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BIZNESET E VOGLA 
DHE ZEJTARITË



 

Kosova është e pasur me kom-
pani të vogla, kompani tregtare 
dhe shërbyese, të cilat përbëjnë 
një larmi të madhe të ndërmar-
rjeve në tërësi. Sektori në vet-
vete mund të ndahet gjerësisht 
në tri kategori, secila me disa 
nënkategori: Shitje me shumicë 
dhe pakicë: shitja me pakicë 
jo—ushqimore, supermarketet 
e  vogla, tregtia me shumicë. 
Shërbimet: Hapësirat për zyre, 
hotelet e vogla dhe bujtinat (të 
mbuluara në një fletushkë të 
veçantë), floktaritë, shërbimet 
profesionale, etj. Zejtaritë dhe 
kompanitë e vogla të prodhimit: 
Prodhimi i makinerive të vogla, 
punimeve të hekurit, i produk-
teve përfundimtare, etj., treg-
tia, shitja dhe riparimi i autom-
jeteve.

Në tërësi, sektori që përfshinë 
këto tregti dhe kompani ka 
një potencial të kombinuar të 
efiçencës së energjisë prej së 
paku 30%. Sidoqoftë, këto kom-
pani vuajnë më së shumti nga 
mungesa e këshillave profesio-
nale në lidhje me efiçencën e en-
ergjisë. 

SHËRBIMET  
Zyrat janë, për shembull, kom-
pani brenda sektorit bankar, fi-
nanciar, të sigurimeve si dhe të 
konsulencës. Ato kryesisht kon-
sumojnë energji për ngrohjen 
dhe ftohjen e dhomave, për 
ndriçim, ventilim dhe pajisje të 
zyrave (kompjuterë, servera, fo-
tokopje, etj.). Ndriçimi përbën 
pjesën më të madhe të konsum-
it të tyre të energjisë. Ndriçimi 
që përdoret është kryesisht 
ndriçim i përgjithshëm siç janë 
dritat shirita. Shumica e tyre do 
të kenë gjithashtu drita të ven-
dosura që më së shpeshti janë 
llamba kompakte fluoreshente 
ose drita halogjene.  Mendoni 
për: 
• Sisteme ndriçimi LED dhe 

sisteme të tjera efiçiente 
• Njësi të ndara dhe qendrore 

të klimatizimit 
• Kaldaja efiçiente 
• Sisteme solare fotovoltaike 

dhe ujë të ngrohtë solar  

Bizneset e tjera të vogla mb-
ulojnë një gamë të gjerë shër-
bimesh të tilla si floktaritë, so-
lariumet, lavanderitë etj. Në 
disa raste, konsumi i energjisë 
është i krahasueshëm me atë të 
shitësve me pakicë, ndërsa në 
raste të tjera kërkohen pajisje 
që shfrytëzojnë më shumë en-
ergji siç janë makinat larëse ose 
shtretërit e diellit. Mendoni për: 
• Sisteme ndriçimi LED dhe 

sisteme të tjera efiçiente 
• Njësi të ndara dhe qendrore 

të klimatizimit 
• Kaldaja efiçiente 
• Sisteme solare fotovoltaike 

dhe ujë të ngrohtë solar 
• Makina larëse komerciale 

efiçiente 
• Pajisje efiçiente për ofruesit 

e shërbimeve të kohës së lirë 
dhe të bukurisë

Bizneset e vogla dhe zejtaritë

PASQYRË E SHEMBUJVE 
TË INVESTIMEVE NË 
KURSIM TË ENERGJISË 
DHE NË ENERGJI TË 
RIPËRTËRISHME NË 
PUNËTORI TË VOGLA, 
ZEJTARI DHE SHËRBIME

SHITJA ME SHUMICË  
DHE PAKICË   

Shitësit me pakicë dhe me shu-
micë, pavarësisht nga madhë-
sia, kërkojnë hapësira të thata, 
të pastra dhe, në rastin e kom-
panive që merren me produkte 
ushqimore, hapësira të ftohjes. 
Një faktor që i dallon shitësit 
me pakicë nga shitësit me shu-
micë është nevoja për ndriçim, 
i cili i tërheq klientët dhe e ven-
dos produktin në dritën e duhur. 
Konsumi tipik i lartë i energjisë 
elektrike në këtë sektor mund 
të zvogëlohet me investime në 
këto pajisje:
— Sisteme ndriçimi LED dhe 

sisteme të tjera efiçiente 
— Njësi të ndara dhe qendrore 

të klimatizimit 
— Kaldaja efiçiente 
— Frigoriferë dhe friza efiçientë
— Ventilim efiçient 
— Furra efiçiente për gatim dhe 

zierje  
— Sistemet për menaxhimin e 

energjisë 
— Sisteme solare fotovolatike 

dhe ndriçim solar (shitësit 
me shumicë zakonisht kanë 
më shumë hapësirë në çati 
për instalime)



ZEJTARITË DHE  
KOMPANITË PRODHUESE 
MË TË VOGLA 

Prodhuesit e vegjël të makiner-
ive, mobileve, pajisjeve shtëpiake 
dhe pajisjeve mjekësore. Kon-
sumi i energjisë përqendrohet za-
konisht rreth ndriçimit, ftohjes, 
ventilimit, kompresimit të ajrit 
dhe teknologjisë informative, 
por gjithashtu edhe rreth disa 
pajisjeve të prodhimit, përfshirë 
pajisjet ndihmëse siç janë kom-
presorët dhe motorët.  Mendoni 
për: 
• Sisteme LED dhe sisteme të 

tjera efiçiente ndriçimi
• Njësi të ndara dhe qendrore 

të klimatizimit 
• Kaldaja efiçiente 
• Sisteme solare fotovoltaike 

dhe ujë të ngrohtë solar 
• Kompresorë efiçientë 
• Motorë dhe invertorë 

efiçientë tregtia, shitja dhe 
riparimi i automjeteve për-
bëjnë një sektor relativisht 
të madh në të cilin energjia 
konsumohet kryesisht për 
ngrohje dhe ndriçim të sal-
lave të shitjes dhe punëtorive 
të riparimit, të cilat gjithash-
tu përdorin kompresorë ajri 
dhe ngrohje të procesuar 
(p.sh., kabinat e spërkatjes)

• Sisteme për rikuperimin e 
nxehtësisë
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SHEMBUJ TË RASTEVE:

PUNËTORIA E RIPARIMIT 
TË AUTO—TRANSMISION-
IT

Natyra e biznesit të riparimit të 
transmisionit të automjeteve 
kërkon të punosh me vegla në 
një mjedis kompleks, praktik. Një 
punëtori e riparimit të transmis-
ionit të automjeteve kishte nev-
ojë për një zgjidhje ndriçimi që 
do të përmirësonte dukshmërinë 
dhe sigurinë në punëtori. Duke 
investuar në zëvendësimin e 
ndriçimit fluoreshent të vjetëru-
ar T12 me teknologji efiçiente 
LED, punëtoria e riparimeve 
kishte arritur të kursente energ-
jinë për më shumë se 50% dhe 
njëkohësisht i kishte përmirësu-
ar kushtet e saj të punës.

KOMPANIA E VOGËL E 
QEPJES 

Një kompani me jo më shumë se 
40 punonjës kishte investuar në 
masa të ndryshme të kursimit 
të energjisë dhe tani kursen 60.2 
MWh/vit duke:
• Instaluar një sistem të ri 

mjaft efiçient të ventilimit
• Instaluar një teknologji mod-

erne të rikuperimit të nxehtë-
sisë

• Zëvendësuar të gjitha dritat 
me llamba moderne LED.

• Izoluar ndërtesën dhe in-
staluar dritare efiçiente në 
energji

• Blerë  26 makina qepëse të 
reja dhe efiçiente
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