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P r e s h e v ë 

 Në bazë të nenit 26. Dhe 27. 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, dhe sipas ftesës publike 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, Komisioni për 

efikasitet energjetik i komunës së Preshevës me datë 19.01.2023, shpallë:. 
 

Listën preliminare të përfituesve 

- Aplikimet e aprovuara - 

Nr.R. Emri dhe mbiemri Vendbanimi Masa Masa që konkuron 
Shuma e përgjithshme e 

projektit 
Mjete e aprovuara 

Nr. i 

pikëve 

1. Muhamedali Hajrullahu Preshevë 1 Dyer dhe dritare 528.250,00 140.000,00 87 

2. Gazmend Bina Preshevë 2,3 Izolim I mureve dhe çatisë 970.200,00 150.000,00 86 

3. Mihrije Selimi Corroticë 7 Kolektor diellor 156.000,00 78.000,00 83 

4. Arben Iljazi Raincë 7 Kolektor diellor 260.400,00 130.200,00 81 

5. Selim Selimi Rahovicë 5 Rrjeti i ngrohjes 283.320,00 120.000,00 81 

6. Sefedin Ajdini Preshevë 4 Kaldaja 434.400,00 110.000,00 76 

7. Kreshnik Fazliu Raincë 1 Dyer dhe dritare 313.500,00 140.000,00 76 

8. Sabri Memeti Preshevë 1 Dyer dhe dritare 646.720,00 140.000,00 69.5 

9. Avni Aliti Preshevë 7 Kolektor diellor 314.400,00 140.000,00 69.5 

10. Ruzhdi Junuzi Preshevë 4,5 Rrjeti i ngrohjes, kaldaja 578.880,00 120.000,00 68.5 

11. Shaban Jashari Raincë 7 Kolektor diellor 233.520,00 116.760,00 66 

12. Hevzi Ramadani Zhunicë 2 Izolim i mureve 844.020,00 210.000,00 66 

13. Qenan Hajrullahu Leran 4 Kaldaja 180.000,00 90.000,00 66 

14. Arsim Sulejmani Preshevë 7 Kolektor diellor 238.800,00 119.400,00 46 

15. Shenur Jahiu Preshevë 7 Kolektor diellor 282.000,00 140.000,00 46 

16. Xhemail Haliti Miratoc 3 Izolim i çatisë 460.200,00 150.000,00 37 

17. Agron Haliti Miratoc 3 Izolim i çatisë 530.400,00 150.000,00 36 



 

- Aplikimet e refuzuara – 
 

Nr.R. Emri dhe mbiemri Vendbanimi Masa Masa që konkuron 
Shuma e përgjithshme e 

projektit 
Mjete e aprovuara 

Nr. i 

pikëve 

1. Fadil Azizi Rahovicë 3,4,5 

Izolim i çatisë, kaldaja, 

ndrrim i rrjetit të ngrohjes   - 

2. Lutfi Veliu Preshevë 1 Dyer dhe dritare   - 

3. Sevdije Limani Preshevë 1 Dyer dhe dritare   - 

4. Mehnet Haliti Preshevë 3 Izolim i çatisë   - 

 

 

Aplikantët kanë të drejtë të kenë qasje në aplikacionet e dorëzuara dhe dokumentacionin e bashkëngjitur pas përcaktimit të listës 

brenda tri ditëve nga data e publikimit të listës. 

Aplikantët kanë të drejtë ankese në listën brenda tetë ditëve nga data e publikimit të saj. Ankesa dorëzohet në shkresoren e 

komunës së Preshevës. 

Komisioni është i detyruar të shqyrtojë ankesat e paraqitura për listën, si dhe të marrë vendim për kundërshtimin, i cili duhet të 

arsyetoher, brenda 15 ditëve nga dita e marrjes së tij dhe në bazë të vendimeve të marra përpilon listën preliminare të rishikuar. 

Në bazë të listës, Komisioni kryen vizita në terren për të kontrolluar gjendjen e objekteve nga ajo listë, duke përfshirë numrin 

rendor të aplikantëve, deri në të cili janë siguruar mjetet për subvencionim. 

Nëse gjatë vizitës në terren, 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.  

 

 

 

Në Preshevë                                                                           Komisioni për efikasitet energjetik 

Më 19.01.2023  
      


