet e tilla të shfrytëzohen në mënyrë më efikase e sidomos ato që do të 

financohen nga një shumë prej 100 milionë euro nga fondet e BE-së dhe që kanë si qëllim kryesor 

rritjen e EE-së dhe shfrytëzimin e burimeve të ripërtëritshme të energjisë si elemente jetike të 

sektorit të energjisë në Kosovë. 

Mungesa e të dhënave është ende një çështje e cila në masë të madhe pengon monitorimin, 

vlerësimiin dhe raportimin. Institucionet nuk janë duke bashkëpunuar sa duhet me njëri-tjetrin në 

aspektin e ofrimit të dhënave relevante për masat e realizuara. Niveli aktual i monitorimit është i 

pamjaftueshëm edhe joadekuat. Është e vështirë të vlerësohet dhe verifikohet ndikimi i 

investimeve, dhe të shfrytëzohet informacioni për vlerësim të efektivitetit të investimeve të 

ardhshme. 

Komunat 

Një nga çështjet qenësore për nivelin lokal është krijimi i ZKE-ve të cilat do të mundësojnë 

planifikim dhe zbatimin e EE-së komunale. ZKE-të nuk janë themeluar për shkak të mungesës së 

ekspertizës në EE dhe burimeve në nivel komunal. Në vend të kësaj, është emëruar një person në 

komunë për t'u marrë me hartimin dhe miratimin e PKEE-së. Në raste të caktuara, zyrtari i 

emëruar komunal ka marrë mbështetjen e një grupi të caktuar të punës (i përbërë nga përfaqësues 

të drejtorive të ndryshme komunale). 
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Siç tregohet më lart, jo të gjitha komunat janë duke shfrytëzuar burimet e tyre ekzistuese njerëzore 

në mënyrë efikase për të hartuar PKEE-të e duhura dhe për të identifikuar një listë konkrete të 

masave që do të realizohen. Në vend të kësaj, praktikat aktuale karakterizohen me plane të 

paqarta dhe jo-specifike dhe plane me implikime të mëdha financiare. 

Numri aktual i zyrtarëve komunal që merren me zbatimin e masave të planifikuara për EE, në tri 

komunat e audituara, është i kufizuar. Përveç kësaj, ngarkesa e tyre e punës është e lartë. Numri 

duhet të rritet në mënyrë që të mund përballojnë zbatimin e masave të EE-së si dhe monitorimin 

dhe vlerësimin e zbatimit të tyre. 

EE duhet të jetë prioritet më i madh për secilin kryetar komune si konsumatorë të mëdhenjë i 

energjisë në sektorin publik dhe si përgjegjës për ndërtesat komunale, shkolla, qendra 

shëndetësore, qendra kulturore dhe kopshte. Numri ekzistues i masave të EE të zbatuara në nivel 

lokal është relativisht i ulët. Kjo tregon se EE nuk është parë si prioritet i lartë nga komunat. 
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5 Rekomandimet  

Ne rekomandojmë autoritetet përgjegjëse të nivelit qendror si në vijim: 

Finalizimi i kornizës rregullatore 

 Autoritetet përgjegjëse qeveritare duhet të krijojnë një kornizë konstruktive ligjore dhe 

rregullatore që tregon transparencë dhe siguron se informacioni arrihet lehtë dhe lehtësisht 

kuptohet. Prioritet duhet t'i jepet finalizimit me kohë dhe miratimit të legjislacionit primar 

dhe sekondar për PEN. Përveç kësaj, LEE duhet të miratohet në Kuvend sa më shpejt të 

jetë e mundur duke pasur parasysh se versioni i ndryshuar tashmë është finalizuar.  

Funksionalizimi dhe përmirësimi i PVKEE-së ekzistuese 

 MZHE duhet të sigurojë që GNI ekzistues i krijuar për të hartuar dhe për të vlerësuar 

planin e dytë afatmesëm si dhe GNI që do të krijohet për hartimin e planit e tretë 

afatmesëm përfshin përfaqësues të institucioneve tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me 

përmirësimin e EE-së në spitale, qendra shëndetësore, ndriçim publik dhe ndërtesa 

(Ministria e Shëndetësisë, Ministria e Infrastrukturës dhe Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor); 

 MZHE duhet të pranojë rregullisht informacione nga MAP se çfarë përmbajnë renovimet e 

tyre të ndërtesave. Një komunikim më i mirë ndërmjet MZHE-së dhe MAP-it do të 

përmirësojë auditimet e energjisë të identifikuara në PVKEE dhe do të zvogëlojë punën e 

dyfishtë. 

Përforcimi i akterëve kyç që kanë të bëjnë me EE 

 MZHE duhet të marrë parasysh rritjen e numrit të stafit të AKEE së. Në mënyrë të veçantë, 

duhet të rritet mbështetja për stafin përgjegjës për përpunimin e të dhënave; 

 MZHE duhet të marrë parasysh zgjerimin e buxhetit të alokuar për AKEE-në, diçka që jo 

vetëm do të lehtësojë rritjen e stafit, por edhe do të lehtësojë zbatimin e disa objektivave 

dhe përgjegjësive me të cilat ngarkohen zyrtarët e AKEE-së; 

 Është thelbësore që MZHE të forcojë AKEE-në në mënyrë që ajo të mund të marrë një rol 

udhëheqës; 

 AKEE duhet të marrë parasysh krijimin e një forumi të rregullt për EE, ku mund të marrin 

pjesë dhe të ndajnë shqetësimet e tyre të gjitha palët e interesuara nga niveli qendror dhe 

lokal. 
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Identifikimi i burimeve të nevojshme të financimit 

 Mekanizmat e financimit si kreditë e buta nga Banka Botërore duhet të analizohen në 

detaje dhe ndikimi financiar i marrjes së huasë duhet të elaborohet më tutje. Gjithashtu, të 

identifikohen dhe analizohen masat e EE që do të kontribuojnë më së miri në kursimin e 

energjisë në sektorin publik, ato që priten të zbatohen nga projekti i 100 milionë eurove të 

financuara nga fondet e BE-së për periudhën 2014-2020 për sektorin e energjisë në Kosovë; 

 Qeveria duhet të konsiderojë krijimin e Fondit për EE dhe ta integrojë atë në buxhetin 

kombëtar. Duhet të kryhet një analizë e plotë për të vlerësuar nëse mund të ngritët fondi 

për EE në legjislacionin ekzistues ose nëse legjislacioni aktual mund të ndryshohet për ta 

rregulluar atë dhe si; 

 Kredia e butë e Bankës Botërore duhet të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur në 

Kuvend në mënyrë që institucionet mund të fillojnë me implementim; 

 MZHE duhet të kërkojë donatorë të besueshëm për të filluar një projekt të madh e të 

qëndrueshëm për krijimin e një bazë të të dhënave ashtu siç kërkohet. Në këtë rast ne 

rekomandojmë që MZHE të marrë parasysh bashkëpunimin me Agjencinë e Statistikave të 

Kosovës. 

Krijimi i mekanizmave të nevojshëm për të monitoruar dhe raportuar për rezultatet e arritura 

 Institucionet qeveritare duhet të përmirësojnë kapacitetet institucionale dhe statistikat për 

EE për të mundësuar një SMVR të suksesshëm; 

 Të aplikohet një qasje e duhur e metodologjisë në mënyrë që të raportohet dhe të 

vlerësohet kursimi i energjisë si rezultat i zbatimit të një mase të caktuar të EE-së në 

përputhje me sugjerimet në Direktivën e BE-së 2006/32/EC nën Shtojcën IV. 

Rritja e numrit të praktikave informuese dhe ndërgjegjësuese 

 Institucionet qeveritare, veçanërisht ato të nivelit qendror, duhet të prezantojnë udhëzimet 

e brendshme për vetëdijsim ndaj EE-së për punonjësit e tyre. Krijimi i këtyre udhëzimeve 

të brendshme nuk krijon shpenzime të mëdha dhe sipas të gjitha mundësive do të 

gjenerojë më shumë veprim nga punonjësit e institucioneve të qeverisjes qendrore, të cilët 

siç është përshkruar më parë, janë një numër shumë i madh; 

 MZHE duhet të përhap fushata ndërgjegjësuese për EE në zonat e thella të Kosovës, që 

janë më pak të vetëdijshëm për këtë çështje dhe që kanë vështirësi në marrjen e 

informacionit të tillë; 

 MZHE duhet të konsiderojë krijimin e një faqeje interneti edukative, informative dhe 

interaktive për EE ku informacioni është i arritshëm për publikun në përgjithësi. 
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Ne rekomandojmë komunat që të: 

 Vendosin EE në listën e tyre të prioriteteve dhe të pranojnë se kursimet e mëdha arrihen 

nga masat për EE; 

 Konsiderojnë krijimin e ZKE-ve të pajisura me staf të mjaftueshëm dhe me përvojë. ZKE-të 

mund të punojnë në mënyrë të pavarur nga Komuna ose në kuadër të tyre; megjithatë ne 

konsiderojmë se opsioni i dytë është më i favorshëm. Stafi komunal i cili do të punojë në 

ZKE duhet të jetë i trajnuar siç duhet. Burimet për themelimin e ZKE-ve dhe trajnimeve 

për stafin duhet të planifikohen në marrëveshje me Bankën Botërore dhe BE-në; 

 Kryerja e një vlerësimi të duhur të buxhetit të nevojshëm për ngritjen dhe funksionimin e 

ZKE-së dhe për krijimin e mundësive për financim të cilat mund të përdoren vetëm për 

investime që ndërlidhen me EE; 

 Shqyrtojnë dhe analizojnë PKEE-të aktuale në mënyrë që të identifikohen fushat për 

përmirësim. Në përgjithësi komunat ti kushtojnë rëndësi identifikimit të një liste të masave 

konkrete për EE  në PKEE-në e saj - duke përfshirë cakun, afatet kohore të implementimit, 

llojin e masës, burimet e financimit dhe mekanizmat e monitorimit, nëpërmes shfrytëzimit 

efikas të burimeve ekzistuese njerëzore. 


