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HYRJE 

 
Bilanci Afatgjatë i Energjisë Termike, është përpiluar në pajtim me Ligjin Nr. 05/L-081 

për Energjinë (neni 8), ku specifikohet se Bilanci afatgjatë dhe ai vjetor zhvillohen 

nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Termike, dhe pas marrjes së mendimit nga 

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit (MEA), dorëzohen për miratim në Zyrën e 

Rregullatorit për Energji (ZRRE). Po ashtu në këtë ligj përcaktohet se Bilanci afatgjatë 

përfshinë periudhën dhjetëvjeçare dhe se duhet azhurnuar çdo dy vjet. NP 

Termokos SH.A për hartimin e këtij Bilanci është bazuar në dispozitat përkatëse ku 

specifikohet përmbajtja e Bilanceve dhe gjithashtu është bazuar në Rregullën dhe 

Metodologjinë për Hartimin e Bilanceve të Energjisë të nxjerrë nga ZRRE. 

 

Ky dokument hartohet për herë të tretë në këtë format dhe paraqet azhurnimin dy 

vjeçar të planifikimit për një periudhë 10 vjeçare të kërkesës për energji termike dhe 

prodhimit të nevojshëm të parashikuar për të plotësuar këtë kërkesë. Gjithashtu janë 

bërë edhe parashikimet për humbjet në rrjetin e transportit dhe të shpërndarjes së 

energjisë termike.  

Të dhënat e paraqitura në këtë Bilanc janë të bazuara në të dhënat historike të 

sezoneve të fundit, në projeksionet zhvillimore aktuale, dhe në dokumentet 

(strategjitë, studimet) relevante, dhe për këtë të dhënat e paraqitura mund të 

konsiderohen se kanë saktësi dhe besueshmëri relative. 

 

PERFORMANCA ENERGJETIKE NË SEZONET E KALUARA  
 

Energjia termike e prodhuar, e furnizuar dhe humbjet në rrjet 
 

Në vijim janë paraqitur të dhënat respektive për tre sezonet e fundit. Në sezonin 

2019/2020 gjenerimi i ngrohjes ka qenë 246,733.00 MWhTH apo 5% më i madh se sa 

në sezonin e kaluar 2018/2019 dhe për 9% më i madh se sa në sezonin 2017/2018. 

Ndërsa, liferimi i energjisë termike deri tek konsumatorët në sezonin 2019/2020 ka 

qenë 219,917MWhTH,  respektivisht 4% më i madh se sa në sezonin 2018/2019 dhe 9%  

më i madh krahasuar me sezonin 2017/2018. Humbjet e energjisë termike në ketë 

sezonë  2019/2020, kanë qenë 10.8 %, përderisa në dy sezonet e kaluara kanë qenë 

9.1% dhe 10.5%.                                                                                                                                                                                                                                         

Në vijim, në mënyrë tabelare dhe grafike janë paraqitur të përmbledhura të dhënat 

e prodhimit  dhe furnizimit me ngrohje, si dhe humbjet përkatëse për tre                                                                                                                               

sezonat e kaluara 2019/20,  2018/19  dhe 2017/18.                                                                                                                                     
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Tabela  1. Energjia e prodhuar, energjia e liferuar tek konsumatorët, humbjet në rrjetin e transmetimit                                                                                                                             

dhe shpërndarjes 

 Sezoni  Të prodhuara Të liferuara Humbjet 

MWhTH MWhTH në MWhTH në % 

2019/2020 246,733 219,917 26,130 10.8 

2018/2019 233,777 211,962 20,995 9.1 

2017/2018 223,738 199,862 23,056 10.5 

  
 Fig.1 Diagrami i humbjeve të energjisë termike gjatë tre sezonave  ngrohëse                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Diagrami i humbjeve te energjise termike (MWh) për tri sezonat ngohese 
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Sqarim  : Diferenca    në mes energjisë së prodhuar dhe të liferuara dhe humbjeve të 

energjisë, paraqet konsumin vetatak. 

Siç mund të vërehet nga të dhënat e lartëpërshkruara humbjet e energjisë termike 

kanë pësuar një rritje të ndjeshme krahsuar me sezonin 2018/19 për shkak të realizimit 

të projektit të EU-së për rehabilitim të rrejtit dhe nënstacioneve, si dhe zgjerim të rrejtit 

dhe nënstacioneve të reja. Konkretisht punimet e projektit janë kryer edhe përgjatë 

një periudhe të sezonit të ngrohjes 2019/2020, ku ka qenë e nevojshme të bëhen 

testime hidraulike në segmente të caktuara të rrjeti, e po ashtu kur janë instaluar 

nënstacionet e reja fillimisht rrjeti sekondarë është mbushur me ujë nga rrjeti primarë. 

 

Humbjet e ujit  

Humbjet e ujit gjatë sezonit ngrohës 2019/2020 janë gjithsejtë 61,910 m³, respektivisht                   

2,688 m³ apo 4.5% më të mëdha se sa në sezonin e kaluar 2018/2019. Ndërsa 

krahasuar me sezonin 2017/2018, humbjet e ujit në këtë sezonë janë po ashtu  më të 

vogla për 5 900m³  ose 8.7%.  

Më poshtë janë paraqitur në mënyrë tabelore dhe grafike humbjet e ujit për tre 

sezonet ngrohëse 2017/2018, 2018/2019  dhe  2019/2020.   
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Tabela  2. Humbjet e ujit m³ në  tre sezonat ngohëse 2017/2018, 2018/2019  dhe  2019/2020.   
Humbjet e ujit m3 Sezona 2019/2020 Sezona 2018/2019 Sezona 2017/2018 

tetor 9,131 8,428 12,031 
  7,783 11,003 nëntor 8,656 7,783 11,003 

    dhjetor 8,465 9,268 11,244 

janar 9,757 9,160 9,215 

shkurt 8,203 8,325 9,679 
mars 8,287 9,500 9,952 

prill 9,411 6,758 4,686 

Total 61,910 59,222 67,810 

 
 

Siç mund të shihet nga të dhënat e lartëparaqitura, humbjet  e ujit  janë rritur 

ndjeshëm në sezonën  e fundit për këto arsye: 

 Është zgjeruar  rrjeti dhe për të ka pasur testime hidraulike disa herë,  

 Pjesa sekondare e objekteve të reja dhe atyre ku janë ndërruar nënstacionet 

janë mbushur me ujë nga rrjeti primarë, gjë që ka ndikuar në ngritjen e 

humbjeve të ujit dhe energjisë. 

 

Fig.2 Paraqitja grafike e humbjeve të ujit për tre sezoant ngrohëse 2017/2018, 2018/2019  dhe  

2019/2020.   
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SISTEMI I ENERGJISË TERMIKE 

Historiku 

NP “Termokos” Sh.A. është furnizuesi i vetëm i ngrohjes qendrore në Prishtinë. Krahas 

ngrohjes qendrore, NP “Termokos” Sh.A. gjithashtu ofron edhe shërbime të 

mirëmbajtjes të sistemit të ngrohjes qendrore për konsumatorët e saj. Kërkesa për 

ngrohje qendrore të ofruar nga NP “Termokos” Sh.A.  është jashtëzakonisht e lartë. 

Kjo për arsye se NP “Termokos” Sh.A. ofron ngrohje kualitative, 24 orë gjatë gjithë 

sezonit ngrohës, me një çmim më të lirë se sa alternativat tjera të ngrohjes. 

Aktualisht, NP “Termokos” Sh.A. ofron ngrohje qendrore për 14,961 konsumator (prej 

të cilëve 13,572 janë konsumator amvisëri dhe 1,389 konsumator afarist e 

institucional), përderisa numri i konsumatorëve potencial që parashihet të kyçen në 

një periudhë afatgjate në sistemin e ngrohjes qendrore të NQ Termokos është 

përafërsisht 12,000 konsumatorë të tjerë. NP “Termokos” Sh.A. mbulon kërkesën për 

ngrohje të konsumatorëve ekzistues duke përdorur vetëm pjesërisht kapacitetin 

ekzistues. Kjo dërgon drejt konkluzionit që NP “Termokos” Sh.A., mund të ofrojë 

ngrohje qendrore për afro 12,000 konsumatorë të rinj, të kategorive të ngjashme me 

konsumatorët ekzistues, gjegjësisht një bazë konsumatorësh me kombinatorikë të 

përafërt me profilin e konsumatorëve të amvisërisë dhe atyre afarist e institucional. 

 

Përshkrimi i kapaciteteve për prodhimin e energjisë termike 

Njësi bazë gjeneruese e energjisë termike është TC Kosova B, përmes sistemit të 

kogjenerimit. Kapaciteti i instaluaraështë 140 MWTH, ndërsa kapaciteti operativ 

vlerësohet të jetë 137.48 MWTH.Për prodhimin e energjisë termike shfrytëzohet avulli i 

cili  ekstraktohet nga shkalla e PM etë dy turbinave në këtë termocentral. Këmbimi i 

energjisë avull/ujë bëhet në stacionin për ekstraktim të energjisë (HES), përmes dy 

këmbyesve me kapacitet nga 70MW. Ky stacion është në afërsi të TC Kosova B, dhe 

në tërësi menaxhohet nga Termokosi. 

Tab. 3: Kapacitetet e prodhimit të energjisë termike nga kogjenerimi   

Njësia gjeneruese 
Kapaciteti i 

instaluar 

 Kapaciteti 

operativ 

Viti  i 

prodh/instal. 
Vendi 

Sistemi i kogjenerimit– 

TC Kosova B 
2x70=140 MW 137.48 MW 2014 TC Kosova B 
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Termokosi disponon edhe me kapacitetetë veta të prodhimit të energjisë termike, 

kaldajat me lëndën djegëse mazut, të cilat janë përdorë para funksionalizimit të 

sistemit të kogjenerimit. Këto njësi prodhuese janë funksionale dhe mund të 

përdoren në raste specifike (mbulimi i kërkesave të energjisë në pikun e ngarkesës, 

dhe  në rast të ndërprerjes së furnizimit nga KEK – TC Kosova B). 

Tab. 4: Kapacitetet e stabilimenteve të prodhimit në ngrohtore 

Njësia 

gjeneruese 

Kapacit

eti 

instal. 

η             

(% ) 

Kapaciteti

në dispoz. 

Lënda 

djeg. 

Kons 

l.d.Kg

/ 

MWh 

Viti  i 

prodh/inst

. 

Vendi 

Kaldaja me 

ujë të nxehtë 

2x58 = 

116MW 
85 98.6MW Mazut 105 1978 Termokos 

2x7=   

14 MW 
90 12.6 MW Dizel 96 1983 

Ngroh. e 

QKUK 

4 MW 90 3.6 MW Mazut 96 2003 Termokos 

Total Kapac. 134 MW - 114.8 MW - - - - 

 

Duke ju referuar tab. 3 dhe 4, kapaciteti i tërësishëm i instaluar i prodhimit të 

energjisë termike është 274 MWTH, ndërsa kapciteti operativ (në dispozicion) është 

252.28 MWTH  

 

Përshkrimi i rrjetit të shpërndarjes 

Rrjeti primar i shpërndarjes me gjatësi të tubacionit prej 78 km dhe kapacitet të ujit 

prej 3500m3, është i instaluar kryesisht në vitet e 70-ta, në pjesën e urbanizuar të 

Prishtinës. Përkundër investimeve posaçërisht në vitin e fundit rreth 60% e rrjetit është 

me gypa të rijnë të paraizoluar kurse pjesa tjetër me gypa të amortizuar. 

Tab. 5: Karakteristikat kryesore të rrjetit primar të shpërndarjes 

Rrjeti I shpërndarjes dhe nënstacionet - NP Termokossh.a. 

Numri I 

nënstacioneve 
Gjatësia e rrjetit( km) Numri I matësve në termonënstacione 

460 total 

82 

Nga 443 nënstacione aktive në 350 nënstacione janë të 

vendosur matesit dhe janë funksional kurse në 93 

nënstacione (kryesisht nënstacione të vogla për nga 

kapaciteti) nuk ka matës.  

443 aktive 

17 pasive 

 

Në figurën më poshtë është paraqitur skema e rrjetit aktual të shpërndarjes. 
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Fig 3. Shtrirja e rrjetit 

 

 

Vizioni për zhvillimin e sistemit të energjisë termike 

Termokosi,  planet afatgjata për prodhimin të energjisë termike i bazon në sistemin e 

kogjenerimit, si burim i sigurt, ekonomikisht i favorshëm dhe i përshtatshëm në kuptim 

të mbrojtjes së ambientit.  Kapaciteti aktual prej 140MW  ( 2x70 MW ) dhe aftësia 

bartëse e termopërquesit (Rrjetit të transportit të energjisë termike) TC Kosova B – 

Termokos prej 160 MW, janë faktorë limitues për ekstraktim më të madh energjisë. 

Planet zhvillimore të Termokosi bazohen në dyfishimin e kapaciteteve prodhuese 

nga kogjenerimi (nga 140 në 280 MWTH) nga TC Kosova B, që pritet të realizohet mes 

viteve 2024 - 2025,si dhe opcioni në të cilin është i paraparë instalimi i sistemit të 

kogjenerimit në TC Kosova e Re. Gjithashtu parashihet edhe furnizimi me energji 
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termike nëpërmes  energjisë  djellore, me ngarkesë maksimale të energjisë në rrjet 

prej 29MW. 

Në vitet e ardhshme priten investime të mëdha në rrjetin e shpërndarjes së energjisë 

termike për rehabilitimin dhe zgjerimin e rrjetit, e cila do të rezulton në rritjen e 

sipërfaqes ngrohëse të kyçur në sistemin e ngrohjes qendrore të Termokos. Gjithashtu 

me projektin për vendosjen e matësve të energjisë termike në banesa dhe 

implementimin e faturimit bazuar në matje, pritet që të ndikoj në shfrytëzimin efiçient 

të energjisë termike për ngrohje, që do të mundësoj lirimin e kapaciteteve për kyçje 

të reja të sipërfaqeve ngrohëse. Detajet për rritjen e sipërfaqes ngrohëse janë të 

paraqitura  në tabelat e mëposhtme : 

Tab.6: Skenari 1. Projeksionii Mesëm 

PROJEKSIONI I MESËM 

Viti Investimet/mil € 
Zgjerimi i 

sipërfaqes m² 

Sipërfaqja 
aktuale e 
kyçur m² 

Sipërfaqja 
totale e kyçur 

m² 

2020/21 1-2 69,710.99 1,384,593.78 1,454,304.77 

2021/22 2-4 142,890.23 1,454,304.77 1,597,195.00 

2022/23 2-4 245,949.00 1,597,195.00 1,843,144.00 

2023/24 2-3 175,533.00 1,843,144.00 2,018,677.00 

2024/25 1-2 87,772.00 2,018,677.00 2,106,449.00 

2025/26 4-5 200,615.00 2,106,449.00 2,307,064.00 

2026/27 4-5 253,121.34 2,307,064.00 2,560,185.34 

2027/28 1-2 11,523.85 2,560,185.34 2,571,709.19 

2028/29  - 0.00 2,571,709.19 2,571,709.19 

2029/30  - 0.00    2,571,709.19     2,571,709.19  

 

 

Tab.7: Skenari 2. Projeksioni i Lartë 

PROJEKSIONI  I LARTË 

Viti 
Investimet/mil 

€ 
Zgjerimi i 

sipërfaqes m² 

Sipërfaqja 
aktuale e 
kyçur m² 

Sipërfaqja 
totale e 
kyçur m² 

2020/21 2-4 100,000.00 1,384,593.78 1,484,593.78 

2021/22 2-4 150,000.00 1,484,593.78 1,634,593.78 

2022/23 5-6 250,000.00 1,597,195.00 1,847,195.00 

2023/24 5-6 200,000.00 1,843,144.00 2,043,144.00 

2024/25 2-3 100,000.00 2,018,677.00 2,118,677.00 

2025/26 2-3 200,615.00 2,118,677.00 2,319,292.00 

2026/27 2-3 250,000.00 2,319,292.00 2,569,292.00 

2027/28 1.5-2 50,000.00 2,569,292.00 2,619,292.00 

2028/29 1.5-2                 50,000.00  2,619,292.00 2,669,292.00 

2029/30 1.5-2                 50,000.00  2,669,292.00 2,719,292.00 
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Zgjerimi i rrjetit në vitet e ardhshme do të bëhet bazuar në donacionet që janë të 

zotuara dhe të dakorduara,  donacionet e projektuara nga Donatorët : 

 Projekti i  financuar si donacion nga Qeveria Gjermane dhe Qeveria e 

Luksemburgut nëpërmjet KFW,  “Rehabilitimi i rrjetit dhe nënstacioneve, si dhe 

zgjerim të rrjetit dhe nënstacione termike të reja”. 

Vlera e këtij projekti është    rreth 12 milion euro( pjesa e mbetur nga vlera totale prej 

14 milion euro, nga e cila shumë janë realizuar  1.5 milion euro në periudhen 2018/19 

për rehabilitimin e disa segmenteve të rrjetit).  

Në këtë projekt përfshihen këto komponente: 

- Rehabilitim i rrjetit dhe nënstacioneve termike, 

- Zgjerim të rrjetit dhe nënstacione termike të reja, 

- Ndërtimi i rezervuarëve  të ngrohjes . 

Projekti aktualisht është në fazën e tenderimit për përzgjedhjen e kontraktorëve për 

mbikqyrje dhe ekzekutim të punimeve. Pritet që përzgjedhja e kontraktorëve të 

bëhet në dhjetor të 2020, ndërsa punimet ndërtimore dhe instaluese të fillojnë në prill 

2021. 

 Projekti i MCC “Instalimi i matësve të energjisë termike” i financuar si 

donacion  nga  Qeveria Amerikane – në vlerë  prej 10.9 mil USD, përmbanë: 

- Instalimin e matësve individual të energjisë termike(alokatorëve të 

nxehtësisë), 

- Instalimi i valvolave  termostatike dhe pompave qarkulluese,  

- Zhvillimin e softverit  për faturim dhe lexim të konsumit  të energjisë termike,  

- Asisitencë në përmirësimin e shërbimeve të faturimit bazuar në konsumin e 

matur. 

Aktualisht, Konsulenca  është duke  përgaditur  specifikimit teknik dhe procedurat 

për shpalljen e tenderit  për zgjedhjen e kontraktorit për ekzekutimin e punimeve.  

 

  Komuna e Prishtinës  dhe investimet me mjete vetanake 0.5 mil euro të 

zotuara dhe të aprovuara. 

 

 Gjithashtu kemi edhe projekte  të cilat  ende janë në fazën e studimit të 

fizibilitetit:  

 

- Projekti për dyfishimin e  kapacitetit  të energjisë  termike, dhe  

- Projekti për furnizim me energji termike  përmes energjisë  diellore. 
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PARASHIKIMI I KËRKESËS PËR ENERGJI TERMIKE 

Metodologjia 

Metodologjia e përdorur për parashikimin e kërkesës për energji termike është 

bazuar në të dhënat historike të konsumit, dhe karakteristikat e sistemit të ngrohjes 

qendrore për të mundësuar zgjerimin e rrjetit, e rrjedhimisht të bazës së 

konsumatorëve, si dhe të kapaciteteve prodhuese të energjisë termike. Gjithashtu 

në parashikimin e kërkesës janë marrë për bazë projeksionet zhvillimore të NQ 

Termokos e po ashtu edhe planifikimet e rritjes ekonomike të gjithmbarshme në 

shkallë vendi.   

Projeksionet zhvillimore të sistemit të ngrohjes qendrore të NQ Termokos kryesisht 

përfshijnë planifikimet për zgjerim të rrjetit të shpërndarjes e rrjedhimisht rritjen e 

bazës së konsumatorëve / sipërfaqes ngrohëse, që janë faktorë përcaktues për 

rritjen e konsumit të ngrohjes.  

Gjithashtu ndikimi i rritjes së gjithmbarshme ekonomike vlerësohet përmes 

indikatorëve të zhvillimit ekonomik si BPV.  

Detaje lidhur me parashikimin e kërkesës 

Parashikimi i kërkesës për energji termike mund të bazohet në kërkesën/ konsumin në 

rritje në tri sezonet e fundit (tabela 8). Në sezonet e mëhershme (para funksionalizimit 

të kogjenerimit), furnizimi me ngrohje nga NQ Termokos nuk ka qenë në nivelin e 

duhur, prandaj edhe kërkesa për kyçje në sistemin e ngrohjes qendrore ka qenë e 

papërfillshme. Megjithatë pas funksionalizimit të kogjenerimit, kërkesa pë kyçje është 

rritur, kështuqë në vazhdimësi ka pasur rritje të sipërfaqes ngrohëse të kyçur, e 

rrjedhimisht furnizim / konsum më madh. Në tabelën e mëposhtme paraqitet 

furnizimi / konsumi në tri sezonet paraprake.  
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Tab. 8: Sipërfaqet ngrohëse dhe furnizimi (konsumi) i konsumatorëve në 3 sezonet paraprake 

KËRKESA E KONSUMATORËVE PËR ENERGJI TERMIKE – për 3 sezonet paraprake   (2017/18, 2018/19 -2019/20) 

  
Konsumatorët Shtëpiak 

Konsumatorët Komercial e 
Institucional 

Total Konsumatorët 

  Sipërfaqja 
Ngrohëse 

(m2) 

Kapaciteti 
Termik 
(MW) 

Sasia e 
energjisë 
termike 
(MWh) 

Sipërfaqja 
Ngrohëse 

(m2) 

Kapaciteti 
Termik 
(MW) 

Sasia e 
energjisë 
termike 
(MWh) 

Sipërfaqja 
Ngrohëse (m2) 

Kapaciteti 
Termik 
(MW) 

Sasia e 
energjisë 
termike 
(MWh) 

2017/2018 721,567 64.94 109,924 531,130 58.42 89,938 1,252,697 123.37 199,862 

2018/2019 738,413 66.46 101,742 555,836 61.14 110,220 1,294,249 127.60 211,962 

2019/2020 812,649 73.14 106,556 571,945 62.91 115,436 1,384,594 136.05 221,992 

 

Bazuar në Planin Zhvillimor 2019-29, numri i konsumatorëve të rijnë, përveç nga  

fizibiliteti i zgjerimit të rrjetit në pjesë të caktuara të qyteti, determinohet edhe me 

kapacitetin energjetik në dispozicion nga sistemi i kogjenerimit, i cili aktualisht është 

140MW. Megjithatë, në periudhën mes viteve 2024-2025 planifikohet dyfishimi i 

kapacitetve të prodhimit nga kogjenerimi (nga 140 MWTH – në 280 MWTH) në TC 

Kosova B, por edhe përmes opcionit në të cilin është i paraparë instalimi i sistemit të 

kogjenerimit në TC Kosova e Re. 

Gjithashtu, në Planin Zhvillimor 2019/29, është  paraparë edhe  “Projekti për furnizim 

me energji termike  përmes energjisë solare”, i cili pritet  të funksionalizohet  në 

periudhën (2025-2026), me ngarkesë maksimale të energjisë termike në rrjet prej  

29MW. 

Numri i konsumatorëve të rijnë dhe energjia e angazhuar për ta, është paraqitur në 

strategjinë e zhvillimit afatgjatë dhe zgjerimit të rrjetit shpërndarës të Termokosit në 

periudhën 2020-2030 (dy skenarë të zhvillimit). Për hartimin e këtij Bilanci është marrë 

projeksioni (skenari) i mesëm. 

Në tabelën vijuese është paraqitur planifikimi dhjetëvjeçarë i kërkesës, respektivisht 

furnizimit të konsumatorëve me energji termike, i ndarë sipas sezoneve për 

periudhën që përfshinë sezonet  2020/2021 – 2029/2030. 
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Parashikimi i kërkesës për energji termike 

Tab. 9: Parashikimi i kërkesës për periudhën që përfshinë sezonet 2020/21-2029/30  

KËRKESA E KONSUMATORËVE PËR ENERGJI TERMIKE – për 10 sezonet e ardhshme (periudha2020/21-2029/30) 

 Konsumatorët Shtëpiak Konsumatorët Komercial e Institucional Total Konsumatorët 

 Sip. Ngroh. (m2) Kapac. Term. 
(MW) 

Sasia e en. 
term. (MWh) 

Sip. Ngroh. (m2) Kapac. Term. 
(MW) 

Sasia e en. 
term. (MWh) 

Sip. Ngroh. (m2) Kapac. Term. 
(MW) 

Sasia e en. 
term. (MWh) 

2020/21           851,035.7          76.59        127,949         603,269.1           66.36  118,107.1    1,454,304.8          142.95        246,056  

2021/22           915,648.8          82.41        134,641         681,546.2           74.97  124,283.6    1,597,195.0          157.38         258,924  

2022/23        1,056,647.8          95.10        141,925         786,496.2           86.51  131,007.6    1,843,144.0          181.61         272,933  

2023/24        1,157,278.3        104.16        149,129         861,398.7           94.75  137,657.7    2,018,677.0          198.91         286,787  

2024/25        1,207,596.7        108.68        156,705         898,852.3           98.87  144,650.3    2,106,449.0          207.56         301,355  

2025/26        1,322,606.4        119.03        164,670         984,457.6        108.29  152,003.3    2,307,064.0          227.32         316,674  

2026/27        1,500,000.0        135.00        173,046      1,060,185.3        116.62  152,003.3    2,560,185.3          251.62         325,050  

2027/28        1,500,000.0        135.00        181,369      1,071,709.2        117.89  159,735.1    2,571,709.2          252.89         341,104  

2028/29        1,500,000.0        135.00        190,703      1,071,709.2        117.89  176,033.7    2,571,709.2          252.89         366,737  

2029/30        1,500,000.0        135.00        200,523      1,071,709.2        117.89  185,098.6    2,571,709.2          252.89         385,622  
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Fig.4. Paraqitja grafik e kërkesës- furnizimit të konsumatorëve me energji termike për periudhën nga  sezona  2020/2021 deri 2029/2030. 

 

 

Në tabelën vijuese paraqiten kërkesa e konsumatorëve për energji termike plus humbjet sasiore në rrejtin e shpërndarjes: 

 

Tab. 10: Kërkesa e konsumatorëve plus humbjet në rrejtin e shpërndarjes për periudhënqë përfshinë sezonet 2020/21 – 2029/30 

KËRKESA PËR ENERGJI TERMIKE PËR 10 SEZONAT E ARDHSHME (KËRKESA E KONSUMATORËVE PLUS HUMBJET NË RRJET) – periudha -sezona: 
2020/2021 -2029/2030 

    

Përshkrimi 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 

Kërkesa e konsumatorëve për energji 
termike (MWh) 

246,056 258,924 272,933 286,787 301,355 316,674 332,781 348,786 366,737 385,622 

Total humbjet sasiore në rrj. e 
shpërndarjes (MWh) 

22,271  22,515  22,130  22,417  22,683  22,923  23,135  24,247  24,449  24,614  

Total kërkesa e kons. plus humbjet 
(MWh) 

268,328  281,439  295,062  309,204  324,037  339,596  355,916  373,034  391,186  410,236  
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Parashikimi i humbjeve të energjisë termike në rrjet 

Humbjet në rrjet përfshijnë humbjet në rrjetin e transportit të energjisë termike (TC Kosova B – NQ Termokos) dhe në rrjetin e 

shpërndarjes së energjisë termike. 

Siç mund të vërehet nga të dhënat e lartëpërshkruara, humbjet e energjisë termike kanë pësuar një rritje të ndjeshme krahsuar me 

sezoni 2018/19 për shkak të realizimit të projektit të EU-së për rehabilitim të rrejtit dhe nënstacioneve, si dhe zgjerim të rrejtit dhe 

nënstacioneve të reja. Konkretisht punimet e projektit janë kryer edhe përgjatë një periudhe të sezonit të ngrohjes 2019/2020, ku ka 

qenë e nevojshme të bëhen testime hidraulike në segmente të caktuara të rrjeti, e po ashtu kur janë instaluar nënstacionet e reja 

fillimisht rrjeti sekondarë është mbushur me ujë nga rrjeti primarë. 

Në tabelën e mëposhtme janë  paraqitur humbjet në rrjet në tre sezonat e kaluara. 

Tab. 11: Humbjet në rrjet të realizuara në tre sezonet paraprake (2017/18 – 2019/20)  

HUMBJET NË RRJET – 3 sezonet paraprake (2019/20-2017/18) 

Përshkrimi 2019/20 2018/19 2017/18 

Humbjet sasiore në rrjetin e transportimit (nëse është e 
aplikueshme) (MWh) 

4,704 5,418 3,784 

Humbjet në përqindje në rrjetin e transportimit (%) 1.9 2.32 1.7 

Humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes (MWh) 21,426 15,577 19,272 

Humbjet në përqindje në rrjetin e shpërndarjes (%) 8.9 6.8 8.8 

Total humbjet sasiore në rrjet (MWh) 26,129.82 20,995 23,056 

Total humbjet në rrejt në përqindje (%)  10.8 9.12 10.5 

 

Aktualisht humbjet në rrjetit e transportit të energjisë termike janë në nivelin 1.9 %, duke qenë se rrjeti është i ri i komisionuar në 

nëntor 2014. Për shkak se me kohë rrjeti do të vjetërsohet dhe dëmtimet mund të jenë më të shpeshta, parashihet një rritje e vogël e 

nivelit të humbjeve.  

Parashihet që në periudhën 2020-2030 ky niveli humbjeve të arrij 2.65%, pra për periudhën dhjetëvjeçare një rritje mesatare e nivelit 

të humbjeve prej 0.75% .  
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Nga tabela shihet rritje e dukshme e humbjeve sasiore (në MWh), që kryesisht është rrjedhojë e rritjes  së planifikuar të prodhimit nga 

koogjenerimi.    

Humbjet në rrjetin e shpërndarjes aktualisht janë 8.9% ,që paraqet një humbje relativisht të lartë për shkak të  humbjeve  të energjisë 

përmes transmetimit të nxehtësisë (sidomos tek gypat e pa izoluar) dhe për shkak të rrjedhjeve të ujit. 

Ngritja e nivelit të humbjeve të energjisë(ujit) në sezonin 2019/20, krahasuar me një sezonë paraprake 2018/19, ka ndodhur për këto 

arsye: 

 Është zgjeruar  rrjeti dhe për të ka pasur testime hidraulike disa herë, 

 Pjesa sekondare e objekteve të reja dhe atyre ku janë ndërruar nënstacionet janë mbushur me ujë nga rrjeti primarë. 

Edhe në sezonat në vazhdim, intenca është që të gjitha  sistemet  sekondare  të  mbushen me ujë  të  zbutur, prandaj edhe 

“humbjet” e energjisë (ujit ) nuk do të tregojnë rënie të dukshme. 

Siç është përmendur më lartë, në vitet / sezonet vijuese parashihen disa projekte të rehabilitimit me ndikim në zvogëlimin e nivelit të 

humbjeve. Gjithashtu edhe projektet e zgjerimit të rrjetit do të ndikojnë në zvogëlimin e nivelit të përgjithshëm të humbjeve në rrjetin 

e shpërndarjes.  

Siç vërehet nga tabela parashihet zvogëlim gradual i humbjeve,  mesatarisht për  0.26 % për çdo sezonë, i cili trend i rënies 

planifikohet të zbres nga 8.3 % në sezonën 2020/2021, për të arritur deri në nivelin prej 6% në sezonën 2029/30. 

Në tabelën më poshtë janë paraqitur humbjet në rrjetin e transportit dhe të shpërndarjes të energjisë termike, dhe të tërësishme, të 

ndara sipas sezonave 2020/21 – 2029/30. 
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Tab. 12: Humbjet në rrjetin e transportit dhe të shpërndarjes periudha që përfshinë sezonat 2020/21 – 2029/30 

HUMBJET NË RRJET PËR DHJETË SEZONET E ARDHËSHME – periudha  -sezona: 2020/21 -2029/30 

Përshkrimi 2020/2021 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 

Humbjet sasiore në rrjetin e 
transportimit (nëse është e 
aplikueshme) (MWh) 

5,353 5,621 6,049 6,661 7,320 8,027 8,788 9,603 10,281 11,003 

Humbjet në përqindje në rrjetin e 
transportimit (%) 

2.0 2.0 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55 2.6 2.65 

Humbjet sasiore në rrjetin e 
shpërndarjes (MWh) 

22,271 22,515 22,130 22,417 22,683 22,923 23,135 24,247 24,449 24,614 

Humbjet në përqindje në rrjetin e 
shpërndarjes (%) 

8.3 8.0 7.5 7.25 7.0 6.75 6.5 6.5 6.25 6.0 

Total humbjet sasiore në rrjet (MWh) 27,624 28,136 28,179 29,079 30,002 30,950 31,922 33,851 34,731 35,617 

Total humbjet në rrejt në përqindje (%)  10.3 10.00 9.55 9.40 9.25 9.10 8.95 9.05 8.85 8.65 
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Fig 6. Paraqitja grafike e humbjeve në  rrjetin e shpërndarjes për periudhën 2020/2021 – 2029/2030 
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Prodhimi  i energjisë termike  

Fillimisht duhet theksuar se prej funksionalizimit të koogjenerimit, prodhimi i energjisë termike në vazhdimësi ka shënuar rritje, dhe ka 

plotësuar me sukses kërkesën për energji termike, duke përmirësuar dukshëm cilësinë e ngrohjes. Në tabelën vijuese janë paraqitur 

të dhënat për prodhimin e energjisë termike për  3 sezonat paraprake. 

Tab. 13: Prodhimi i energjisë termike për 3 sezonat paraprake 2017/18 – 2019/20 

PRODHIMI I ENERGJISË TERMIKE në 3 sezonet e kaluara 

Përshkrimi/Përiudha 2019/2020 2018/2019 2017/2018 

Energjia nga lënda djegëse (MWh) - - - 

Efikasiteti termik i stabilimenteve prodhuese në Ngrohtore (%) 
0.85 0.85 0.85 

Bruto prodhimi në stabilimentet prodhuese në Ngrohtore (MWh) 
- - - 

Bruto prodhimi në stabilimentet e kogjenerimit (nëse është e aplikueshme) 
(MWh) 

246,733 233,777 223,738 

Total bruto prodhimi i energjisë termike (MWh) 
246,733 233,777 223,738 

Humbjet sasiore në rrjetin e transportimit (nëse është e aplikueshme) 
(MWh) 

4,704 5,418 3,784 

Konsumi  vetanak (MWh) 686 819 819 

Neto prodhimi i energjisë termike (MWh) 241,343 227,540 219,135 

 

Planifikimet për prodhimin e energjisë termike përgjithësisht janë vlerësuar për të mbuluar kërkesën e parashikuar për energji termike 

(konsumin). Gjithashtu planifikimet për prodhimin e energjisë termike reflektojnë edhe humbjet në rrjet, si dhe efiçiencën e energjisë. 

Një rritje më e madhe e prodhimit është paraparë me dyfishimin e kapaciteteve të kogjenerimit në TC Kosova B. 

Në tabelën më poshtë janë paraqitur prodhimi bruto i ngrohjes, prodhimi neto i ngrohjes dhe sipas viteve / sezoneve 2020/2021 – 

2029/2030: 
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Tab. 14: Planifikimi i prodhimit bruto dhe neto të energjisë termike për periudhën që përfshinë sezonat 2020/21 – 2029/30 

PRODHIMI I ENERGJISË TERMIKE NË 10 SEZONET E ARDHSHME – periudha (sezona  2020/21 -2029/30) 

Përshkrim i/Muaji 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 

Energjia nga lënda djegëse (MWh) 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 

Efikasiteti termik i stabilimenteve 
prodhuese në Ngrohtore (%) 

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 

Bruto prodhimi në stabilimentet 
prodhuese në Ngrohtore (MWh) 

6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 6,819.55 

Bruto prodhimi në stabilimentet e 
kogjenerimit (nëse është e 
aplikueshme) (MWh) 

267,648 281,030 295,082 309,836 325,328 341,594 358,674 376,608 395,438 415,210 

Total bruto prodhimi i energjisë 
termike (MWh) 

274,468 287,850 301,901 316,656 332,147 348,414 365,493 383,427 402,257 422,029 

Humbjet sasiore në rrjetin e 
transportimit (nëse është e 
aplikueshme) (MWh) 

5,353 5,621 6,049 6,661 7,320 8,027 8,788 9,603 10,281 11,003 

Konsumi  vetanak (MWh) 787 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

Neto prodhimi i energjisë termike 
(MWh) 

268,327.6 281,439.3 295,062.3 309,204.1 324,037.5 339,596.3 355,915.9 373,033.7 391,186.1 410,236.3 
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Fig 7. Paraqitja grafike e Prodhimit Neto të ngrohjes për periudhën 2020/2021 – 2029/2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILANCI AFATGJATË I ENERGJISË TERMIKE 

 

22 
 

PËRMBLEDHJE E BILANCIT AFATGJATË TË ENERGJISË TERMIKE PËR PERIUDHËN 2020-2030 

Nr. Përshkrimi Njësia 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 

1 Energjia nga lënda djegëse - mazuti (MWhTH) 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 8,023 11,097 11,097 

2 Efikasiteti termik i stabilimenteve 
prodhuese në Ngrohtore 

(%) 
85% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85% 85% 

3 Prodhimi bruto i energjisë termike në 
Stabilimentet prodhuese të Ngrohtores 

(MWhTH) 
6,819.6 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 6,820 

4 Prodhimi  bruto i energjisë termike në 
stabilimentet e kogjenerimit (nëse është 
e aplikueshme) 

(MWhTH) 
267,648 281,030 295,082 309,836 325,328 341,594 358,674 376,608 395,438 415,210 

5 Total Bruto Prodhimi i energjisë termike (MWhTH) 274,467.6 287,850 301,901 316,656 332,147 348,414 365,493 383,427 402,257 422,029 

6 Humbjet sasiore në rrjetin e transportit 
(rrjetin e kogjenerimit) 

(MWhTH) 
5,353 

5,621 6,049 6,661 7,320 8,027 8,788 9,603 10,281 11,003 

7 Humbjet në përqindje në rrjetin e 
transportit (nëse është e aplikueshme) 

(%) 
2 2.00 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.55 2.6 2.65 

8 Konsumi vetanak (MWhTH) 787 790 790 790 790 790 790 790 790 790 

9 Neto Prodhimi i energjisë termike / 
energjia termike e futur në rrjetin e 
shpërndarjes 

(MWhTH) 
268,328 281,439 295,062 309,204 324,037 339,596 355,916 373,034 391,186 410,236 

10 Humbjet sasiore në rrjetin e shpërndarjes (MWhTH) 22,271.19 22,515 22,130 22,417 22,683 22,923 23,135 24,247 24,449 24,614 

11 Humbjet në përqindje në rrjetin e 
shpërndarjes 

(%) 
8.3 8.00 7.50 7.25 7.00 6.75 6.50 6.50 6,25% 6% 

12 Furnizimi me energji termike (MWhTH) 246,056 258,924 272,933 286,787 301,355 316,674 332,781 348,786 366,737 385,622 

13 Shpenzimi I lëndës djegëse (ton) 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 

14 Sipërfaqja ngohëse m2 
1,454,304.77 1,597,195.00 1,843,144.00 2,018,677.00 2,106,449.00 2,307,064.00 2,560,185.34 2,571,709.19 2,571,709.19 2,571,709.19 

15 Numri i nënstacioneve termike - 481 510 560 570 620 670 690 710 730 750 

16 Kapaciteti i instaluar prodhues MW 274 274 274 274 414 443 443 443 443 443 

17 Gjatësia e tubacionit të rrjetit km 
84 91 94 98 105 109 114 120 123 126 

*Shënim : 

Tek Kapaciteti I instaluar prodhues, është planifikuar si vijon: 

      - Nga sezoni 2024/25 , planifikohet të hyjë në funksion Projekti për dyfishimin e  kapacitetit  të energjisë  termike prej 140 MW.  

 - Ndërsa nga 2025/26 , planifikohet të funksionalizohet Projekti për furnizim me energji termike  përmes energjisë solare me kapacitet 29MW. 
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