
Komuna e Preshevës 

Komisioni për efikasitet energjetik 

10.10.2022 

P r e s h e v ë 

 

 Në bazë të nenit 20 të Rregullorës për bashkëfinansimin e masave të rehabilitimit 

energjetik të shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbështjelljes 

termike, instalimeve termoteknike dhe instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore 

të ujit të ngrohtë shtëpiak, sipas ftesës publike të administratës për nxitjen dhe përmirësimin e 

efiçencës energjetike, dhe në lidhje me thirrjen publike për pjesëmarrjen e subjekteve ekonomike 

në zbatimin e masave të efikasitetit energjetik të objekteve të banimit në territorin e Komunës së 

Preshevë, Komisioni për efikasitet energjetik i komunës së Preshevës me datë 10.10.2022, 

sjellë:. 

Listën preliminare të përfituesve të drejtpërdrejtë  

(subjektet ekonomike) 

 
Мasa 1.Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të 

mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pa ngrohura, për banesa dhe 

shtëpi: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „IOM“ sh.p.k. Zhunicë, Preshevë   100 

2. „Metal Alu Bau“ rr. D.Tucoviq pn, Preshevë 59.92 

 

Мasa 2. Blerja dhe vendosja e materialeve për izolim termik të mureve, dyshemeve në tokë dhe 

pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur për shtëpitë familjare dhe 

komunitetet e banimit.: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „IOM“ sh.p.k. Zhunicë, Preshevë  100 

2. „Bici Commerce“ sh.p.k. Bujanoc 100 
 

Мasa 3. Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për shtëpitë 

familjare.: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „IOM“ sh.p.k. Zhunicë, Preshevë  100 

2. „Bici Commerce“ sh.p.k. Bujanoc 77.50 
 

Мasa 4. Blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briket, copëza druri), ngrohës 

hapësirash, ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (kaldaj ose sobë) me ato më efikase, për 

shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi.: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „Bici Commerce“ sh.p.k. Bujanoc 100 

 



Мasa 5. Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, ngrohës radiatorësh dhe 

aksesorë për shtëpitë familjare, apartamente dhe objekte banimi: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „Bici Commerce“ sh.p.k. Bujanoc 100 

 

Мasa 6. Blerja dhe montimi i pompave të nxehtësisë dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të 

ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë familjare.: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „Bici Commerce“ sh.p.k. Bujanoc 100 

 

Мasa 7. Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit të 

ngrohtë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimet përcjellëse të sistemit të 

ngrohjes për shtëpitë familjare.: 

Nr.R. Emërtimi i subjektit ekonomik Numri i pikëve 

1. „Bici Commerce“ sh.p.k. Bujanoc 100 

 

 

 Pjesëmarrësit në thirrjen Publike kanë të drejtë qasjeje në aplikimet e paraqitura dhe 

dokumentacionin bashkëngjitur pas përcaktimit të listës preliminare të përfituesve të 

drejtpërdrejtë, brenda tri ditëve nga data e publikimit të listës. 

 Pjesëmarrësit e thirrjes Publike kanë të drejtë ankese në listën preliminare të 

përfituesve të drejtpërdrejtë pranë Komisionit brenda tetë ditëve nga publikimi i saj. 

 

 

 

 

Preshevë                                                                                     Komisioni për efikasitet energjetik 

Më 10.10.2022.  
                                                    


