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Në bazë të Vendimit të Këshillit Komunal të Komunës së Preshevës për shpalljen e 

Konkursit Publik dhe Rregullores për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, 

shtëpive familjare, banesave që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, 

instalimeve termoteknike. dhe vendosja e kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit 

të ngrohtë sipas ftesës publike të Administratës për përmirësim e efikasitetit energjetike JP 

1/22, Këshilli Komuna i Komunës së Preshevës me datë 17.11.2022, 

 

Shpallë 

 

KONKURS PUBLIK 
 

për bashkëfinancimin e masave të rehabilitimit të energjisë, shtëpive familjare, banesave 

që kanë të bëjnë me përmirësimin e mbulesës termike, instalimeve termoteknike dhe 

instalimit të kolektorëve diellorë për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë në territorin 

e komunës së Preshevës për vitin. 2022 

 

  I. SUBJEKTI DHE SHUMA MAKSIMALE E GRANTIT PËR BASHKËFINANSIM 

 

Lënda e bashkëfinancimit përfshin MASAT e mëposhtme të efikasitetit energjetik: 

 

1) ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë 

transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj 

ambienteve të pangrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet. 

 

Kjo masë përfshin edhe pajisjet shoqëruese të dritareve/dyerve, si ulluqe, parvaz, 

grila etj., si dhe punët shoqëruese të ndërtimit për çmontimin dhe instalimin 

korrekt të dritareve/dyerve, si çmontimi i dritareve/dyerve të vjetra dhe hudhja e 

tyre për në deponi, instalimi i duhur i dritareve, përpunimi rreth dritareve/dyerve 

me panele gipsi, lëmimi, përpunimi i skajeve dhe suvatimi rreth dritareve/dyerve 

nga pjesa e brendshme e murit. 

Pjesa e fondeve stimuluese është maksimumi 50% e vlerës së investimit total 

duke përfshirë TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 140,000.00 

RSD përfshirë TVSH-në. 

 

Duhet të plotësohen kriteret e mëposhtme të efikasitetit energjetik: 

 

1) Zdruktaria e jashtme me karakteristikat minimale teknike të mëposhtme 

(koeficienti U i transferimit të nxehtësisë): 

 - U≤ 1,5 W/m2K  per dritare dhe dyer ballkoni 

 - U ≤ 1,6 W/ m2K për dyer të jashtme 

 

2) Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim të mureve, dyshemeve 

në tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa 

ngrohur për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit, me përjashtim të 

çatisë dhe tavaneve për shtëpitë familjare. 

 

Shuma totale e fondeve nxitëse të alokuara për këtë masë është më e vogël se: 

(1) 50% e vlerës së investimit të përgjithshëm me TVSH, dhe maksimumi 

210.000 dinarë me TVSH, dhe; 
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(2) shuma e fituar duke shumëzuar sipërfaqen nga profatura e dorëzuar, me 

shumën prej 2.000 dinarë me TVSH. 

 

Është e nevojshme të plotësohet kriteri i mëposhtëm i efikasitetit energjetik: 

Muri i jashtëm në shtëpitë familjare/ndërtesa apartamentesh me karakteristikat e 

mëposhtme: 

 

- trashësia minimale për izolim termik është 10 cm, përveç nëse nuk ka mundësi 

teknike për të instaluar atë trashësi izolimi. Ngjyra e fasadës së jashtme duhet të 

harmonizohet me arkitekturën tradicionale lokale, duke shmangur tendencën e 

ngjyrave joadekuate të ndezura dhe reflektuese. 

 

3)  Blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza 

druri), ngrohës të hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose 

sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente. 
 

Pjesa e stimulit nënkupton 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë 

TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 110,000.00 RSD përfshirë 

TVSH-në për kaldaja me biomasë (pelet dhe copëza druri). 

 

Është e nevojshme të plotësohet kriteri i mëposhtëm i efikasitetit të energjisë: 

- shkalla minimale e dobisë së një kazani (ngrohës hapësire) në biomasë (pelet 

druri, briketa, copëza druri) është 85%. 

 

4) Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, elemente 

ngrohëse-radiatorë dhe aksesorë shoqërues PËR SHTËPI DHE 

APARTAMENTE FAMILJARE (kjo masë mund të zbatohet vetëm së 

bashku me masën e zëvendësimit të ngrohësit ekzistues (bojler ose sobë) me 

një më shumë. efikas nga paragrafi 1. pika 6) ose 7) , të këtij neni). 
 

Pjesa e stimulimit nënkupton 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë 

TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 120,000.00 RSD përfshirë 

TVSH-në. 

 

5) Blerja dhe instalimi i pompave termike dhe instalimeve shoqëruese të 

sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësire ose ngrohës i kombinuar) PËR 

SHTËPI FAMILJARE. 

 

Pjesa e stimulimit nënkupton 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë 

TVSH-në për aplikim individual, dhe maksimumi 250,000.00 dinarë përfshirë 

TVSH-në 

 

6) Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen 

qendrore të ujit të ngrohtë për ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe 

instalimin shoqërues të sistemit të ngrohjes PËR SHTËPI FAMILJARE. 

 

Shuma totale e fondeve nxitëse të alokuara për këtë masë është më e vogël se: 

 

(1) 50% të vlerës së investimit total duke përfshirë TVSH-në, dhe një maksimum 

prej 140,000.00 RSD përfshirë TVSH-në, dhe; 
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(2) shuma e fituar duke shumëzuar sasinë e ujit të ngrohtë nga profatura e 

dorëzuar, me shumën prej 650,00 dinarë me TVSH. (2)  

   

  

Familjet (për shtëpi dhe banesa familjare) nuk mund të aplikojnë për më shumë se një masë 

të efiçiencës së energjisë nga ky nen, përveç masave nga paragrafi 1, pika. 5), 10) dhe 11) të 

këtij neni. 

   

  Mjetet totale të planifikuara që Komuna e Preshevës, së bashku me fondet e Administratës 

për Inkurajimin dhe Përmirësimin e Efikasitetit Energjetik, i ndanë përmes këtij konkursi 

arrijnë në 5,700,000.00 milionë dinarë. 

 

  Kushtet shtesë për dhënien e fondeve nxitëse për rinovimin energjetik të ndërtesave të 

banimit: 

1) Për masat e përmendura në paragrafin 2, pika 3) dhe 4) të këtij neni, nuk do të 

miratohen fondet stimuluese për termoizolimin për katet individuale të ndërtesave të 

banimit. Nëse objekti i banimit ka dy ose më shumë pronarë, aplikimi dorëzohet nga 

njëri prej pronarëve me pëlqimin me shkrim të pronarëve të tjerë. Bodrumet, muri i 

fasadës së të cilëve është i mbuluar me gur ose material të ngjashëm, nuk kanë nevojë 

të izolohen termikisht. 

 

2) Ndërtesat dyshe të pronarëve të ndryshëm si dhe ndërtesat me radhë trajtohen si 

ndërtesa të veçanta. 

 

Për masat e përmendura në pikën 2, pika 1) dhe 2) të këtij neni, nuk do të miratohen 

fonde për blerjen dhe montimin e dritareve dhe dyerve individuale. Nuk do të miratohen 

fondet për blerjen e dyerve të hyrjes në ndërtesat e banimit që nuk janë të lidhura 

drejtpërdrejt me hapësirën me ngrohje. 

 

Për ndërtesat e banimit me shumë kate të një pronari, fondet mund të përdoren për 

zëvendësimin e zdrukthtarisë në një ose të gjitha katet, me kusht që zëvendësimi i 

zdrukthtarisë në secilin nga katet të jetë i plotë. 

Pronarët e kateve individuale në një ndërtesë banimi paraqesin aplikime individuale 

për zëvendësimin e punimeve të drurit. 
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II SHFRYTËZUESIT E MJETEVE 

Përfitues të granteve janë familjet me përjashtim të: 

 

1) Pronarët e pjesëve të veçanta të ndërtesave rezidenciale dhe tregtare që nuk përdoren për 

banim; 

2) Pronarët e objekteve të banimit të cilët në dy vitet e mëparshme pas dorëzimit të Vendimit 

për ndarjen e granteve për aktivitete të ngjashme kanë hequr dorë nga zbatimi i aktivitetit. 

. 

 

III KUSHTET E APLIKIMIT NË KONKURS 

 

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkurs kanë familjet që banojnë në shtëpi dhe 

apartamente familjare dhe plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

1) që aplikanti: 

     (1) pronari i objektit, ose 

     (2) nëse aplikanti nuk është pronar, atëherë aplikanti duhet të ketë leje qëndrimi në 

adresën e objektit për të cilin e paraqet kërkesën, e më pas duhet të dorëzohet pëlqimi me 

shkrim i pronarit të objektit me Aplikacioni 

 

1) se objekti është i banuar dhe me kërkesë të bashkëngjitni një kopje të faturës së energjisë 

elektrike, e cila tregon se konsumi i energjisë elektrike në objekt në muajin paraprak ka 

qenë së paku 30 kwh. 

2) se shoqëria banesore është e regjistruar në regjistrin përkatës 

 

3) nuk pranohen shpenzimet e punimeve, prokurimit të materialeve dhe pajisjeve që ndodhin 

para vizitës së parë të Komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të 

parashtruara për bashkëfinancim të projekteve për efikasitet energjetik. 

  

Nëse ka më shumë se një pronar të shtëpisë familjare, është e nevojshme të paraqisni 

pëlqimin e pronarëve të tjerë gjatë aplikimit. 

 

Nëse aplikanti nuk është pronar i shtëpisë së familjes, duhet të dorëzohet pëlqimi i 

pronarit 

 

IV SHPENZIMET E PAPRANUESHME 

 

Shpenzimet e punimeve, prokurimit të materialeve dhe pajisjeve që ndodhin para 

vizitës së parë të komisionit për shqyrtimin dhe vlerësimin e kërkesave të paraqitura për 

bashkëfinancim të projekteve të efiçiencës së energjisë nuk pranohen. 

Shpenzime të papranueshme - Shpenzimet që nuk do të financohen me konkurs publik 

nga buxheti i Komunës së Preshevës janë: 

1) Kostot që lidhen me blerjen e pajisjeve: shpenzimet doganore dhe administrative 

2) Kostot që lidhen me miratimin dhe zbatimin e kredisë: kostot e miratimit të kredisë, 

kostot e interesit, kostot e byrosë së kreditit, kostot e sigurimit të kredisë etj. 

3) Rimbursimi i kostove për pajisjet e blera tashmë dhe shërbimet e kryera (të paguara 

ose të dorëzuara) 

4) Prokurimi i pajisjeve që aplikanti i prodhon vetë ose për shërbimet që aplikanti i kryen 

vetë 

Kostot e tjera që nuk janë në përputhje me masat e rehabilitimit të energjisë. 
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V DOKUMENTACION I DETYRUAR ME APLIKIM NË KONKURS PUBLIK 

 

Aplikacioni i paraqitur në konkursin publik nga familjet (për shtëpi dhe banesa 

familjare) përmban në veçanti: 

1) Formulari i aplikimit i nënshkruar dhe i plotësuar për bashkëfinancim të masave për 

efikasitet energjetik (Shtojca 1) me të dhëna të kompletuara për masën e aplikuar dhe 

gjendjen e elementeve të ndërtesës (fasadës) dhe sistemit të ngrohjes së ndërtesës; 

2) fotokopje të letërnjoftimit ose letërnjoftim të skanuar për të gjithë personat fizikë që 

jetojnë në adresën e banesës familjare për të cilën është paraqitur kërkesa. Për të miturit, 

dorëzoni fotokopje të librezave të shëndetësisë; 

3) fotokopje e faturës së energjisë elektrike për objektin rezidencial të kërkuar për muajin e 

fundit, për vërtetim të banimit në objektin banesor të regjistruar o (rekomandohet që 

konsumi minimal të mos jetë më i vogël se 30 kWh në muaj); 

4) paramasa dhe parallogaria/profatura për pajisjet me instalim të lëshuar nga subjekti afarist 

nga lista e shfrytëzuesve të drejtpërdrejtë (subjektet afariste) (Shtojca 2) të publikuar nga 

Komuna; 

5) deklaratë për anëtarët e familjes me fotokopje të letërnjoftimit për secilin anëtar të 

familjes me adresë të qartë të banimit; 

6) deklarata e nënshkruar e pëlqimit që autoriteti, për qëllime të procedurës, mund të 

inspektojë, marrë dhe përpunojë të dhëna për faktet për të cilat mbahen shënime zyrtare 

dhe të cilat janë të nevojshme në procesin e vendimmarrjes. (Shtojca 3). 

7) Pëlqimi i pronarëve të tjerë nëse ka më shumë se një pronar të shtëpisë/banesës familjare 

8) Pëlqimi i pronarit nëse aplikanti nuk është pronar i shtëpisë/banesës familjare 

9) Objekti te posedojë leje të ndërtimit apo është i legalizuar. 

 

VI TËRHEQJA E DOKUMENTACIONIT PËR KONKURSIN PUBLIK 

 

 Dokumentacioni i konkursit për Konkursin Publik mund të shkarkohet nga veb faqja e 

Komunës së Preshevës www.presevo.rs ose në shkresoren e komunës dhe përmban: 

1) Tekstin e Konkursit Publik 

2) Shtojcën 1 - për qytetarët - Formulari dhe formulari i aplikimit për gjendjen e shtëpive dhe 

banesave familjare 

3) Shtojca 2 - Lista e subjekteve afariste/kontraktorët nga të cilët qytetarët zgjedhin një 

kontraktor të vetëm dhe nga të cilët duhet të marrin një faturë paraprake me çmimin për 

pajisje dhe instalim. 

4) Shtojca 3 - Deklaratë e nënshkruar e pëlqimit 

5) Shtojca 4 - Kriteret e përzgjedhjes së projekteve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.presevo.rs/
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VII VENDI DHE AFATET E DORËZIMIT TË APLIKACIONIT 

 

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është 21 ditë nga dita e publikimit në 

faqen zyrtare dhe tabelën e shpalljeve të Komunës së Preshevës. 

Konkursi është i hapur deri më datë 12.12.2022. 

Formulari i aplikimit i plotësuar, i nënshkruar dhe i printuar në tre kopje (një origjinal 

dhe dy kopje) dhe dokumentacioni shoqërues dorëzohen në një zarf të mbyllur me shënimin: 

 

“APLIKIMI PËR KONKURS PUBLIK“ për bashkëfinancimin e masave efikasitetit 

energjetik, shtëpive familjare, apartamenteve (dhe ndërtesave të banimit - opsionalisht nëse 

Komuna vendos të financojë masa për atë lloj objekti banimi) në lidhje me përmirësimin e 

mbulesës termike, instalimet termoteknike dhe montimi i kolektorëve diellorë për përgatitjen 

qendrore të ujit të ngrohtë për amvisëri – “MOS E HAP”, me adresën e plotë të dërguesit në 

anën e pasme të zarfit. 

 

Aplikacioni dorëzohet personalisht në zyrën e Administratës Komunale të Komunës së 

Preshevës, ose me postë rekomande në adresën: 

 

Komuna e Preshevës, rr. Marshal Tito, nr.36 

Komisioni për zbatimin e masave për rehabilitim energjetik, Objektet banesore në 

territorin e Komunës së Preshevës. 

   

Për të gjitha informatat dhe njoftimet shtesë lidhur me Konkursin Publik mund të 

kontaktoni në numrin e telefonit kontaktues 066 6 773 000 dhe adresën e emailit: e-mail: 

xh.hasani@presevo.rs 

 Të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të publikohen në uebfaqen e Komunës 

www.presevo.rs 

 

 Aplikim i afatshëm konsiderohet një dërgesë e regjistruar e dorëzuar në zyrën postare 

jo më vonë se fundi i ditës së fundit të afatit të caktuar për dorëzimin e dokumenteve të 

tenderit (pullë postare), pavarësisht nga data e mbërritjes. 

Aplikimet e dërguara në ndonjë mënyrë tjetër nuk do të merren parasysh. Aplikimet e 

vonuara dhe jo të plota nuk do të merren parasysh. 

  

VIII KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E PROJEKTIT 

 

Kriteret për përzgjedhjen e projekteve janë si më poshtë: 

 

1) gjendja aktuale për sa i përket termoizolimit të ndërtesës; 

2) mënyra ekzistuese e ngrohjes; 

3) karakteristikat ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme; 

4) K faktori i zënies së sipërfaqes; 

5) shfrytëzimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e komunës/republikës) 

 

Mënyra e detajuar e bodimit sipas kritereve të përmendura është dhënë në Shtojcën 4. 

 

 

 

 

http://www.presevo.rs/
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IX VLERËSIMI, PËRCAKTIMI I LISTËS DHE PËRZGJEDHJA E FAMILJEVE 

 

Vlerësimi dhe renditja e projekteve të ekonomive familjare bëhet në përputhje me 

Rregulloren dhe zbatimin e kritereve nga seksioni VIII i Konkursit Publik. 

Komisioni për Zbatimin e Masave për Rehabilitimin e Energjisë i Komunës së 

Preshevës (në tekstin e mëtejmë: Komisioni) i shqyrton aplikacionet dhe, në përputhje me 

kushtet nga neni III, përcakton një listë unike preliminare të rangimit të përdoruesve 

përfundimtarë për të gjitha masat e efikasitetit të energjisë nga konkursi publik bazuar në 

pikëzimin sipas kritereve nga seksioni VIII i Konkursit Publik. 

Komisioni e publikon listën nga paragrafi 2 i këtij neni në tabelën e shpalljeve të 

Komunës së Preshevës dhe në faqen zyrtare të Komunës. 

Aplikantët kanë të drejtë të kenë qasje në aplikacionet e dorëzuara dhe 

dokumentacionin e bashkëngjitur pas përcaktimit të listës nga paragrafi 2 i këtij neni brenda 

tri ditëve nga data e publikimit të listës në përputhje me paragrafin 3 të këtij neni. 

Aplikantët kanë të drejtë ankese në listën nga paragrafi 2 i këtij neni në Komisionin 

brenda tetë ditëve nga data e publikimit të saj. Ankesa është dorëzuar në zyrën e nëpunësit të 

komunës së Preshevës. 

Komisioni është i detyruar të shqyrtojë kundërshtimet e paraqitura për listën nga 

paragrafi 2 i këtij neni, si dhe të marrë vendim për kundërshtimin, i cili duhet të sqarohet, 

brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së tij dhe në bazë të vendimeve të marra. , bëni një listë 

paraprake të rishikuar. 

Në bazë të listës nga paragrafi 6 i këtij neni, Komisioni kryen një vizitë në terren për të 

kontrolluar gjendjen e objekteve banesore nga ajo listë, duke përfshirë numrin serial të 

aplikantit, deri në të cilin janë siguruar mjetet totale për subvencionim. 

Nëse gjatë vizitës në terren nga paragrafi 7 i këtij neni, Komisioni konstatoi se 

aplikanti ka dhënë informacione të pavërteta në aplikim, Komisioni e eliminon atë nga lista 

paraprake e rishikuar dhe në vend të kësaj kryen një vizitë në terren të personit të radhës në 

listë, ku nuk u krye vizita më herët në teren.  

Gjatë vizitës në terren, me praninë e detyrueshme të aplikantit, komisioni harton një 

raport në dy kopje, njëra prej të cilave i mbetet aplikantit dhe tjetra mbahet nga Komisioni. 

Në procesverbal, Komisioni konfirmon nëse masat e përcaktuara në masën paraprake dhe 

vlerësimin e paraqitur nga qytetari me rastin e aplikimit për tenderin publik janë të 

pranueshme. 

Në bazë të procesverbalit nga paragrafi 9 i këtij neni, komisioni përgatit propozimin 

për listën përfundimtare të përdoruesve fundorë. 

Komisioni e publikon listën nga paragrafi 10 i këtij neni në tabelën e shpalljeve të 

Komunës së Preshevës dhe në faqen zyrtare të Komunës. 

Në listën e përmendur në pikën 10 të këtij seksioni, aplikantët që kanë bërë një vizitë 

në teren kanë të drejtë të kundërshtojnë Komisionin brenda tetë ditëve nga data e publikimit 

të propozimit për listën përfundimtare të përdoruesve përfundimtarë. Ankesa është dorëzuar 

në shkresoren e komunës së Preshevës. 

Komisioni është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të 

kundërshtimeve të vendos për ankesat nga paragrafi 10 i këtij neni dhe pasi të vendosë për të 

gjitha ankesat, të përpilojë listën përfundimtare të përdoruesve përfundimtarë. 

Këshilli i Komunës së Preshevës miraton Vendimin për ndarjen e granteve për 

shfrytëzuesit përfundimtarë për zbatimin e masave për rehabilitimin e energjisë, në bazë të të 

cilave lidhen kontratat. 
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X MËNYRA E REALIZIMIT TË FONDEVE TË ALOKUARA 

 

Komuna e Preshevës do t'i bartë mjetet ekskluzivisht te subjektet afariste - 

kontraktorët, e jo te amvisëritë apo shoqatat e banimit, pasi që qytetarët ta kenë kryer të gjithë 

pagesën te kontraktori dhe pasi të ketë përfunduar zbatimi i masës. 

Kusht për transferimin e fondeve te kontraktori është konfirmimi i Komisionit se 

punimet janë kryer siç parashikohet në vlerësimin dhe vlerësimin e dorëzuar nga qytetari kur 

ka aplikuar për masën, si dhe në përputhje me procesverbalin e Komisionit gjatë periudhës së 

parë. vizitë. 

Qytetari duhet të ketë dokumentacion e rregullt (faturat dhe atestet) të cilat do t'i 

dorëzojë në komisionin kompetent. 

Komuna e Preshevës do të transferojë mjetet te kontraktorët e përzgjedhur në përputhje 

me kontratën e lidhur. Vetë qytetarët do të përballojnë shpenzimet e punimeve të kryera që 

janë më të larta se shuma e subvencionit të përcaktuar në seksionin I (shuma maksimale e 

granteve komunale). 

Kontrolli i ekzekutimit të detyrimeve kontraktuale do të kryhet nga organet 

kompetente të drejtoratit të Urbanizmit, përkatësisht mbrojtjen e mjedisit, në bashkëpunim 

me Komisionin. 

Nëse fondet e qytetarit nuk janë shpenzuar me qëllim, ose punimet nuk janë kryer në 

përputhje me vlerësimin dhe vlerësimin e paraqitur nga qytetari gjatë aplikimit, Komuna e 

Preshevës nuk do të paguajë fondet e akorduara me konkurs publik. 

Nëse për ndonjë arsye, qytetari nuk mund të kryej furnizimi me materiale nga 

kontraktori i përzgjedhur, ai ka të drejtë të blejë nga një tjetër nga lista dhe të njoftojë 

Komisionin për këtë, përpara se të kryhet prokurimi dhe të paraqesë një profaturë të re. 

/vlerësim, me kusht që shuma të mos jetë më e lartë nga e miratuar. 
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SHTOJCA 1 
 

PËR QYTETARËT - FORMULARI I APLIKIMIT PËR 

SHTËPI/BANESA FAMILJARE 
 

ZBATIMI I MASAVE TË REHABILITIMIT TË ENERGJISË LIDHUR 

ME PËRMIRËSIMIN E MBYLLJES TERMIKE, INSTALIMEVE 

TERMOTEKNIKE DHE INSTALIMIT TË KOLLEKTORËVE 

DIELARË PËR PËRGATITJEN QENDRORE TË UJIT TË NXHET PËR 

KONSUMI 
 

SIPAS THIRRJES PUBLIKE TË ADMINISTRATËS PËR NXITJEN 

DHE PËRMIRËSIM TË EFIÇENCËS ENERGJIKE JP1/22, PËR 

SHTËPI DHE BANESA FAMILJARE NË KOMUNËN E PRESHEVËS. 

 

1. TË DHËNAT PERSONALE  

 

1. Emri dhe mbiemri 
 

2. Nr. Letërnjoftimit
  

3. Adresa 
 

4 Nr. Telefonit fiks
  

5. Numri i telefonit mobil
  

 

2. MASAT PËR TË CILAT APLIKONI 

Amvsërit nuk mund të aplikojnë për më shumë se një masë të efikasitetit energjetik, 

përveç masave nga pika 3), 4) dhe 5). 

 

1) 
ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementeve të tjerë transparentë të mbështjellësit termik me vetitë e 

duhura termike, ndaj ambienteve të pangrohura, në shtëpitë familjare dhe apartamentet 

2) 

Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim të mureve, dyshemeve në tokë dhe pjesëve të tjera të 

mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur për shtëpitë familjare dhe komunitetet e banimit, me përjashtim 

të çatisë dhe tavaneve për shtëpitë familjare. 

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

4) 
Blerja dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të hapësirës ose 

zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë familjare, apartamente 

5) 
Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i rrjetit të ri të tubacioneve, ngrohësve të radiatorëve dhe aksesorëve 

shoqërues për shtëpitë familjare, banesat 

6) 
Blerja dhe montimi i pompave të nxehtësisë dhe instalimeve përcjellëse të sistemit të ngrohjes (ngrohës hapësinor 

ose ngrohës i kombinuar) për shtëpitë familjare 

7) 
Blerja dhe instalimi i kolektorëve diellorë në instalimin për përgatitjen qendrore të ujit të ngrohtë shtëpiak për 

ngrohjen e ujit të ngrohtë sanitar shtëpiak dhe instalimet përcjellëse të sistemit të ngrohjes për shtëpitë familjare 
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*Masa nga pika 3) mund të aplikohet së bashku me masën për instalimin dhe blerjen e materialeve për 

termoizolimin e mureve, dyshemeve në tokë dhe pjesëve të tjera të mbështjellësit termik drejt hapësirës së pa 

ngrohur, përveç termoizolimit për tavan dhe nën mbulesë çatie për shtëpi familjare nga pika 2) 

**Për masën nga pika 6) mund të konkurrohet vetëm së bashku me zëvendësimin e ngrohësit ekzistues (bojler 

dhe sobë) me një pastrues më efikas 4) dhe 5) 

 

 

 

3. GJENDJA AKTUALE E SHTËPISË / APARTAMENTIT TUAJ 

 

Sipërfaqja e shtëpisë/banesës 

në metra katrorë nga Vendimi 

i Tatimit në Pronë. 

 

 

Numri i përdoruesve që jetojnë 

në objekt 

 

 

Numri i kateve të ndërtesës  

 

 

Gjendja ekzistuese në lidhje me termoizolimin e ndërtesës (rrethoni përgjigjen): 

1. Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 

2. Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 

3. Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 

4. Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 
*  

Metoda ekzistuese e ngrohjes: 

1. Qymyr/vaj/mazut 

2. Energji elektrike 

3. Dru 

4. Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 

* rrethoni përgjigjen 

 

Uji i amvisërisë ngrohet në: (vetëm për masën e instalimit të kolektorëve diellorë) 

1. Qymyr/vaj/mazut 

2. Energji elektrike 

3. Dru 

4. Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 
* rrethoni përgjigjen 
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Dritaret ekzistuese në pronën tuaj*: 

1. NJË KRAHËSH prej druri 
shembulli: 

 
 

 

2. DYKRAHËSH prej druri 
Shembulli: 

 
Dritare prej druri njëkrahësh me xham të DYFISHTË OSE ME VAKUM 

 
Shembulli: 
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4. Dritare prej PVC ose alumini 
Shembulli: 

 

* rrethoni përgjigjen 

 

Vërejtje: 

 

Vlerësimi dhe radhitja e projekteve bëhet në përputhje me rregulloret që rregullojnë shpërndarjen e 

fondeve të komunës dhe zbatimin e kritereve të seksionit VIII të Konkursit Publik. 

 

 

Nëse gjatë inspektimit të objektit të aplikantit, Komisioni konstaton se informacioni i dhënë në 

aplikim nuk është i vërtetë, aplikanti do të skualifikohet. 

 

Data:________2022.год.         

    

                                 Bartësi i kërkesës 

 

            

          ---------------------------
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SHTOJCA 2 

 

Lista e subjekteve/kontraktorëve ekonomikë të përzgjedhur në bazë të Thirrjes 

Publike të administratës për nxitjen dhe përmirësimin e efiçiencës së energjisë, 

JP1/22 për subjektet ekonomike të qytetit/bashkësië lokale. 

  

PËR ÇDO MASË TË JEPET LISTA E SUBJEKTEVE EKONOMIKE TË 

REGJISTRUARA ME EMER, SELI DHE NUMRIN KONTAKTUES 

1) 

Ndërrimi i dritareve dhe dyerve të jashtme dhe elementëve të tjerë transparentë të 

mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike sipas dhomave me ngrohje 

1. „IOM“ sh.p.k. rr.Vasa Smajeviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01/22092022 të 

datës 22.09.2022., numri i pikëve 100.00, mob: 063 7790607 

2. „Metal Alu Bau“ rr. D.Tucoviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit  01 të datës 

22.09.2022, numri i pikëve 59.92, mob: 062 1109048. 

2) 

Blerja dhe vendosja e materialeve për izolimin termik të mureve, dyshemeve dhe pjesëve 

të tjera të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur të shtëpive familjare dhe të 

komuniteteve të banimit, me përjashtim të çatisë dhe tavaneve. 

1. IOM“ sh.p.k. rr.Vasa Smajeviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01/22092022 të 

datës 22.09.2022., numri i pikëve 100.00, mob: 063 7790607 

2. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri 

i pikëve 100.00, mob: 063 426 389. 

3) 

Blerja dhe vendosja e materialeve për termoizolim nën mbulesën e çatisë për shtëpitë 

familjare.: 

1. IOM“ sh.p.k. rr.Vasa Smajeviq pn, Preshevë, nr. i aplikimit 01/22092022 të 

datës 22.09.2022., numri i pikëve 100.00, mob: 063 7790607 

2. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri 

i pikëve 75.50, mob: 063 426 389. 

4) 

Blerja dhe montimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të 

hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për 

shtëpitë familjare, apartamente dhe komunitete banimi. 

1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri 

i pikëve 100.00, mob: 063 426 389. 

5) 

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

aksesorë për shtëpitë familjare, apartamente dhe objekte banimi. 

1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri 

i pikëve 100.00, mob: 063 426 389. 

6) 

Blerja dhe montimi i pompave termike dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të ngrohjes 

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

1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri 

i pikëve 100.00, mob: 063 426 389. 

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 

1. „Bici Commerce“ rr. e Gjilanit pn, Bujanoc, aplikimi i datës 22.09.2022 numri 

i pikëve 100.00, mob: 063 426 389. 
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SHTOJCA 3 

 

 

DEKLARATË 

 

Unë _____________________ nga ____________________ NUAQ (numri personal) 

_______________________ NR Letërnjoftimit __________ i jap pëlqimin komunës së 

Preshevës që në emrin tim dhe për qëllimet e Thirrjes Publike 1/22 mundet, për qëllime të 

procedurës, të inspektojë, të marrë dhe të përpunojë të dhëna mbi faktet e të cilave të dhënat 

zyrtare mbahen, dhe të cilat janë të nevojshme në procesin e vendimmarrjes 

 

Në 

 __________________________ 

Data:___________                                                        

(EMRI DHE MBIEMRI): ________________ 

ADRESA:____________________ 

NUAQ______________________ 

NR.LNJ: ____________________                                                                                                          

 

Deklaruesi:_____________ 
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SHTOJCA 4 

 

KRITERET E PËRZGJEDHJES SË PROJEKTIT (shtëpi familjare, apartamente) 

 

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

mbështjellësit termik me vetitë e duhura termike, ndaj ambienteve të pangrohura, në shtëpitë 

familjare dhe apartamentet, me punët shoqëruese të ndërtimit (për shtëpi dhe apartamente 

familjare) 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* Numri i pikëve 

Dritare prej druri me një xham 50 

Dritare prej druri dyxhamësh me krahë të ndarë 40 

Dritare prej druri me një krah me xhama të dyfishtë ose xham vakum 30 

Dritare PVC ose prej alumini 10 

 

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 20 

Muret e jashtme pa kurse çatia me termoizolim 15 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 10 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 0 

 

Mënyra aktuale e ngrohjes 
Numri i pikëve 

Qymyr/vaj/mazut 20 

Rryma elektrike 15 

Dru 10 

Gaz natyror/pelet/ngrohje qendrore 0 

K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së 

banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 

 Numri i pikëve 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

Faktori K për sipërfaqen e zënë për shtëpitë familjare 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 
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17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 

Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat 

ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve 

 

 

 

 
2. Blerja dhe vendosja e materialeve për izolimin termik të mureve, dyshemeve dhe pjesëve të tjera 

të mbështjellësit termik sipas hapësirës së pa ngrohur të shtëpive familjare dhe të komuniteteve të 

banimit, me përjashtim të çatisë dhe tavaneve. 

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 50 

Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 40 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 30 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 10 

 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* Numri i pikëve 

Prej druri, njëxhamësh 20 

Prej druri dyxhamësh me dy krahë 15 

Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum 10 

PVC, alumin 0 

 

Mënyra ekzistuese e ngrohjes *: 
Numri i pikëve 

Qymyr/vaj/mazut 20 

Energji elektrike 15 

Dru 10 

Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 0 

K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente 

 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së 

banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 
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 Numri i pikëve 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

Faktori K për sipërfaqen e zënë për shtëpitë familjare 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 

Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat 

ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve 

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

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit 
Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 50 

Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 40 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 30 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 10 

 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* 
Numri i pikëve 

Prej druri, njëxhamësh 20 

Prej druri dyxhamësh me dy krahë 15 
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Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum 10 

PVC, alumin 0 

 

Qymyr/vaj/mazut 
Numri i pikëve 

Energji elektrike 20 

Dru 15 

Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 10 

Qymyr/vaj/mazut 0 

 
K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së banimit 

(nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 
Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 
Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 

Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 

 

 

 
4.Furnizimi dhe instalimi i kaldajave me biomasë (pelet druri, briketa, copëza druri), ngrohës të 

hapësirës ose zëvendësimi i ngrohësve ekzistues (bojler ose sobë) me ato më efikase, për shtëpitë 

familjare, apartamente dhe komunitete banimi 

 

Mënyra ekzistuese e ngrohjes *: 
Numri i pikëve 

Qymyr/vaj/mazut 50 

Energji elektrike 40 

Dru 20 

Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 5 

 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* Numri i pikëve 

Prej druri, njëxhamësh 5 
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Prej druri dyxhamësh me dy krahë 10 

Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum 15 

PVC, alumin 20 

 

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 5 

Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 10 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 15 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 20 

 

K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së 

banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 

 Numri i pikëve 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

Faktori K për sipërfaqen e zënë për shtëpitë familjare 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 

Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 

* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat 

ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve 
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5. Ndërrimi i rrjetit ekzistues ose instalimi i një rrjeti të ri tubash, ngrohës radiatorësh dhe 

aksesorë për shtëpitë familjare, apartamente dhe objekte banimi. 

 

Mënyra ekzistues i ngrohjes aktiv*: 
Numri i pikëve 

Qymyr/vaj/mazut 50 

Energji elektrike 40 

Dru 20 

Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 5 

 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* Numri i pikëve 

Prej druri, njëxhamësh 5 

Prej druri dyxhamësh me dy krahë 10 

Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum 15 

PVC, alumin 20 

 

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 5 

Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 10 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 15 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 20 

 

K faktori për sipërfaqen e zënë për apartamente 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së 

banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 

 Numri i pikëve 

К<10  5 

10≤К<12,5 4,5 

12,5≤К<15  4 

15≤К<17,5  3,5 

17,5≤К<20 3 

20≤К≤22,5  2,5 

22,5≤К≤25 2 

К>25 1 

 

Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 

Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 
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* për ndërtesat e banimit, jepni metodën ekzistuese të ngrohjes dhe karakteristikat 

ekzistuese të zdrukthtarisë së jashtme, e cila vlen për shumicën e apartamenteve 

 

6. Blerja dhe montimi i pompave termike dhe instalimeve shoqëruese të sistemit të ngrohjes 

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

 

Mënyra ekzistues i ngrohjes aktiv*: 
Numri i pikëve 

Qymyr/vaj/mazut 50 

Energji elektrike 40 

Dru 20 

Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 5 

 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* Numri i pikëve 

Prej druri, njëxhamësh 5 

Prej druri dyxhamësh me dy krahë 10 

Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum 15 

PVC, alumin 20 

 

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 5 

Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 10 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 15 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 20 

 

K faktori për sipërfaqen e zënë për shtëpitë 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së 

banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 
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Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 

 
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 

 

Metoda ekzistuese e ngrohjes: 
Numri i pikëve 

Qymyr/vaj/mazut 50 

Energji elektrike 40 

Dru 20 

Gas natyral/pelet/ngohës në distancë 5 

 

Karakteristikat ekzistuese të zdruktarisë së jashtme* Numri i pikëve 

Prej druri, njëxhamësh 5 

Prej druri dyxhamësh me dy krahë 10 

Prej druri, njëkrahësh me xhamë të dyfisht ose me vakum 15 

PVC, alumin 20 

 

Gjendja ekzistuese sa i përket termoizolimit të objektit Numri i pikëve 

Muret e jashtme dhe çatia pa termoizolim 5 

Muret e jashtme pa termoizolim kurse çatia me termoizolim 10 

Muret e jashtme me termoizolim kurse çatia pa termoizolim 15 

Muret e jashtme dhe çatia me termoizolim 20 

 

K faktori për sipërfaqen e zënë për shtëpitë 

K faktor i zënies së sipërfaqes, i cili përfaqëson koeficientin e sipërfaqes totale të ndërtesës së 

banimit (nga deklarata tatimore) dhe numrin e përdoruesve të asaj ndërtese. 

К<15  5 

15≤К<17,5 4,5 

17,5≤К<20  4 

20≤К<22,5  3,5 

22,5≤К<25 3 

25≤К≤27,5  2,5 

27,5≤К≤30 2 

К>30 1 

 

Përdorimi i subvencioneve për rehabilitimin e energjisë (fondet e bashkisë/republikës) 

 

 Numri i pikëve 

Fondet nuk janë përdorur në tre vitet e fundit 5 
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Fondet janë përdorur në tre vitet e fundit 0 

 

Thirrja publike përcakton numrin maksimal të pikëve për secilin nga kriteret dhe 

numrin e pikëve për nënkriteret, nëse nënkriteret janë të përcaktuara brenda kritereve 

individuale. 

 

Numri total maksimal i pikëve për të gjitha kriteret dhe nënkriteret e aplikuara për një 

program individual nuk mund të kalojë 100. 

 

Nëse përdoren dy ose më shumë energjent për ngrohje, numri i pikave llogaritet si 

mesatarja aritmetike e pikave për burimet e specifikuara të energjisë. 

 

Приликом бодовања столарије на објекту на коме се налази више врста столарије 

бодоваће се прозори чија је укупна површина највећа. 

Gjatë bodimit të zdrukthtarisë në një ndërtesë me disa lloje zdrukthtarije, do të 

llogariten dritaret me sipërfaqen më të madhe. 

 

Уколико се два захтева оцене са истим бројем бодова, предност имају 

подносиоци пријавачији је фактор искоришћавања површине К мањи. 

Nëse dy kërkesa vlerësohen me numër të njëjt pikësh, përparësi kanë aplikantët, faktori 

K i shfrytëzimit të sipërfaqes së të cilëve është më i ulët. 

  

Për komunitetet e banimit është e nevojshme që çdo apartament të plotësojë formularin 

përkatës, i cili do të shtohet për çdo ndërtesë banimi dhe do të gjejë vlerën mesatare të tij. 

 


