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Komunat luajnë rol shumë të rënd-
ësishëm në përpjekjet të cilat ndërm-
erren në nivel ndërkombëtar, kom-
bëtar dhe lokal për përmirësimin e 
efikasitetit energjetik dhe përdorim-
in e burimeve të ripërtërira të ener-
gjisë. Energjia efikase është njëra nga 
investimet më të sigurta që mund të 
bëjë një komunë, nëse kihet parasy-
sh se kursimet financiare dhe kthimi 
i investimeve janë pothuajse gjith-
monë të garantuara. Krijimi dhe rea-
lizimi i një programi për efikasitet 
energjetik është hapi i parë kryesor 
dhe efikas në atë drejtim.

Ky doracak i përgjigjet pyetjes se si të 
përgatisim program për efikasitet 
energjetik dhe është bërë që të 
udhëhiqet nga administrata komu-
nale (kryetari i komunës, këshilli i ko-
munës, menaxheri për EE-në, admi-
nistratori për ЕЕ-në etj.) hap pas hapi 
përmes procesit të krijimit të një pro-
grami efikas dhe të realizueshëm për 
efikasitet energjetik dhe zbatimit të 
tij. Është përgatitur nga ana e "Kon-
salltingut për zhvillim strategjik" në 
kuadër të projektit Promovim i efika-
sitetit energjetik të komunave në 
Maqedoni, i financuar nga ana e Ban-
kës Botërore nëpërmjet Energy Sec-
tor Management Assistance Program 

(ESMAP). Projekti realizohet 18 muaj 
në periudhën 2014-2016 dhe ka për 
qëllim që të rrisë efikasitetin e 
shfrytëzimit të energjisë në komunat 
në Maqedoni me avancimin e kapa-
citetit të vetëqeverisjeve lokale për 
identifikimin dhe realizimin e mun-
dësive me efikasitet energjetik në 
sektorin komunal. Realizimi bëhet 
nëpërmjet dhënies së mbështetjes 
për 8 komuna (Radovish, Staro Nago-
riçane, Novaci, Kavadarë, Pehçevë, 
Brvenicë, Llozovë dhe Rosoman) që 
të përgatisin dokumente të ndrysh-
me të cilat janë të rëndësishme për 
EE-në e komunës (plane komunale 
për EE-në, plane për veprim të ko-
munës për EE-në, studime parafizibi-
liteti etj.) dhe ndarja e përvojave me 
të gjitha komunat në vend.

Përgatitja e programit të komunës 
për efikasitet energjetik është obli-
gim i cili del nga Ligji për Energjetikë 
dhe i njëjti është për tre vite. Realizi-
mi i programit bëhet nëpërmjet pla-
neve vjetore për veprim dhe dorëz-
imit të raporteve për punën e kryer 
për vitin e kaluar, të cilat përmbajnë 
masa konkrete të cilat duhet të 
ndërmerren për realizimin e qëllim-
eve të parapara. 

HYRJE
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LISTA E SHKURTESAVE DHE AKRONIMEVE

ЕЕ - Efikasitet energjetik 

PKЕЕ - Programi komunal për efikasitet energjetik 

Menaxher për ЕЕ - Menaxher për efikasitet energjetik 

Administrator për ЕЕ - Administrator për efikasitet energjetik 

BE - Bashkimi Evropian 

RM - Republika e Maqedonisë 

MKE - Menaxheri komunal për energjetikë 

BRE - Burime të ripërtërira të energjisë 

PV - Plan për veprim 

ktoe - kiloton ekuivalent 

MWh - megavat orë

kWh - kilovat orë
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Efikasiteti energjetik (EE) është 
mënyrë e menaxhimit me konsumin 
e energjisë dhe ndërprerjen e harxhi-
mit joproduktiv të energjisë, apo me 
fjalë të tjera, është shfrytëzim inteli-
gjent i resurseve të disponueshme 
të energjisë. 
Efikasiteti energjetik është shumë i 

rëndësishëm për ekonominë e ko-
munës, si edhe atë të shtetit. Ajo ka 
për qëllim që të zvogëlojë konsu-
min e energjisë dhe të bëjë kursime 
financiare në buxhetin e komunës 
mbi bazën e konsumit të energjisë. 
Kjo do të rezultojë me mundësinë 
për ndarjen e mjeteve të kursyera 
për nevoja të tjera me prioritet apo 
për projekte të reja për EE-në, do të 
kontribuojë drejt zhvillimit të sipërm-
arrjes lokale dhe hapjen e vendeve të 
reja të punës dhe do të ulë ndikimin 
mbi mjedisin jetësor. 

Krahas kësaj, nëpërmjet futjes së 
masave për EE-në, komunat mund 
të përmirësojnë dhe rrisin shërbim-
et e tyre. Për shkak të kësaj, futja e 
efikasitetit energjetik nuk duhet të 
shikohet vetëm si obligim ligjor, por 
si mundësi për zhvillim afatgjatë dhe 
të qëndrueshëm ekonomik. 
Komunat luajnë rol të rëndësishëm 
në promovimin e efikasitetit energje-
tik nëpërmjet zhvillimit dhe realizimit 
të strategjive të cilat e përmirësojnë 
efikasitetin energjetik në objekte dhe 
aktivitetet të cilat janë nën juridik-
sionin e tyre (ndërtesat administrati-
ve, shkollat, çerdhet, ndriçimi rrugor 
etj.). dhe/ose nëpërmjet nxitjes për 
përmirësime në drejtim të efikasite-
tit energjetik në objektet e banimit, 
objektet afariste apo në sektorin in-
dustrial. Ato nëpërmjet shembujve 
të tyre mund të jenë udhëheqës në 
përmirësimin e EE-së, duke u dhënë 
shembull dhe duke e motivuar sekto-
rin privat dhe palët e tjera të prekura 
që të ndjekin shembullin e tyre. 
Mënyra e drejtë dhe efikase e for-
mimit të sistemit energjetik kërkon 

PËRSE ËSHTË I RËNDËSISHËM EFIKASITETI 
ENERGJETIK PËR KOMUNAT?

Efikasiteti energjetik nuk do të thotë 
mënyrë e thjeshtuar e kursimit të 

energjisë në llogari të cilësisë së jetesës, 
por nënkupton prodhimin apo realizimin 

e kushteve cilësore për punë dhe jetesë 
(madje edhe përmirësimin e tyre) me 

konsum më të vogël të energjisë! 

Realizimi i efikasitetit energjetik do 
të thotë burim i të ardhurave dhe 

përgjegjësi më e madhe fiskale për 
komunën.

Preferohet që pushtetet lokale të fusin 
efikasitetin energjetik dhe burimet e 
ripërtërira në planet lokale për zhvillim 
dhe në dokumentet strategjike. 
Përkushtimi për efikasitet energjetik 
mund të shprehet edhe në misionin 
dhe vizionin e komunës.
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kombi-
nim të më tepër ma-
save, siç janë: zvogëlimi i nevojës 
për energji, përdorimi i burimeve të 
ripërtërira të energjisë, zbatimi i tek-
nologjive të reja gjatë ndërtimit të 

objekteve, zbatim 
të izolimit termik etj. 

OBLIGIME PËR ЕЕ: KOMUNA - REPUBLIKA E 
MAQEDONISË - BE

Udhërrëfyes nga BE-ja

Bashkimi Evropian ka zhvilluar kor-
nizë të fuqishme strategjike dhe 
ligjdhënëse, nëpërmjet të cilës kri-
jon parakushte dhe sigurohet që 
të shfrytëzohet potenciali i madh 
i kursimeve energjetike. Republika 
e Maqedonisë në pajtim me Mar-
rëveshjen për Stabilizim Asocim 
me BE-në1 duhet të harmonizojë 
legjislacionin e saj me atë të BE-së. 
Përmirësimi i efikasitetit energjetik, 
shfrytëzimi i burimeve të ripërtërira 
të energjisë dhe analiza dhe shqyrti-
mi i ndikimit të prodhimit dhe konsu-
mit të energjisë mbi mjedisin jetësor 
janë disa nga kërkesat që janë ven-
dosur në nenin 99 të Marrëveshjes. 

Marrëveshjet dhe protokollet më 
të rëndësishme ndërkombëtare që 
kanë për qëllim nxitjen e efikasitetit 
energjetik janë: Marrëveshja për Kar-
tën Energjetike, Protokolli për Kartën 
Energjetike-Protokolli i Efikasitetit 

1 Gaz. Zyrtare e RM nr. 28/01

Energjetik dhe aspekte të ngjashme 
të mbrojtjes së mjedisit jetësor (PE-
EANMMJ) dhe Marrëveshja për Ba-
shkësinë Energjetike (informata më 
të hollësishme për këto dokumente 
janë të dhëna në aneksin 1).

Legjislacioni për efikasitet energjetik 
i BE në formën e plotë gjendet në 
http://europa.eu/legislation_summa-
ries/energy/european_energy_poli-
cy/index_en.htm

Në nivelin komunal është e rëndësish-
me nisma për Kartën e Kryetarëve 
të Komunave (Covenant of Mayors), e 
ngritur nga ana e Komisionit Evropian 
në vitin 2008. Përfaqëson marrëves-
hje vullnetare me nënshkrimin e së 
cilës kryetarët e komunave obligohen 
të zbatojnë masa konkrete për efika-
sitet energjetik, të cilat çojnë kah zvo-
gëlimit të emetimeve të CO2 në qyte-
tet / komunat e tyre për më shumë se 
20% deri në vitin 2020, në pajtim me 
Propozimin e politikës evropiane për 
energjetikë të vitit 2007.
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2

Korniza ligjore për efikasitet 
energjetik e Republikës së 
Maqedonisë.

Korniza ligjore për efikasitet energje-
tik e Republikës së Maqedonisë është 
e përfaqësuar në:

- Ligjin për Energjetikë 3;
- Strategjia për Zhvillim të 

Energjetikës 4; dhe 
- Strategjia për Promovim të 

Efikasitetit Energjetik 5. 

Qëllimi i Ligjit për Energjetikë ës-
htë që të sigurojë:
1) furnizim të sigurt dhe cilësor të 

konsumuesve me energji dhe 
karburante;

2) krijim të një sektori energjetik 
efikas, konkurrent dhe financia-
risht të qëndrueshëm;

3) nxitje të konkurrencës në tregjet 
energjetike me respekt të parime-
ve për mosdiskriminim, objektivi-
tet dhe transparencë;

4) integrim i tregjeve energjetike të 
Republikës së Maqedonisë në tre-
gjet rajonale dhe ndërkombëtare 
në përputhje me obligimet e mar-

2 http://www.covenantofmayors.eu [e qasur më 
15.01.2016]

3 Gaz. Zyrtare e RM nr. 16/11, 79/13 dhe 164/13
4 Gjendet në http://www.ea.gov.mk
5 Gaz. Zyrtare e RM n
r. 143/10

ra me ratifikimin e marrëveshjeve 
ndërkombëtare;

5) rritjen e efikasitetit energjetik 
dhe nxitje për shfrytëzim të bu-
rimeve të ripërtërira të energji-
së; dhe

6) mbrojtje të mjedisit jetësor nga 
ndikimet negative gjatë kryerjes 
së veprimtarive të caktuara nga 
sfera e energjetikës. 

Në përputhje me Ligjin, Qeveria e 
RM-së e miraton Strategjinë për Zh-
villim të Energjetikës në periudhë 
prej 20 vitesh, me revidim të saj në 
çdo 5 vite, si dhe Programit për Re-
alizim të Strategjisë për Zhvillim 
të Energjetikës. 

Politika për konsum efikas të ener-
gjisë vërtetohet me Strategjinë për 
Efikasitet 
Energjetik, të cilën e miraton Qe-
veria e Republikës së Maqedonisë 
në propozim të ministrisë përkat-
ëse (Ministria e Ekonomisë), ndërsa 
përfshin periudhë dhjetëvjeçare, në 
pajtim me Strategjinë për Zhvillim të 
Energjetikës. 

Strategjia për Promovim të Efika-
sitetit Energjetik në Republikën e 
Maqedonisë deri në vitin 2020 është 
miratuar në shtator të vitit 2010. Kjo 
strategji vendos kornizën për përm-
irësim të gjendjes së shfrytëzimit të 
qëndrueshëm të energjisë përmes 
miratimit dhe realizimit të masave 
ligjore dhe rregulluese, përforcimin 
institucional dhe kadrovik, masat so-
ciale dhe financiare si dhe numër të 
madh të programeve teknike dhe ni-
smave të dedikuara për konsumuesit. 

Karta e Kryetarëve të Komunave 
deri më tani është nënshkruar nga tri 

komuna të Republikës së Maqedonisë: 
Qyteti i Shkupit, Tetova dhe Koçani. 
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një sërë aktesh 
nënligjore (rregullore, 
urdhëresa) të cilat e përfshijnë 
efikasitetin energjetik. Të njëjtat 
janë në dispozicion në ueb-faqen 
e Agjencisë për Energjetikë http://
www.ea.gov.mk/. 

Si vend nënshkrues i Konventës së 
Kombeve të bashkuara për ndryshi-
met klimatike (UNFCCC), Republika e 
Maqedonisë në bazë vullnetare e jep 
kontributin e saj në përpjekjet glo-
bale për zvogëlim të emetimeve të 
gazrave serrë (INDC)7. Në pajtim me 
dokumentin8, Republika e Maqedo-

7 Kontributet kombëtare për zbutjen e 
ndryshimeve klimatike (Intended Nationally 
Determined Contribution (INDC)))

8 http://www.klimatskipromeni.mk/content/
Documents/mk%20final.pdf

Caqet indikative kombëtare vjetore 
për kursim të energjisë për vitin 

2018 (ktoe)
147.2

Sektor Kursime të parapara vjetore të 
energjisë deri në fund të vitit 2018

Sektori i banimit 40.51

Sektori komercial dhe shërbimet 
komunale 24.19

Sektori i industrisë 90.45

Sektori i transportit 44.63

Gjithsej kursime të parapara 
energjetike 199.78

Foto 1: Caqet indikative kombëtare vjetore për kursim të energjisë në ktoe

Për shkak të realizimit të Strategji-
së për efikasitet energjetik të Re-
publikës së Maqedonisë, Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, me pro-
pozim të Ministrisë në çdo tre vite, 
miraton plan për veprim për efika-
sitet energjetik 6.
Republika e Maqedonisë ka miratuar 

6 Plani i parë për veprim për ЕЕ-në të RМ-së 
deri në vit. 2018, në dispozicion në http://
www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/11.
Prv_Akcionen_Plan_za_EE_na_RM_do_2018_
MK.pdf

Strategjia parasheh kursim të energjisë 
prej mbi 9% deri në vitin 2018, në krahasim 
me konsumin mesatar të periudhës 
pesëvjeçare 2002-2006 (147ktoe), me 
promovim të efikasitetit energjetik si dhe 
monitorim dhe verifikim deri në  
vitin 2020. 
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nisë do të insistojë në zvogëlimin e 
emetimeve të dyoksid të karbonit 
nga djegia e karburanteve fosil 
për 30%, respektivisht për 36% 
gjatë nivelit më të lartë të ambi-
cies, deri në vitin 2030 në raport 
me skenarin referues. Emetimet 
e dyoksid të karbonit nga djegia e 
karburanteve fosil mbulojnë rreth 
80% nga emetimet e përgjithshme 
të gazrave serrë me pjesëmarrje do-
minuese të sektorëve për furnizim 
me energji, ndërtesa dhe transport.

Detyra për komunat

Në pajtim me Ligjin për Energjetikë 
komunat kanë për obligim të përg-
atisin programe trevjeçare për efika-
sitet energjetik, si dhe plane vjetore 
për veprim për realizim të programit. 
Programet duhet të jenë në pajtim 
me Strategjinë për Efikasitet Ener-
gjetik të RM-së dhe Planit për Veprim 

për Efikasitet Energjetik, ndërsa i mi-
raton këshilli i komunës, me propo-
zim të kryetarit të komunës, ndërsa 
pas mendimit të dhënë më parë nga 
Agjencia për Energjetikë 9.

Përveç kësaj, Ligji i obligon perso-
nat e sektorit publik (duke përfshirë 
edhe komunat) që të ndjekin dhe 
menaxhojnë konsumin e energjisë 
në ndërtesa apo në njësitë ndërtim-
ore në të cilat e kryejnë veprimtarinë 
në mënyrë që të realizojnë efikasitet 
energjetik dhe kursim të energjisë. 
Gjithashtu komunat janë të detyrua-
ra që të ndjekin dhe menaxhojnë 
konsumin e energjisë në ndriçimin 
rrugor në mënyrë që të realizojnë 
efikasitet energjetik dhe kursim të 
energjisë10.

9  Gaz. Zyrtare e RM nr. 16/11, 79/13 dhe 164/13, 
(neni 132)

10 Ligji për Ndryshime dhe Plotësime të Ligjit për 
Energjetikë (Gaz. Zyrtare e RM nr. 79/13)
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Krijimi i programit komunal për efika-
sitet energjetik zhvillohet në katër 
faza: I -faza përgatitore, II - faza e 
krijimit të programit, III - faza e zba-
timit dhe IV - faza e monitorimit dhe 
raportimit.

Në vetë procesin është përfshirë 
vendimmarrja në tri raste: në fillim 
të procesit, vendim të cilin e merr 
kryetari i komunës së bashku me kës-
hillin e komunës, ndërsa ka të bëjë 
me inicimin e programit për efikasi-
tet energjetik në komunë; pas fazës 
së përgatitjes së programit, vendimin 
për miratimin e tij e merr këshilli i 

komunës, ndërsa në fund të procesit, 
pas kryerjes së monitorimit dhe eval-
vimit, kur këshilli miraton rezultatet 
dhe rekomandimet për planifikimin 
e mëtutjeshëm. 

Në gjithë procesin është e përfs-
hirë edhe Agjencia për Energjetikë, 
në bazë të ingjerencave ligjore, 
nëpërmjet dhënies së mendimit për 
pranim të programit dhe për udhëz-
im e përmirësim të të njëjtit, pranim 
dhe kontroll të përputhshmërisë me 
dokumentet strategjike në nivel kom-
bëtar dhe grumbullim të informatave 
për nivelin e realizimit të programit. 

PROGRAMI KOMUNAL 
PËR EFIKASITET ENERGJETIK

Foto 2: Procesi i përgatitjes së PKEE-së
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Nisma për fillim të përgatitjes së pro-
gramit komunal për efikasitet ener-
gjetik (PKEE) te këshilli i komunës 
duhet të propozohet nga ana e krye-
tarit të komunës. 
 
Si edhe tek çdo proces i planifiki-
mit, para fillimit të aktiviteteve, në 
veçanti është e rëndësishme që të 
bëhet vlerësim real i gjendjes dhe të 
parashihen sfidat e mundshme. Në 
fillim, procesit të planifikimit duhet 
t'i paraprijnë përgjigjet e pyetjeve 
në vijim: 
- Cili është qëllimi i krijimit të 

programit për efikasitet ener-
gjetik dhe çfarë duhet të ar-
rihet me të?

- Cila është korniza kohore në 
të cilën duhet të përfundojë 
procesi?

- Kush do të përfshihet në përg-
atitjen dhe zbatimin e progra-
mit?

- Si do të përputhet ky program 
me planet dhe programet e 
tjera të cilat i ka miratuar ko-
muna?

- Cilat resurse do të nevojiten 
gjatë procesit dhe sa prej tyre 
janë në dispozicion?

- Çfarë do të përfshijë progra-
mi?

- Çfarë është arritur me progra-
min paraprak trevjeçar dhe me 
planet për veprim (nëse komu-
na ka realizuar diçka më parë)?

Përgjigjet e pyetjeve të përmendura 
duhet të jenë drejtimet të cilat do 
t'i ndihmojnë anëtarët e këshillit të 
komunës që të shohin nevojën, do-
methënien dhe potencialet në dispo-
zicion për fillim të procesit. 

!!! Vendosni infrastrukturën 
e nevojshme

Vendosni sistem informatik

Vendosja e sistemit informatik ës-
htë parakusht i rëndësishëm për një 
rrjedhë efikase dhe në kohë të infor-
matave. Sistemi përfshin përgatitje 
teknike dhe protokoll për grumbul-
lim të të dhënave. Kjo nënkupton 
se personat e përfshirë në proces 
janë adresa valide dhe aktive zyrta-
re për komunikim elektronik, janë 
identifikuar burimet e informatave, 
dihet saktësisht se kush i grumbullon 
informatat, në cilën mënyrë do të 
grumbullohen, është caktuar mënyra 
e komunikimit (kanale, vegla) etj. 

SI TË FILLONI?

Këshillë për kryetarin e komunës: 
Në prezantimet për nevojat e fillimit 
të krijimit të procesit për PKEE, 
përdorni shembuj të tregimeve të 
suksesshme nga komunat e tjera. Ato 
do t’ju ndihmojnë që të theksoni 
domethënien e programit. 
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Emëroni menaxherin për 
energjetikë të komunës (MEK)

Kryetari i komunës (me përkrahje 
të këshillit) emëron person përg-
jegjës (menaxher për energjetikë 
të komunës) i cili do të kujdeset për 
gjithë procesin e krijimit dhe reali-
zimit të efikasitetit energjetik në 
nivel të komunës. Ky person duhet 
të udhëheqë ekipin për efikasitet 
energjetik në drejtim të realizimit të 
caqeve të EE-së. 

MEK duhet të marrë trajnimin e 
duhur (Agjencia për Energjetikë re-
alizon program gjithëpërfshirës për 
trajnim të të gjithë menaxherëve 
të emëruar) dhe të veprojë si per-
son për kontakt midis Agjencisë për 
Energjetikë, kryetarit të komunës, 
drejtuesit e sektorëve në komunë, 
personat përgjegjës në objektet ko-
munale dhe realizuesit.
 
Emëroni menaxher për 
energjetikë për çdo objekt 
(administratorë për EE)

Menaxheri komunal për energjetikë 
në secilin prej objekteve që janë nën 
jurisdikcion të komunës apo që fi-
nancohen prej saj (shkollë, çerdhe, 
hidrofor etj.) cakton menaxher ener-
gjetik të komunës (administrator për 
EE). Ky person mund të jetë mena-
xheri/drejtori i objektit, ndihmësi i tij, 
kontabilisti, tekniku apo cilido person 
tjetër i cili ka qasje te dokumentacioni 
specifik. Roli i tij është të menaxhojë 

m e  të 
dhënat energje-
tike të objekteve dhe infor-
matat e grumbulluara t’i dërgojë 
tek menaxheri energjetik i komunës. 

Formoni ekip për efikasitet 
energjetik

Pas inicimit të procesit për përgatitje 
të PKEE-së, aktiviteti vijues është for-
mimi i ekipit për efikasitet energjetik. 

Zhvillimi i PKEE-së është proces i cili 
kërkon përfshirjen e personave pro-
fesionistë me dituri dhe përvojë në 
sfera të ndryshme, siç janë energje-
tika, ekonomia, financat, menaxh-
menti, përpunimi i të dhënave etj. 
Përveç kësaj, anëtarët duhet ta njohin 
më nga afër legjislacionin, si dhe 
mënyrën e funksionimit të vetëq-
everisjes lokale dhe administratës. 
Ndërsa duhet të kihet parasysh se 
personat të cilët do të jenë përgjeg-
jës për realizimin e programit duhet 
përfshihen edhe në përgatitjen e tij. 

Disa komuna më të mëdha, si për 
shembull Qytetit i Shkupit, kanë 
departament të tërë për energjetikë, 
efikasitet energjetik dhe burime të 
ripërtërira të energjisë në kuadër të 
sektorit për zhvillim ekonomik lokal. 
Komuna Karposh ka departament për 
efikasitet energjetik në kuadër të Sektorit 
për Mbrojtje të Mjedisit Jetësor dhe 
Natyrës. 
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Në ekipin për EE futni edhe përfaqësues 
të organizatave qytetare të cilat punojnë 
në sferat e energjetikës, EE apo mjedisit 
jetësor. Ato mund t'ju bëhen partnerë 
gjatë tërë procesit, t'ju ofrojnë ndihmë 
teknike dhe financiare, ndërsa me siguri 
do të mund t'i shfrytëzoni si burime të 
informatave. 

Përgjegjësia e anëtarëve të ekipit për EE-në
- E zbatojnë politikën e energjetikës.
- Përgatisin inventarin e komunës (listë e të 

gjitha ndërtesave dhe objekteve të cilat janë 
në pronësi apo janë të menaxhuara nga 
ana e pushtetit lokal).

- Bashkëpunojnë dhe komunikojnë me të 
gjitha burimet e informatave nga secili 
konsumues i energjisë.

- Grumbullojnë informata dhe e azhurnojnë 
rregullisht bazën e të dhënave.

- Identifikojnë burime potenciale të energjisë. 
- Marrin pjesë në përgatitjen e buxhetit të 

komunës. 
- Përgatisin PKEE-në dhe planet për veprim, 
-  Ndjekin dhe raportojnë mbi realizimin e 

programit dhe planit për veprim. 
- Shërbejnë si konsulentë të kryetarit të 

komunës dhe këshillit të komunës për 
zhvillim të PKEE-së dhe PV-së, për zbatim 
të PKEE-së dhe raportim për rezultatet e 
arritura.

- Rekomandojnë masa korrektuese për PKEE-
në dhe PV-në.

- Organizojnë dhe iniciojnë studimet e 
nevojshme para fizibilitetit dhe kontrollet 
energjetike.

- Organizojnë procesin e certifikimit të 
kapaciteteve komunale dhe instalojnë 
instrumente për matje të konsumit të 
energjisë për ngrohje.

- Bashkëpunojnë me sektorin për prokurime 
publike të komunës gjatë procesit të 
prokurimeve publike për EE-në.

- Bashkëpunojnë gjatë themelimit të 
partneriteteve publiko-private në EE.

- Bashkëpunojnë me komunat dhe rajonet e 
tjera në drejtim të përmirësimit të EE-së.

- Punojnë në ngritjen e vetëdijes për 
potencialet për efikasitet energjetik në nivel 
komunal.

Lista për kontroll - a jeni të përgatitur?

1. Identifikoni dhe përcaktoni qartë 
qëllimet të cilat duhet të arrihen me 
PKEE-në.

2. Bisedoni me të gjitha palët e përfshira 
për misionin e caktuar dhe sigurohuni 
se të gjithë pajtoheni me të. 

3. Grumbulloni mjaft tregime të 
suksesshme nga komunat e tjera, të cilat 
do t'ju ndihmojnë gjatë elaborimit për 
nevojën dhe domethënien e programit. 

4. Identifikoni të gjitha grupet e interesit 
të cilat do të duhet të përfshihen në 
ekip, që të keni një program efikas. 
Identifikoni konsulentët potencialë 
ose ekspertë të tjerë të cilët mund t'ju 
ndihmojnë gjatë procesit. 

5. Bëni plan për t'ju qasur dhe për t’i 
rekrutuar anëtarët e ekipit. 

6. Përgatitni një kornizë të hollësishme 
kohore, sipas së cilës do të drejtohet dhe 
në të cilën do të mbështetet i tërë procesi 
i planifikimit. 

7. Bëni një skicë të përmbajtjes së 
programit. 

8. Kapuni për punë!
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Të dhënat e vërteta dhe në kohë janë 
bazë për krijimin e çfarëdo lloj stra-
tegjie, ato janë esenciale për përg-
atitjen e analizave dhe vlerësimeve 
dhe njëri nga faktorët kryesorë gjatë 
vendimmarrjes. Një bazë e të dhën-
ave e ndërtuar mirë kontribuon në 
ndjekjen e parametrave (p.sh. për 
konsumin e energjisë në objektet, 
për mjetet e harxhuara për ndriçim 
rrugor etj.) dhe mundëson kryerjen 

e lehtë dhe efikase të analizave dhe 
përcjelljen e ndryshimeve. 
Që të evidentohet situata ekzistue-

se dhe të shihet ndryshimi i cili do 
të ndodhë si rezultat i realizimit të 
PKEE-së dhe planeve, duhet të grum-
bullohen informata për: 

•	 konsumin e energji-
së elektrike dhe atë të 
ngrohjes; 

•	 konsumi i ujit; 

•	 sipërfaqja e objekteve; 

•	 numri i personave që 
shfrytëzojnë objektet; 

•	 regjimi i shfrytëzimit të 
objektit etj.

Gjatë grumbullimit të të dhënave, 
është e nevojshme që të përfshihen 
të gjitha ndërtesat administrative, 
shkollat fillore dhe të mesme, çerd-
het, biblioteka dhe institucionet loka-
le, ndriçimi rrugor etj., të cilat janë 
nën juridiksion të komunës.

Të dhënat grumbullohen në ba-
shkëpunim me personat përgjeg-
jës (administratorë për EE) në çdo 
objekt konsumi i energjisë i të cilit 
është i financuar nga ana e buxhetit 
të vetëqeverisjes lokale. Të dhënat e 
grumbulluara duhet të klasifikohen 
dhe të futen në bazë elektronike të të 
dhënave, e cila pastaj i azhurnon dhe 

HAPI 1:  
EVIDENTONI SITUATËN  

EKZISTUESE 

Para se të fillojë procesi i 
grumbullimit të të dhënave, ekipi për 
efikasitet energjetik duhet të bëjë të 
ashtuquajturën listë me inventar 
të komunës. Në atë listë duhet të 
përfshihen të gjitha planet ndërtimore 
dhe arkitekturale të objekteve, së 
bashku me instalimet e plota të 
brendshme dhe pajisjeve, për secilin 
projekt veçanërisht. 
Në inventar duhet të përfshihet dhe 
inventari i industrisë në komunë, 
sipas llojit dhe madhësisë së 
konsumatorëve.
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i plotëson. Baza duhet të përmbajë 
të dhëna për të gjithë konsumue-
sit, sipas sektorëve dhe të përfshijë 
informata themelore: elemente për 
konsumin e cilitdo lloj të energjisë 
sipas muajve në nivel vjetor, si dhe in-
formata për pajisjen e cila e shkakton 
këtë konsum. Ajo do t'i mundësojë 
MEK-ut të bëjë analizë dhe të japë 
propozime për zvogëlimin e konsu-
mit të energjisë.

Në përgjithësi, të dhënat mund të 
ndahen në dy grupe:

1. Të dhëna standarde - të cilat 
kanë të bëjnë me gjendjen e 
objekteve, karakteristikat e 
ndërtimit, mënyrën e furnizimit 
me energji, fuqinë instaluese 
etj. Pjesa më e madhe e këtyre 
të dhënave janë me karakter 
jetëgjatë.

2. Të dhëna të ndryshueshme - 
kanë të bëjnë me konsumin e 
energjisë, harxhimet për ener-
gjinë e konsumuar etj. Këto të 
dhëna kërkojnë që të azhur-
nohen me kohë (p.sh. në çdo 
tre muaj).

Baza e të dhënave i mundëson ko-
munës që të ruajë të dhënat, të ketë 

kontroll mbi harxhimet, si dhe të 
përgatisë statistika dhe analiza. Ajo 
përdoret me qëllim që të bëhen ana-
liza dhe vlerësime për efikasitetin e 
shfrytëzimit të energjisë, por dhe të 
bëhet vlerësim për realizueshmërinë 
e investimit në masat për efikasitet 
energjetik, në raport me kursimet 
energjetike. 

Në cilët sektorë do të grumbulloni 
informata?

- Sektorë kryesorë (të obligueshëm)
· Ndërtesa (objekte të cilat janë në 

pronë apo juridiksion të komunës)
· Ndriçimi rrugor
· Ujë

- Sektorë të tjerë (sipas nevojës)
· Ndërtesa (objekte private)
· Transport
· Mbeturina
· Energji për ngrohje
· Industri
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Fotografia 3: Shembull për tabelën për grumbullim të informatave 

Informata themelore për komunën

1 Komuna (emri i komunës)

2 Emri i  MEK Emri dhe mbiemri i MEK

3 Numri i anetareve ne ekip sh. 5

Indikatorë për efikasitet të energjisë 

4 Informata njësi vit. 1 vit. 2 vit. 3

5 Sipërfaqe km2 100 100 100

6 Banorë numër 20000 20500 20100

7 Të punësuar numër 10000 10500 9100

8 Amvisëri numër 5000 4900 5100

9 Sipërfaqe e dyshemeve

10 Ndërtesa komunale m2

11 Amvisëri m2

12 Industri m2

Gjithsej

13 Informata të tjera të 
rëndësishme

14 Gjatësia e rrugëve km2

15 Gjatësia e ndriçimit rrugor km2

16 Konsum i energjisë MWh

17 Thëngjill MWh

18 Naftë dhe derivate të naftës MWh

19 Energji elektrike MWh

20 Dru për ngrohje MWh

Gjithsej

21 Buxheti i komunës %

22 Harxhime për ngrohje 12000000 69.36

23
Harxhime për energji të 
konsumuar në ndërtesat 
komunale 

3000000 17.34

24 Harxhime për energji të 
konsumuar për ndriçim rrugor 500000 2.89

25 Harxhime të tjera 1800000 10.4

Gjithsej 17300000 100
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Që të mund të ndërmarrin masa dhe 
aktivitete konkrete, në drejtim të 
përmirësimit të efikasitetit energje-
tik, komunat duhet të kenë informata 
të sakta për potencialin me të cilin 
disponojnë (nëpërmjet evidencës 
përkatëse). Mbi bazën e të dhënave, 
duhet të zgjidhet sektori prioritar, 
me përzgjedhjen e sektorit të zgje-
dhin projektin dhe masat përkatëse 
të cilat nevojitet t'i ndërmarrin. Gjatë 
analizës së të dhënave për sektorët 
dhe projektet përkatëse duhet të 
vendosen tregues (indikatorë) të cilët 
mund të jenë të krahasueshëm midis 
komunave të RM-së dhe komuna-
ve dhe qyteteve nga shtetet fqinje 
nëpërmjet kritereve (benchmark) të 
caktuara.

Të dhënat e grumbulluara duhet të 
analizohen në kontekst të treguesve 
(indikatorëve) të tjerë, siç janë kon-
sumi në periudhën paraprake, para-
shikimet e rritjes së popullsisë, zhvilli-
mi i pritur i konsumit për kokë banori, 
etj. Në atë mënyrë mund të bëhen 
parashikime për një periudhë prej 10 
deri në 20 vjeçare. Këto projeksione 
janë pjesë e rëndësishme e të dhën-
ave hyrëse, nëse komuna dëshiron 
të përdorë vegla softueri për skenar 
zhvillimi.

Gjatë analizës së potencialit për efika-
sitet energjetik të komunës mund të 
përdoren vegla të ndryshme që janë 
në dispozicion. Njëra nga veglat e cila 
ofron krahasim të konsumit të ener-
gjisë me qytetet e tjera të lidhura 
është Tool for Rapid Assessment of City 
Energy (TRACE) 11, e zhvilluar nga ana 
e World Bank’s Energy Sector Mana-
gement Assistance Program (ESMAP). 
Kjo vegël ndihmon që të vendosen 
prioritetet midis sektorëve, duke i 
marrë parasysh edhe faktorët e tjerë 
relevantë. 

Vegla përbëhet nga tri module: mo-
dul për vendosjen e kritereve për 
energji (energy benchmarking mo-
dule) ku mund të krahasohen tre-
guesit kryesorë të performansave 
(KPIs) midis qyteteve të lidhura, mo-

11 Është në dispozicion për përdorim dhe zbritje 
nga linku në vijim: http://esmap.org/TRACE

 HAPI 2: 
ANALIZONI POTENCIALET PËR EFIKASITET 

ENERGJETIK DHE PËR BURIME TË 
RIPËRTRIRA TË ENERGJISË 

Në proces të analizës së të dhënave dhe 
llogaritjes së parashikimeve mund t'ju 
ndihmojnë të dhënat e disponueshme 
statistikore. Konsultoni burime të 
ndryshme, siç është faqja e Entit Shtetëror 
Statistikor http://www.stat.gov.mk/
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dul për kraha-
sim të prioriteteve sipas 
sektorëve (sector prioritization mo-
dule) ku identifikohen sektorët të 
cilët ofrojnë potencialin më të madh 
në raport me kursimet e energjisë 
dhe modul për zgjedhje të masave 
(intervention selection module) ku 
mund të testohen masat për EE-në 

dhe 
n d i h m o n 
gjatë përzgjedhjes së 
masave më të përshtatshme në 
nivel lokal. 

Foto 4: Konsumi i ngrohtësisë në ndërtesat administrative komunale në komunën e Radovishit në 
krahasim me komunat e tjera (fragment nga baza e të dhënave të veglës TRACE)12

Është e rëndësishme të përmend-
et se shumë komuna në Maqedoni 
mund të tregojnë nivel të ultë të kon-

12 RAD-Radovish, Republika e Maqedonisë;TAL-
Talin, Estoni; WAR-Varshava, Poloni; BRA-
Bratislava, Sllovaki; LJU-Ljubljanë, Slloveni; SKO-
Skopje, Republika e Maqedonisë, BEL_Beograd, 
Sërbi; SAR-Sarajevë, Bosnja dhe Hercegovina; 
PRI-Prishtina, Kosovë; BAN-Banja Luka, Bosnjë 
dhe Hercegovinë; TBI-Tiblisi, Gruzi.

sumit të energjisë, jo sepse nuk janë 
efikase, por sepse niveli i shërbim-
eve është i ultë (ndriçim i pamjaftue-
shëm, ngrohje e pamjaftueshme etj.). 
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Sektori për ndriçimin rrugor

Sektori për ndriçim rrugor është njëri 
nga sektorët më atraktivë për rea-
lizim të EE-së. Kursimet vlerësohen 
në 15-30%, ndërsa diku edhe deri në 
50%, në varësi nga vëllimi, lloji dhe 
intensiteti i ndriçimit. 

Përse komunat më shpesh fillojnë 
me këtë sektor?
Karakteristikat në vijim kontribuojnë 
që ky sektor të jetë i pari në listë kur 
bëhet fjalë për EE-në në komuna:
- Ka afat relativisht të shkurtër të 

kthimit të investimit (përfitim-

et financiare ndjehen që nga 
muaji i ardhshëm); 13

- Përmirësohet cilësia e shërb-
imeve të komunës; 

- Ndryshimin vizual qytetarët e 
ndjejnë menjëherë;

13 E përpunuar në kuadër të projektit të financuar 
nga Banka Botërore: Promovimi dhe nxitja e 
efikasitetit energjetik të komunës 

Foto 5: Përparësi e sektorëve me ndihmën e veglës TRACE 

Përdorimi i burimeve të ripërtërira 
të energjisë mund t'ju ndihmojë 

shumë - mos harroni të bëni analizë 
të potencialeve të energjisë dhe të 

evidentoni potencialet infrastrukturore 
për përfshirje të burimeve të ripërtërira të 

energjisë te konsumatorët. 

Komuna e Radovishit
Gjatë përgatitjes së PKEE-së për Komunën 
e Radovishit, pasqyra e bërë për konsum 
të energjisë e radhit ndriçimin rrugor si 
konsumues të dytë për nga madhësia, 
me 1.148.964 kWh/vit (për vitin referues 
2012), apo 26, 6% nga harxhimet 
totale të energjisë së komunës i takojnë 
ndriçimit rrugor. 13

Realizimi i komplet programit për 
rikonstruktimin e ndriçimit rrugor do 
të rezultojë me kursime prej 251.090 
kWh në vit, respektivisht i gjithë 
kursimi i energjisë do të jetë 38.2%.
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- Zvogëlohet ndikimi mbi mje-
disin jetësor me shpërndarjen 
e fokusuar të ndriçimit;

- Në këtë sektor mund të 
kryhen intervenime më lehtë 
dhe të ndërmerren aktivitete 
për efikasitet energjetik. 14

14 Hulumtimi i shtrirjes së dhunës së bazuar në 
gjini mbi gratë dhe vajzat në vende publike 
në Shkup, Reaktor-hulumtim në veprim dhe 
Konsalltingu për Zhvillim Strategjik, 2012, 
Shkup.

Masat për EE-në të cilat mund të 
ndërmerren në sektorin për ndriçim 
publik përfshijnë: 

•	 zëvendësim të llambave ekzi-
stuese (më së shpeshti të zhivës) 
me ato kursyese;

•	 ndarje të vendeve matëse për 
ndriçim rrugor nga trafostacio-
net ekzistuese të EVN-së në kuti 
të veçanta;

•	 futje e kontrollit automatik të 
ndezjes dhe fikjes së ndriçimit, 
në varësi nga intensiteti i dritës 
ditore;

•	 monitorim i ndriçimit rrugor në 
varësi nga niveli i investimit;

•	 vendosje e llambave autonome 
solare etj.

Komuna Rosoman
Sipas studimit të parafizibilitetit të bërë 
në kuadër të projektit për ndriçim rrugor 
në Komunën Rosoman, janë zëvendësuar 
llambat ekzistuese me llamba LED dhe 
instalimi i kutive të reja shpërndarëse 
do të kontribuojë jo vetëm në kursim të 
energjisë por edhe në përmirësimin dhe 
harmonizimin me standardet për ndriçim 
dhe zgjerim të territorit të përfshirë me 
ndriçim. Gjatë kësaj është vlerësuar 
se komuna do të bëjë kursime prej 
minimum 1.000.000 denarë në vit, 
ndërsa kthimi i investimit do të jetë 
për dhjetë vjet.

Ndriçimi publik ka karakteristikë të dukshme gjinore. Një studim për 
shtrirjen e dhunës me bazë gjinore mbi gratë dhe vajzat në vende publike 
në dy komuna (Qendër dhe Çair) tregoi se perceptimet e grave për sigurinë e tyre 
janë nën ndikim edhe të dukjes fizike të mjedisit urban, kështu që një mjedis më 
i mirëmbajtur, i gjerë dhe para së gjithash i ndriçuar mirë i bën të ndjehen më 
sigurta. Në këtë drejtim, gratë janë të gatshme të shfrytëzojnë rrugën më të gjatë 
për të arritur deri tek destinacioni i tyre nëse ajo është e ndriçuar, përkundër rrugës 
më të shpejtë, por të pandriçuar.14
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15

Sektor për objekte administrative

Objektet të cilat janë pronësi e komu-
nave apo janë financuar nga komu-
nat - objektet administrative (ndërtesa 
komunale, çerdhe të fëmijëve, shkolla, 
institucione kulturore etj.). Objektet 
të cilat janë pronësi e komunave apo 
janë financuara prej tyre – objekte 
administrative, (ndërtesa komunale, 
çerdhe të fëmijëve, shkolla, institucio-
ne kulturore etj.) harxhojnë më shumë 
se 30% të vlerës së përgjithshme të 
konsumit të energjisë. Nëpërmjet re-
alizimit të masave për EE-në, mund të 
arrihen kursime të dukshme në kon-
sumin e energjisë elektrike, e me këtë 
edhe të rriten kursimet financiare. 

15 Programi për efikasitet energjetik i komunës së 
Karposhit 2013-2015, është në dispozicion në 
http://karpos.gov.mk/page/energetska-efikasnost

Kursimet te këto objekte mund të ar-
rihen në mënyra të ndryshme:
- Nëpërmjet zbatimit të masave për 

EE të objekteve ekzistuese (ven-
dosje të izolimit të mureve, dyshe-
metë dhe tavanet, ndërrimi i drita-
reve dhe dyerve etj.); 16

- Me zëvendësim të ndriçimit ekzi-
stues elektrik me llamba kursyese 
dhe rregullimin e nivelit të ndriçimit 
në hapësirë me nivelin e nevojitur 
standard (duke i kënaqur stan-
dardet për nivelin e ndriçimit për 
hapësirën e tillë);

- Nëpërmjet vendosjes së instalime-
ve elektrike moderne, instalimit për 
ujësjellës dhe kanalizim si dhe me 
furnizimin dhe instalimin e pajisjes 
cilësore.

16 Programi për efikasitet energjetik i komunës 
së Karposhit 2013-2015, është në dispozicion 
në http://karpos.gov.mk/page/energetska-
efikasnost

Komuna e Karposhit
Në pajtim me programin për EE 2008-
2012, në Komunën e Karposhit janë 
ndërmarrë një sërë projektesh në 
sektorin e ndriçimit rrugor. Projektet 
kanë përfshirë ndriçim të shtigjeve për 
këmbësorë, rrugica për qasje deri tek 
objektet, sheshe të reja dhe qasje të 
pandriçuara. Janë ndërtuar vija të reja 
dhe janë vendosur kandelabra të reja 
për ndriçim rrugor. Numri i shtyllave 
ekzistuese nga 2007 është rritur për 
643 shtylla me llamba të reja. Është 
bërë zëvendësim i llambave ekzistuese, 
më shpesh llamba të zhivës 125W dhe 
150W me llamba natriumi me 70W, 55W 
llamba neoni, 30W llamba me dioda 
LED dhe llamba autonome solare për 
ndriçim të parqeve. 
Masat e ndërmarra për efikasitet 
energjetik kanë sjellë zvogëlimin e 
konsumit të energjisë elektrike për 533 
MWh në nivel vjetor apo 20,2%.15

Komuna e Koçanit
Me projektin për EE-në të realizuar në vitin 
2015, në Komunën e Koçanit është bërë 
zëvendësimi i të gjitha llambave të zhivës 
me fuqi prej 125W dhe 140W me armatura 
ndriçuese LED me fuqi prej 41W, gjatë 
së cilës është arritur ndriçim më i madh 
mesatar për 40% dhe kursime në energjinë 
e konsumuar për më shumë se tre herë. 
Krahas kësaj, janë zëvendësuar llambat 
e zhivës nga 250 и 270W me armatura 
ndriçuese LED prej 102W, me çka është 
arritur ndriçim më i lartë mesatar për 60% 
dhe zvogëlim i konsumit të energjisë për 
2,5 herë. 
Masat për EE-në të cilat i ka ndërmarrë 
komuna në këtë sektor do të realizojnë 
kursime vjetore prej 1.600.000 
kWh, respektivisht kursime vjetore 
financiare prej 10.690.000 MKD.16
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për trajtim të ujërave në komuna do 
të rezultojë me përfitime të duksh-
me, siç janë: përmirësim i kushteve 
dhe shërbimeve, zvogëlim i har-
xhimeve për konsumuesit e fundit, 
kontribut rreth sigurimit të stabili-
tetit financiar afatgjatë të komunës, 
ndërsa do të zvogëlohet ndikimi mbi 
mjedisin jetësor. 19

Njëra nga detyrat me prioritet të ko-
munës është bërja e inventarit për 
çdo hidrofor, në nivel të komunës 
ndaras dhe evidentimin e rrjedhës 
në sistemet ekzistuese të ujësjellësit 
(përqindja e të cilave tejkalon 50%).

19  Projekt për energji të qëndrueshme e GEF-it, 
Republika e Maqedonisë, 2013

17 18

Sektori ujë

Sektori ujë është njëri nga sektorët e 
trajtuar më pak për EE në Republikën 
e Maqedonisë deri më tani. Komunat 
i kanë kushtuar shumë pak rëndësi 
këtij sektori. Për këto arsye 
përmirësimi i efikasitetit energjetik 
në furnizimin me ujë dhe sistemet 

17 Projekt për energji të qëndrueshme e GEF-it, 
Republika e Maqedonisë, 2013

18 Ndikimi i dizajnit të klasës në të mësuarit e 
nxënësve: Rezultatet finale të një analize të 
përgjithshme, të shumë niveleve, Ndërtimi 
dhe mjedisi (2015) - Barrett P, Davies F, Zhang Y, 
Barrett L, doi:10.1016/j.buildenv.2015.02.013 

Komuna e Kavadarit
Në shkollën fillore „Dimkata Angelov 
Gaberot" në fshatin Sopot, komuna 
ka bërë izolimin e mureve dhe kulmit, 
zëvendësimin e dritareve dhe dyerve dhe 
zëvendësimin e llambave. Masat për 
EE-në kanë kontribuar për kursimin e 
22% të konsumit vjetor të energjisë, 
respektivisht zvogëlimin e konsumit 
të energjisë për 22kWh/m2.17

Komuna e Kisella Vodës
Në periudhën 2011-2012, në tri objekte 
komunale në Kisella Vodë janë ndërmarrë 
masa për EE, respektivisht është bërë 
izolimi i mureve, janë vendosur dritare 
të reja dhe dyer hyrëse, është bërë 
ndërrimi i maskave të radiatorëve dhe 
ventileve termostatikë, është vendosur 
kontroll automatik i sistemit për nxehje 
qendrore dhe është bërë zëvendësim i 
llambave. Përfitimet nga këto projekte 
do të pasqyrohen në kursim vjetor 
të energjisë prej 63%, respektivisht 
kursim financiar prej 48.500 USD.19

Sipas një hulumtimi, komfori 
në shkolla lidhet ngushtë me 
rezultatet arsimore tek fëmijët. 

Mënyra në të cilën është e rregulluar 
klasa ka 50% ndikim tek rezultatet të 
cilat i japin fëmijët në mësim. Në këtë 
hyjnë aspektet siç janë ngrohtësia dhe 
si pasojë saj edhe masat për efikasitet 
energjetik në shkolla18. 
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 Komuna mund të ndërmarrë masa 
nga më të ndryshmet të cilat do të 
rezultojnë me zvogëlimin e konsu-
mit të energjisë edhe deri në 30% 
siç janë:
- Përmirësimi i hidroforëve (in-

stalim i motorëve me efikasitet 
energjetik);

- Përdorimi i rezervuarëve të 
përshtatshëm dhe të nevoj-
shëm për ruajtje të ujit;

- Futje të rregullimit frekuent të 
elektromotorëve ekzistues; 

- Modernizim i sistemeve ek-

zistuese për përpunim të 
ujërave të zeza;

- Përdorim i sistemeve aerobe 
për trajtim të ujit, si një nga 
sistemet më efikase etj.

Shfrytëzimi i burimeve të 
ripërtërira të energjisë (BRE) 

Rritja e ЕЕ-së mund të arrihet lehtë 
me futjen e BRE-ve në objekte. BRE-
të përdoren për të gjeneruar nxehtësi 
apo energji elektrike.

Komuna e Kavadarit
Zbatimi i masave për EE tek hidrofori në 

Kavadar është paraparë të bëhet në 
disa hapa:

- Ndreqja e sistemit për shpërndarje të 
ujit për t’u zvogëluar rrjedhja për 30%, 
e me këtë do të arrihet që të kursehen 
1.463 kWh/ vit energji elektrike, 
përkatësisht 9,29%; 

- Zgjerimi i volumit në të dy rezervuarët 
ekzistues;

- Ndërrimi i pompës ekzistuese, me 
pompë të madhësisë së përshtatshme 
dhe efikasitetit më të madh - që do të 
sjellë deri tek kursimet e energjisë prej 
25%, ndërsa kthimi i investimit do të 
ishte 10,5 vite;

- Instalim i senzorëve për kontroll të 
shtypjes dhe shpejtësinë e daljes 
nga pompa - për kursim të 45,3% të 
energjisë, gjatë investimit prej 372.000 
denarëve dhe kthim të saj për 7,6 viteve;

- Instalimi i sistemit solar fotovoltaik 
për kompensim të konsumit vjetor të 
energjisë-që do të rezultojë me kursim 
të energjisë prej 97,8%. 

Komuna Novaci
Për tre hidroforët në Komunën e Novacit 
janë bërë përllogaritje dhe rekomanduar 
masa për EE. 
Në pajtim me rekomandimet, masat për 
EE tek hidrofori Baç parashohin investime 
prej rreth 120.000 denarë, me çka do 
të arrihet kursim i energjisë prej 3.452 
kWh/vit. Me këtë investimi i plotë do të 
shpaguhet për 3,4 vite.
Tek hidrofori Brod është rekomanduar: 
optimizim i tubave, zbulimi i rrjedhjeve, 
kontrolli i ventileve, rritja e kapacitetit 
për 20m3 dhe vendosje e kontrollit 
të automatizuar. Këto janë masa që 
rezultojnë me kursime prej afro 26.000 
denarë dhe kthim të investimeve për 4,2 
vite. 
Masat për EE tek hidrofori Zhivojnë 
parashohin kursime vjetore prej 9.649 
kWh/vit, përkatësisht kursime financiare 
prej afro 84.000 den/ vit dhe kthim të 
investimit për 4,3 vite.
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Komunat duhet të sh-
qyrtojnë mundësitë për përdorim 
të energjisë nga burime të ripërt-
ërira, siç janë: energjia gjeotermale, 
biomasa, biogazi, gazi tokësor dhe 
energjia diellore, për nevoja e veta. 
Kurse duhet të bëjnë edhe analizë 
të mundësive infrastrukturore për 
lidhje të objekteve të BRE.20

Burimet e ripërtërira të energjisë ko-
munat mund t'i zbatojnë, për shem-
bull, si:
•	 ndërtim i paneleve solare në 

kulm apo fasadë për ngrohje 
të ujit për 
nevoja sanitare;

20 E përpunuar në kuadër të projektit të financuar 
nga Banka botërore: Promovimi dhe nxitja e 
efikasitetit energjetik të komunës 

•	 përdor-
im të llambave 
për ndriçim rrugor të ci-
lat punojnë me akumulimin 
e energjisë diellore dhe ngja-
shëm.

Informata të hollësishme rreth ta-
rifave dhe akteve nënligjore për 
shfrytëzim të BRE-ve mund të gjen-
den tek ueb-faqja e Komisionit rR-
regullator për Energjetikë të Repu-
blikës së Maqedonisë http://erc.org.
mk/pages.aspx?id=53 

Komuna Staro Nagoriçane
Gjatë përgatitjes së PKEE-së për Komunën 
e Staro Nagoriçane, është bërë vlerësim 
i kapaciteteve të BRE-ve me të cilat 
disponon komuna. Nga vlerësimi dhe 
studimet e bëra paraprakisht është 
vërejtur se komuna ka një burim 
gjeotermal (në afërsi të Stërnovacit) i 
cili posedon potencial të madh për t’u 
shfrytëzuar si burim i ripërtërirë i energjisë. 
Energjia potenciale e ngrohjes nga burimi 
është vlerësuar në 207,6 MW, me 830.400 
kWh në nivel vjetor. Shfrytëzimi i këtij 
potenciali mund të ridrejtojë përdorimin 
e 159.400 tonëve në vit të qymyrit apo 
288.000 tonë në vit të drurit. Zvogëlimi i 
emetimit të CO2 pritet të arrijë në 296,5 
tonë në vit. Investimi total parashihet 
të jetë 166 milion euro.20
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Përcaktimi i caqeve për efikasitet 
energjetik është hap shumë i rënd-
ësishëm në krijimin e programit për 
efikasitet energjetik të komunave. 
Në varësi nga potencialet me të cilat 
disponon apo sfidat me të cilat bal-
lafaqohet më shpesh, komuna mund 
të vendosë caqe të ndryshme të cilat 
do të duhet të arrihen pas përfund-
imit të realizimit të programit. 

Caqet të cilat do t'i vendosë komu-
na duhet të jenë të matshëm, për të 
përcaktuar përparimin e arritur në 
drejtim të realizimit të tyre. Caqet 
formulohen në formë të deklaratës 
me të cilën përshkruhet ajo që duhet 
të arrihet. Ato në esencë i përgjigjen 
pyetjes çfarë dëshirojmë të arrijmë?.

Njëra nga mënyrat në të cilën mund të 
formulohen caqet është me formulën 
e ashtuquajtur SMART. Përdorimi i 
këtij akronimi siguron kushte për ven-

dosjen e caqeve të menduara mirë.

S (specific-specifike) - siguron që 
caku i vendosur të ketë mjaft hol-
lësi të cilat fokusohen në mënyrë 
të përshtatshme në cakun. 

M (measurable-e matshme) - sigu-
ron që caku të ketë karakteristika 
të cilat do të tregojnë qartë ndry-
shimin që duhet të arrihet. 

A (ambitious - ambicioz) - jep mun-
dësi për shkaktim të komunës që 
të dalë nga situata e status quo-së.

R (realistic – realistik) - kërkon që 
caku i vendosur të mund të jetë i 
realizueshëm në periudhë të ca-
ktuar kohore dhe me resurset e 
disponueshme të komunës.

T (time-bound - e kufizuar me 
kohë) - kërkon vendosjen e kor-
nizës kohore në të cilën do të 
plotësohet caku.

Caqet e vendosura mund t'u përgjig-
jen përfitimeve të ndryshme të EE-së. 
 
Kursimet financiare dhe të energji-
së - duke marrë parasysh faktin se 
problemi më përvëlues i komunave 
është sigurimi i mjeteve financiare 
për shlyerjen e harxhimeve, pritet 
që caqet e programit për efikasitet 
energjetik të përcaktojnë dhe kursi-
met financiare. 
Zvogëlimi i ndikimit mbi mjedisin 
jetësor - sipas Strategjisë për Zhvil-
lim të Energjetikës në Republikën e 
Maqedonisë 2008-2020, afro 90% të 

HAPI 3:  
PËRCAKTONI CAQET PËR EFIKASITET 

ENERGJETIK 

Gjatë vendosjes së caqeve, si vit bazë/
themelor merret viti pa oscilime në sistem 

(apo me më pak oscilime) e cila siguron 
të dhëna të plota për konsumin e të gjitha 

formave energjetike. Në bazë të të dhënave 
të grumbulluara për 3-5 vitet e mëparshme, 

zgjidhet viti i cili i plotëson kriteret e 
përmendura. Më pas, treguesit e ndryshimit 

përcaktohen në krahasim me të. 
P.sh. konsumi i energjisë në vitin 2017 të 

mbajë nivelin e njëjtë si në vitin 2014, ndërsa 
emetimi i gazrave serrë të jetë më i vogël se 

30% në krahasim me vitin 2014. 
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energjisë primare në vend fitohet 
nga lëndët djegëse fosile, kryesisht 
lignit dhe mazut. Pjesa më e madhe e 
saj transformohet në energji elektrike 
apo nxehtësi në objektet termoener-
gjetike. Komponentët ekologjikë mbi 
të cilët veprojnë objektet termoener-
gjetike grupohen në tri tërësi: ajër, 
ujë dhe dhe, ndërsa nëpërmjet tyre 
ndikimet mbi botën e gjallë, florën, 
faunën dhe veçanërisht mbi shënd-
etin dhe cilësinë e jetesës së njerëzve. 
Në Republikën e Maqedonisë, kom-
ponenti më i ngarkuar ekologjikisht 
nga ana e objekteve termoenergje-
tike është ajri. Objektet termoener-
gjetike e ndotin ajrin si me grimca 
dhe gazra ((SO

2
, NOx, CO) me ndikim 

të drejtpërdrejtë 
negativ mbi botën e gjallë 
dhe materialet në mjedisin e tyre, 
ashtu edhe me gazra (CO

2
, CH

4
, N

2
O) 

me ndikim global negativ nëpërmjet 
efektit të serrës. 

Nëpërmjet realizimit të programit për 
efikasitet energjetik në mënyrë të tërt-
hortë ndikohet mbi zvogëlimin e përd-
orimit të energjisë primare, të emeti-
mit të gazrave të dëmshme në atmo-
sferë dhe në këtë mënyrë ndikohet në 
mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Caqet mund të jenë: afatgjate, afat-
mesme dhe afatshkurta. Të njëjtat 
duhet të japin sukses në realizimin 
e programit.

Shembuj për caqet e EE të komunave:
- Të zvogëlohet konsumi i energjisë 

elektrike në objekte të cilat janë financuar 
nga komuna për 20% deri në vitin 2017.

- Të zvogëlohet pjesa e energjisë së 
konsumuar në buxhetin e komunës për 
15% për çdo vit, në tri vitet e ardhshme.

- Të zvogëlohet pjesa  për energjinë  në in
vestimet komunale  për 20% deri në vitin 
2020.

- Të zvogëlohet konsumi mesatar i 
energjisë (kWh/m2) për 10% deri në vitin 
2018.

- Të arrihet kthimi i investimeve për 20% 
për çdo projekt të ri kapital i cili përkrah 
efikasitetin energjetik, duke nisur nga 
2016 (çdo denar i investuar në projekt për 
efikasitet energjetik do të bëjë kthim të 
20% në vit në zvogëlim të harxhimeve 
operative). 

Shembuj për caqe të cilat kanë të bëjnë 
me mbrojtjen e mjedisit jetësor:

- Të  zvogëlohet niveli i  emetimit të CO2 
në atmosferë për 30% në krahasim 
me gjendjen momentale, në dy vitet e 
ardhshme. 

-  Të zvogëlohet konsumi i përgjithshëm 
vjetor i karburanteve (benzinë/dizel) për 
nevojat e veturave të komunës për 3.000 
litra deri në vitin 2017.

- Të rritet pjesëmarrja e energjisë nga 
burime të ripërtërira për 30% nga bilanci 
total i energjisë së konsumuar në objektet 
e komunës në vitin e ardhshëm.
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Komunat në përgjithësi kanë poten-
cial të madh për kursim dhe efikasitet 
energjetik. Megjithatë gjatë planifiki-
mit të masave të cilat do të ndërm-
erren duhet të kihen parasysh sfidat 
(pengesat) e mundshme. Vetëdija 
për ekzistimin e sfidave që në fazën 
e planifikimit mundëson që të kërk-
ohen zgjidhje alternative të cilat do 
të përdoren në drejtim të realizimit 
të cakut. 

Sfidat kryesore të cilat mund të pa-
raqiten gjatë realizimit të programit 
mund të ndahen në disa grupe.

Sfidat financiare

Nga sigurimi i mjeteve të mjaftuesh-
me financiare për realizimin e aktivi-
teteve në esencë varet dhe realizimi i 
planeve dhe programit. Komunat më 
shpesh nuk kanë në dispozicion mja-
ft mjete nga burimet e veta (buxheti 
i komunës), që të mund të realizojnë 
të gjitha aktivitetet e mundshme për 
efikasitet energjetik. 

Për tejkalim të sfidës së sigurimit të 
mjeteve financiare për realizimin e 
aktiviteteve, komunat duhet të sh-
qyrtojnë alternativat në vijim:
•	 Formimin e fondit për EE;
•	 Përdorim të partneritetit pu-

bliko-privat;
•	 Nëpërmjet granteve nga in-

stitucionet dhe organizatave 
ndërkombëtare dhe vendore, 

të cilat investojnë në projekte 
me efikasitet energjetik; 

•	 Huamarrje nga komuna 
nëpërmjet të ashtuquajturave 
hua të buta (soft loan);

•	 Huamarrje e komunave te 
bankat komerciale;

•	 Përdorimi i modaliteteve të 
tjera financiare (lizing i paji-
sjes);

•	 Investime në faza dhe realizim 
i projekteve në kuadër të më 
shumë viteve fiskale dhe ngja-
shëm.

Pengesat institucionale

Pengesat më të shpeshta institucio-
nale të cilat shfaqen në komuna janë:
- Mosekzistimi i strukturës së 

vërtetuar/rekomanduar me 
ligj për sistematizim të komu-
nave, andaj të gjitha komunat 
kanë sistematizim të ndry-
shëm dhe ndarje të punëve 
midis të punësuarve; 

HAPI 4:  
PARASHIHNI SFIDAT DHE SHQYRTONI 

ALTERNATIVA TË MUNDSHME PËR ZGJIDHJE

Krijoni fond-revolvues për EE në 
komunë. Kjo do të mundësojë që 
kursimet e arritura si rezultat i EE-së t’i 
investoni në projekte të tjera të reja dhe 
do të zvogëlojë varësinë e realizimit 
të projekteve të EE-së nga mjetet e 
disponueshme financiare në buxhetin e 
komunës. 
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- Komunat nuk kanë vendosur 
rrjet përkatës informativ;

- Komunat më parë nuk janë 
kujdesur për konsumatorët 
në nivel të komunës dhe 
nuk ekziston inventar sipas 
sektorëve;

- Ekziston dallim në raportin 
konsum i energjisë/bllok-do-
tacione nga Ministria e Finan-
cave - e cila duhet të kompen-
sohet nga ana e komunave;

- Evidentimi financiar i konsumit 
të përgjithshëm të energjisë 
sipas objekteve të ndara nuk 
evidentohet nga komunat;

- Nuk 
është siguruar traj-
nim i përshtatshëm për per-
sonat përgjegjës të cilët grum-
bullojnë të dhëna për EE etj.

Komunat (veçanërisht më të voglat) 
hasin në mungesë të potencialit 
njerëzor të cilin mund ta angazhojnë 
në realizimin e aktiviteteve. Në shu-
micën e rasteve, personat përgjegjës 
për efikasitet energjetik janë të obli-
guar për kryerjen e punëve të tjera 
dhe nuk kanë gjithmonë mjaft kohë 
për kryerjen e obligimeve. Krahas 
kësaj, të punësuarit nuk janë mjaft 
të njohur me realizimin e projekteve 
për efikasitet energjetik. 

Në përgjithësi, këto pengesa institu-
cionale mund të tejkalohen nëpërmj-
et:

•	 Angazhimit të konsultue-
sve të jashtëm të cilët do të 
ndihmojnë të punësuarit në 
komunë gjatë procesit;

•	 Sigurim i trajnimeve/stërvit-
jeve për të punësuarit;

•	 Bashkëpunim ndërkomunal 
dhe shkëmbim i praktikave 
dhe përvojave të mira;

•	 Shpërndarje e rezultateve 
nga projektet dhe informim 
të publikut (të brendshëm 
dhe më gjerë) me përfitimet 
nga EE.

Komuna e Kavadarit
Në drejtim të përmirësimit cilësor dhe 
sasior të ndriçimit, Komuna e Kavadarit 
ka bërë partneritet publiko-privat me 
periudhë prej 15 vitesh, me kompaninë 
e cila do të kujdeset për rikonstruksion, 
modernizim dhe mirëmbajtje të ndriçimit 
rrugor. Kjo ka kontribuar në rritjen e 
numrit të llambave dhe zëvendësimin 
e tyre me llamba EE (LED), rritjen e 
përqindjes së llambave funksionale, 
zvogëlimin e konsumit të energjisë 
elektrike për ndriçim dhe eliminim të 
kostos vjetore për mirëmbajtje. Pas 
kalkulimeve të bëra për të hyrat dhe të 
dalat për ndriçimin rrugor, është vërejtur 
se hyrja e mjeteve nga tatimi komunal për 
ndriçim rrugor është i mjaftueshëm për të 
paguar obligimet për ndriçim rrugor si dhe 
ngelin mjete për investim në rrjet të ri me 
tension të ulët.
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Komuna duhet të vejë në dispozi-
cion, si resurset financiare edhe ato 
njerëzore, me qëllim të realizimit të 
aktiviteteve për EE. Në këtë drejtim, 
duhet të insistohet në vendosjen e 
strukturës së nevojshme organizative 
dhe të futet një zgjidhje softuerike 
për realizim të sistemit të menaxhi-
mit energjetik, si parakushte minima-
le për realizim të programit. 

Qendrat për zhvillim të rajoneve 
planore mund t'ju hyjnë në punë për 

tejkalimin e disa pengesave, nëpërmjet 
ndihmës teknike, përvojave, informatave. 

Bëjini ata aleatët tuaj. 
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Programi për efikasitet energjetik 
është obligim ligjor i komunave dhe 
i njëjti përpunohet për një periudhë 
kohore prej tre vitesh. Pas kalimit të 
afatit, komuna ka për obligim që t’i 
qaset përgatitjes së programit të ri. 

Realizimi i PKEE-së bëhet me plane 
vjetore (plane për veprim), të cilat 
në propozim të kryetarit të komunës 
i miraton këshilli i komunës. Planet 
vjetore dorëzohen deri tek Agjencia 
për energjetikë më së voni deri në 
fund të shkurtit, për vitin aktual, si 
dhe informatat për realizimin e pro-
gramit për vitin e kaluar (raport për 
realizim). 

Për sektorët prioritarë është mirë që 
komuna të përgatisë studime para-
fizibiliteti, kurse mandej dhe studi-
me fizibiliteti dhe dokumentacion 
të hollësishëm teknik që të mund të 
realizojë me sukses procesin e thir-
rjes publike për realizim të punëve 
të definuara në planin për veprim. 

Projekt/ aktivitet
Kuartal 

2016 2017 2018

Rikonstruim i ndriçimit publik х х х х х х х х х

Përgatitje e elaboratit për instalimin e llambave 
ekonomike në objektet administrative të komunës х х х х х х х

Zëvendësim i instalimeve ekzistuese për përçim të 
ngrohtësisë në Sh.F. Klimenti i Ohrit х х х х

Vendosje e kolektorëve solar në ndërtesa komunale х х х х

Zbatimi i masave për ЕЕ në çerdhe fëmijësh х х х х

Përgatitja e rregullores për ЕЕ në prokurimet publike х х х

Përgatitja e studimit për vërtetimin e mundësive për 
shfrytëzim të BRE х х х х х х

Ndërtim i fasadës termike në çerdhe të fëmijëve х х х х х

HAPI 5: 
BËNI KORNIZË KOHORE DHE  

PLAN PËR REALIZIM

Foto 6: Shembull për kornizë kohore për realizim të programit 

Edhe njëherë shqyrtoni masat e 
parapara dhe ndani sipas prioriteteve. Bëni 
vlerësimin e asaj se sa kohë do t'u duhet që 
të realizoni secilën veç e veç. Merrni parasysh 
mundësitë dhe resurset (njerëzore dhe 
financiare). Në bazë të kësaj, bëni kornizë 
kohore dhe plan për realizim.
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Foto 7: Shembull për plan për realizim të programit 

Projekt/ akti-
vitet

Synim Financuar 
nga

Shfrytëzues Vlera e inves-
timit

Periudhë e 
realizimit

Rezultate të 
pritura

Rikonstruim i 
ndriçimit publik

Kursim i 
energjisë 
elektrike, 
kursim i 
harxhimeve 
për 
mirëmbajtje të 
vazhdueshme, 
ndriçim i 
përmirësuar, 
mbrojtje 
e mjedisit 
jetësor

Komuna/ 
Banka 
botërore

Komuna 334,500.00 € 2016-2018

Ndriçim publik 
i rekonstruuar, 
shërbime më 
të mira për 
qytetarët, 
harxhime të 
zvogëluara

Përgatitje e 
elaboratit për 
instalimin 
e llambave 
ekonomike 
në brendi të 
objekteve në 
jurisdiksion të 
komunës 

Zëvendësim 
i llambave 
të vjetra dhe 
joekonomike, 
zvogëlim i 
konsumit 
të energjisë 
elektrike, 
përmirësim i 
standardeve 
të ndriçimit

Komuna/ 
Banka 
botërore/
donatorë të 
tjerë

Institucione 
lokale 
arsimore 

110,000 2016-2017

Konsum i 
zvogëluar i 
energjisë për 
mirëmbajtje, 
kushte më të mira 
për qëndrim të 
nxënësve
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PKEE-ja duhet të përgatitet në përp-
uthje me Strategjinë për Efikasitet 
Energjetik të Republikës së Maqe-
donisë dhe planin për veprim për 
efikasitet energjetik. Në bazë të Ligjit 
për Energjetikë 21, programi duhet 
të përmbajë pasqyrë dhe vlerësim 
të situatave dhe nevojave të ener-
gjisë në nivel komunal, të cekë ca-
qet për kursim të energjisë në nivel 

21  Gaz. zyrtare e RM nr. 16/11, 79/13 dhe 164/13, 
neni 132

lokal, detyrimet dhe mundësitë për 
realizim të aktiviteteve dhe nisma-
ve për efikasitet energjetik dhe të 
përcaktojë masat të cilat duhet të 
realizohen me qëllim të sigurimit të 
efikasitetit energjetik. Gjithashtu, në 
program duhet të përmenden buri-
met e financimit, aktivitetet dhe afa-
tet për realizim të masave, bartësit e 
aktiviteteve etj. 

HAPI 6:  
PËRGATITNI PROGRAMIN DHE 

PROPOZOJENI ATË PËR MIRATIM

Përmbajtja e PKEE-së

Hyrje
Në këtë pjesë të programit vendosen caqet e komunës dhe vëllimi i masave të cilat do 
të zbatohen për realizimin e caqeve. Këtu përfshihet dhe korniza e legjislacionit, për të 
siguruar se realizimi i masave në tërësi do të përputhet me kërkesat legjislative.

Të dhëna të përgjithshme për komunën
Në këtë kapitull përmbahen informatat themelore për komunën dhe karakteristikat 
e saj: klimatike dhe gjeografike. Gjithashtu, duhet të bëhet pasqyrë e potencialit për 
EE dhe shqyrtim i potencialit të komunës për përdorim të burimeve të ripërtërira të 
energjisë. 

Pasqyrë e konsumit aktual të energjisë
Këtu duhet vendosurat vendosen të dhënat për konsumin e vazhdueshëm të energjisë 
në komunë, sipas sektorëve. Këto informata do të përdoren si bazë për krahasim dhe 
evalvim të kursimeve. 

Ndikimi mbi mjedisin jetësor
Ky kapitull duhet të përmbajë të dhëna përmbledhëse për energjinë e cila nevojitet 
për secilin sektor dhe ekuivalentin për emetim të gazrave serrë (CO2, SO2). 
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Kritere të vendosura për sektorë të ndryshëm
Kjo pjesë përfshin të dhënat nga kriteret e vendosura për secilin sektor, për të cilat 
janë siguruar informata në kapitujt paraprak.

Politika dhe projekte për EE
Në bazë të analizave dhe kritereve të vendosura, në këtë kapitull duhet të 
prezantohen sektorët e zgjedhur, rekomandimet dhe arsyet për zgjedhjen e bërë.
Qëllimi i vendosjes së prioriteteve tek sektorët është që të radhiten sektorët në pajtim 
me potencialin për EE. 
Rekomandimet për sektorët prioritar duhet të realizohen në bazë të të dhënave në 
vijim:
- Potenciali për kursime energjetike dhe financiare;
-Kostoja fillestare për realizim;
-Afati kohor për realizim.

Caqe që duhet të arrihen me realizim të masave për EE
Në këtë pjesë duhet të përmblidhen kursimet e projektuara vjetore të energjisë nga 
realizimi masave të prezantuara në kapitullin paraprak. Këto të dhëna më tutje do të 
përdoren për evalvim dhe krahasim me kursimet reale.

Burime financiare për realizim të PKEE
Mundësitë për financim të realizimit të programit duhet të analizohen dhe 
përshkruhen në hollësi. Gjatë kësaj, duhet të kihet parasysh se ekzistojnë burime të 
shumta të financimit (buxheti i komunës, organizata dhe institucione të jashtme etj.) 
të cilat mund të kontribuojnë në realizimin e programit.

Korniza kohore për realizim të programit dhe përgjegjësitë
Masat e parapara duhet të realizohen në periudhë kohore prej tre vitesh, saç vlen 
edhe programi. Nga këto informata më tutje do të dalin plane për veprim për 
zbatim, për çdo vit ndaras. Masat e parealizuara që janë parashikuar në programin e 
mëparshëm trevjeçar mund të përcillen në programin për periudhën e ardhshme.

Ndjekja, monitorimi dhe realizimi i PKEE-së
Kjo pjesë duhet të përmbajë aktivitetet të cilat do të jenë të ndërmarra për ndjekje 
të realizimit të programit, matjet e kursimeve energjike dhe të përmbajë plan për 
informim të palëve të prekura. 
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Programin do ta përgatisë
 menaxheri energjetik i komunës.

Pas përcaktimit të sektorit prioritar, 
projekteve dhe masave, programi 
dorëzohet për miratim tek këshilli 
i komunës, nga ana e kryetarit të ko-
munës, pasi të jetë marrë mendim 
paraprakisht nga Agjencia për 
Energjetikë. 22 Programi i miratuar 
në afat prej 30 ditësh dorëzohet tek 
Agjencia për Energjetikë nga ana e 
komunës, e cila pastaj duhet ta dërg-
ojë raportin tek Ministria e Ekonomi-
së (më së voni për 30 ditë) për har-
monizim të programit me Strategjinë 
për Efikasitet Energjetik të RM-së dhe 
planin për veprim.23

22 Ibid.
23  Gaz. zyrtare e RM-së nr. 16/11, 79/13 dhe 

164/13, neni 132



38 Si të përgatisim program për efikasitet energjetik?

Pjesë shumë e rëndësishme nga i gji-
thë procesi i realizimit të PKEE-së ës-
htë monitorimi dhe verifikimi i kursi-
meve të energjisë, i cili i përcjellë me 
ndryshimet përkatëse dhe kohore, 
është bazë për fillimin e përmirësi-
meve të vazhdueshme të procesit. 

Me monitorim dhe evalvim duhet të 
fillohet në fazën më të hershme të 
procesit dhe në mënyrë konstante të 
praktikohet për tërë kohëzgjatjen e 
realizimit të programit. Efektet duhet 
të mbikëqyren edhe pas përfundimit 
të afatit kohor të programit, që të 
mund të vërtetohet ndikimi afatgja-
të mbi sipërmarrjen lokale, sektorin 
energjetik, mjedisin jetësor dhe sjel-
ljen e konsumuesve.

Monitorimi dhe evalvimi i realizimit 
të programit mund të bëhet nga 
brenda (nga ana e administratës së 
komunës) apo nga jashtë (nëpërmj-
et angazhimit të konsulentëve apo 
kompanie të pavarur). Në të dyja 
rastet, procesi duhet të udhëhiqet 
nga ana e menaxherit energjetik të 
komunës. 

Me procesin e realizimit të masave 
për efikasitet energjetik dhe procesin 
e monitorimit dhe verifikimit, rezul-
tatet duhet të jenë qartësisht të duk-
shme për qytetarët, kryetarin dhe 
këshillin e komunës, që të mund të 

jetë ky proces i vazhdueshëm edhe 
në të ardhmen dhe të realizojë caqet 
e parapara në bazë të planit për ve-
prim, strategjisë dhe disa nga caqet 
e imponuara nga ana e BE-së. Infor-
matat e fituara duhet të dorëzohen 
vazhdimisht në komunë, ndërsa në 
bazë vjetore edhe tek Agjencia për 
energjetikë. 

Të dhënat e marra nga monitorimi 
duhet të merren parasysh gjatë përg-
atitjes së planeve vjetore për veprim 
dhe buxhetit të komunës dhe të 
bëhen harmonizime dhe përmirësi-
me të programit. 

HAPI 7: 
NDIQNI REALIZIMIN DHE RAPORTONI

Për rezultatet nga masat e ndërmarra 
për EE, komunikoni me publikun dhe 
palët e tjera të prekura. Komuna mund 
të jetë shembull i mirë edhe për subjektet 
e tjera që të mendojnë për zbatim 
të masave për EE. Përdorni fjalor të 
kuptueshëm dhe jini të sigurt se të tjerët 
do të kuptojnë rëndësinë dhe përfitimet. 
Keni bërë punë të madhe.
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Komunikimi me publikun dhe përf-
shirja e tij në procesin e krijimit të 
programit për efikasitet energjetik të 
komunave është bazë për krijimin e 
politikës së suksesshme në fushën e 
efikasitetit energjetik dhe mbrojtjes 
së mjedisit jetësor. Komunikimi është 
jashtëzakonisht i rëndësishëm për 
ngritjen e vetëdijes për domethën-
ien e problemeve, për përmirësimin 
e nivelit të diturisë dhe për kontri-
but drejt ndryshimeve në sjelljen e 
njerëzve. Përfshirja e publikut ka 
për qëllim që të sigurojë transpa-
rencë më të madhe të tërë procesit 
dhe krijimit inkluziv të politikave 
komunale. 

Prandaj, gjatë procesit të planifiki-
mit, është veçanërisht e rëndësish-
me që të bëhet plan për komunikim 
dhe përfshirje të palëve të prekura, 
si në aspekt të komunikimit intern 
(midis anëtarëve të ekipit për efikasi-
tet energjetik dhe vendimmarrësve), 
ashtu edhe për komunikim me opi-
nionin më të gjerë (informim, edukim 
dhe trajnim, debate publike dhe kon-
sultime me publikun e synuar). 

Komunikimi me banorët lokalë 
dhe publikun e gjerë është i nevoj-
shëm për shkak se në këtë mënyrë 
do të kontribuohet për ndërrimin e 
shprehive dhe sjelljes tek të gjitha 

grupet e prekura dhe individët për 
çështjet e efikasitetit energjetik. 

Llojet e komunikimit

Në procesin e planifikimit të progra-
meve për efikasitet energjetik është 
e nevojshme vendimmarrja në tri 
nivele: 

- gjatë fillimit të nismës për 
përgatitjen e programit për 
efikasitet energjetik;

- gjatë miratimit të programit 
për efikasitet energjetik;

- gjatë evalvimit të rezultate-
ve dhe rekomandimeve për 
periudhën e ardhme të pla-
nifikimit. 

Duhet të kihet parasysh se qëllim-
et e komunikimit me publikun janë 
të ndryshme në secilën prej fazave, 
ndërsa nga kjo dalin dhe ndryshimet 
në format e komunikimit. 

KOMUNIKIM DHE  
PËRFSHIRJE E PUBLIKUT

Kini parasysh se komunikimi me 
publikun duhet të jetë dyanësor. 
Nuk mjafton vetëm të informohet 
për hapat dhe aktivitetet që 
ndërmerren. Kërkoni mendimet 
dhe sugjerimet e tyre dhe përfshini 
ata në proces. Publiku duhet të jetë 
aleati juaj në proces. 
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Dilema në procesin e komunikimit

Para se të fillojë procesi i komuniki-
mit me publikun e synuar, është e 
nevojshme që të analizohet mënyra 
e përditshme e sjelljes së banorëve, 
shprehitë, niveli i informimit etj., si 
dhe të bëhet vlerësim i gatishmërisë 
për tu pranuar ndryshimet nga ana e 
publikut në fjalë. 

Rezultatet nga analiza dhe vlerësimi, 
duhet të shfrytëzohen më tutje si 
pikënisje në planifikimin e aktivite-
teve. 
Gjatë përgatitjes së planit për ko-
munikim dhe përfshirje të publikut, 
duhet të merren parasysh disa fa-
ktorë të rëndësishëm:

- interesi kolektiv përkundër atij in-
dividual në procesin;

- efektet afatshkurtra të planit, 
përkundër rezultateve afatgjate;

- dallimet në cilësinë e informatave 
dhe nivelin e njohjes së materies 
nga ana e individëve në bashkësi;

- nevoja për "model" në proces, 
përkatësisht udhëheqës, i cili do 
të jetë shembull për të tjerët në 
bashkësi. 

Për t’u arritur rezultatet më të mira, 
plani për komunikim duhet të bëhet 
në korrelacion me veglat e tjera dhe 
rekomandimet të cilat i përdor komu-
na. Në të njëjtën kohë personat përg-
jegjës në komunë për marrëdhënie 
me publikun dhe anëtarët e ekipit 
për efikasitet energjetik duhet të di-
sponojnë me informata të unifikuara, 
të plota dhe me kohë për qëllimet e 
programit dhe zhvillimin e procesit. 

Fazat në procesin e zhvillimit të 
programit për EE Qëllimet e komunikimit

Vendimi i parë - nisma e kryetarit 
të komunës për program për EE

- Informim i publikut
- Konsultime dhe shkëmbim i informatave
- Paralajmërim për fillimin e procesit
- Shkëmbim i informatave për fazat e procesit

Vendimi i dytë-miratimi i 
programit për EE nga ana e 
këshillit të komunës

- Informim dhe trajnim mbi çështjet e 
efikasitetit energjetik

- Marrje të mbështetjes nga ana e këshilltarëve
- Ndryshim i shprehive dhe sjelljes tek publiku i 

synuar

Vendimi i tretë - evalvimi i 
rezultateve dhe rekomandimeve 
për periudhën e ardhshme të 
planifikimit

- Përmirësim të efikasitetit të politikave të 
komunës

- Sigurim të procesit përfshirës të 
vendimmarrjes

Tabela: Shembuj të qëllimeve të komunikimit në faza të ndryshme nga procesi i krijimit të programit 
për efikasitet energjetik të komunave 
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Përfshirja e publikut 
mund të bëhet në mënyra të 
ndryshme dhe në faza të ndrysh-
me të procesit të krijimit të progra-
mit për efikasitet energjetik. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme që 
palët e prekura të jenë të përfshira 
në procesin e përcaktimit dhe prio-
ritizimit të projekteve të cilat do të 
realizohen. Si vegla për përfshirjen 
e publikut mund të përdoren edhe:

- takimet tet-a-tet;

- punëtori;

- debate dhe tj.

Strategjia e suksesshme për komu-
nikim dhe përfshirja e palëve të 
prekura kërkon që pasi të krijohet 
plani, të realizohet plotësisht dhe 
me kohë. Suksesi i zbatimit të planit 
është në korrelacion me aspektet në 
vijim:

- koordinim i duhur i aktivi-
teteve;

- ndarja e informatave kthye-
se për rezultatet;

- monitorim dhe vlerësim i 
vazhdueshëm;

- reagim i menjëhershëm ndaj 
sfidave dhe fleksibilitet për 
përshtatje në situata të por-
sakrijuara. 

Hapat themelorë për krijimin e planit për 
komunikim:
 përcaktoni caqet e përgjithshme të 

komunikimit;
 përcaktoni grupet qëllimore;
 formuloni caqe specifike të 

komunikimit për secilin nga grupet 
qëllimore më vete;
 përcaktoni mesazhet;
 zgjidhni mjetet dhe veglat për 

komunikim.

Gjatë procesit të krijimit të PKEE-së 
keni grupe të ndryshme qëllimore: 

këshilltarë në këshillin e komunës, të 
punësuarit në administratën e komunës, të 
punësuarit në objektet ku do të realizohen 
aktivitetet, shfrytëzues të shërbimeve të 
objekteve, anëtarë të familjeve të tyre, 
anëtarë të organizatave civile, ekspertë 
nga fusha, publiku më i gjerë etj. Bëni 
plan se si dhe kur të komunikoni dhe 
në cilën mënyrë të përfshini në proces 
secilin nga grupet. Këtë mund ta bëni 
nëpërmjet përdorimit të veglave të 
ndryshme për përfshirje të qytetarëve, 
siç janë për shembull takime të ndara 
me faktorë kryesorë, fokus grupe për 
ndonjë çështje më konkrete apo masë 
për EE, debate publike dhe forume në 
bashkësi për përfshirje të të gjitha palëve 
të prekura, në të njëjtën kohë për diskutim 
të përgjithshëm për çështjen e EE-së në 
komuna dhe vërtetimin e problemeve/
drejtimeve të përgjithshme në atë fushë.
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Marrëveshja për Traktatin Ener-
gjetik - e vërteton kornizën ligjore 
për vendet nga Evropa Perëndimore 
e cila ka të bëjë me promovimin e 
bashkëpunimit afatgjatë në fushën 
e energjetikës edhe në bazë të përf-
itimeve të përbashkëta të cilat janë 
rezultat i këtyre përkushtimeve. 
Traktati energjetik thekson këto qëll-
ime kryesore: 

• zvogëlim i ndikimeve të dëms-
hme të energjisë mbi mjedisin 
jetësor, me qëllim që të zba-
tohen standardet evropiane 
për mbrojtjen e mjedisit jetës-
or; dhe

• rritja e efikasitetit energjetik.

Protokoll i efikasitetit energje-
tik dhe aspektet e ngjashme për 
mbrojtjen e mjedisit jetësor - ka 
për qëllim që të nxisë investime në 
projekte për efikasitet energjetik dhe 
të mbështesë zbatimin e politikave 
për efikasitet energjetik në vendet 
nënshkruese, siç është Maqedonia. 

Marrëveshja për Bashkësinë e 
Energjetikës - BE dhe palët në 
marrëveshjen, duke përfshirë edhe 
Maqedoninë, janë përkushtuar për 
përmirësimin e gjendjes së mjedi-
sit jetësor edhe atë në aspekt të ga-
zit natyror dhe energjisë elektrike, 
efikasitetit energjetik dhe burime-
ve të ripërtërira të energjisë, duke 
marrë parasysh se, me qëllim që të 

arrihen këto qëllime, duhet të futet 
një strukturë gjithëpërfshirëse dhe 
e integruar rregulluese, e mbështet-
ur nga institucione të fuqishme dhe 
mbikëqyrje efikase dhe me përfshirje 
adekuate të sektorit privat. 

Ekzistojnë edhe disa direktiva të 
rëndësishme në fushën e energje-
tikës të cilat janë të përmendura më 
poshtë: 

› Direktiva për Karakteristika Ener-
gjetike të Ndërtesave 2002/91 / 
ЕC, 2010/31 / ЕU; 

› Direktiva për Efikasitet Energje-
tik dhe Shfrytëzim të Shërbim-
eve Energjetike dhe për Ndërp-
rerje të Direktivës 93/76 / ЕЕC të 
Këshillit dhe 2006/32 / ЕC;

› Direktiva 2008/1 EC për Paran-
dalim të Integruar dhe Kontroll 
të Ndotjes;

› Direktiva 2012/27 / ЕU për Efika-
sitet Energjetik, për Ndryshim të 
Direktivave 2009/125 / ЕC dhe 
2010/30 / ЕU dhe Ndërprerje 
të Direktivave 2004/8 / EC dhe 
2006/32 / ЕC;

› Direktiva për Promovim të Pro-
dhimtarisë së Kombinuar të 
Energjisë në bazë të kërkesës së 
ngrohjes së shfrytëzuar në tre-
gun e brendshëm të energjisë 
dhe për ndryshim të Direktivës 
92/42 / ЕЕC, 2004/8 / ЕC.

ANEKSI 1 - UDHËRRËFYES I BE-SË PËR 
EFIKASITET ENERGJETIK
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