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Mohim i përgjegjësisë: Të gjitha informatat/të dhënat e përfshira, janë marrë nga burime autentike që 

besohet të jenë të sakta dhe të besueshme. Ky inventar i emetimeve të GS bazohet në të dhënat dhe 

informatat e mbledhura duke kryer vizita në terren dhe duke u konsultuar me palët e interesit, të dhënat 

e vëna në dispozicion nga Komuna e Prizrenit, dhe në hulumtimin sekondar të informatave të 

disponueshme në domenin publik.   
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  

Inventari i emetimeve të gazrave serrë (GS) të vitit bazë të Komunës së Prizrenit (KP) është llogaritur për 

vitin bazë 2014, dhe për këtë vlerësim të inventarit të emetimeve të gazrave serrë të KP-së janë përdorur 

Udhëzimet e IPCC-së të vitit 1996, rishikuar në 2000, 2003 dhe 2006, për Inventarët Nacionalë të Gazrave 

Serrë, “Udhëzimet e Praktikës së Mirë dhe Menaxhimi i Pasigurisë në Inventarët Nacionalë të GS-ve 

(GPG2000)” nga IPPC-ja, si dhe Protokolli Global për Inventarët e Emetimeve të Gazrave Serrë në Nivel 

Komuniteti (GPC), ISO 14064 dhe Protokolli i GS-ve. 

Të dhënat sektoriale për vlerësimin e emetimeve të GS-ve u përpiluan nga burime të ndryshme, kryesisht 

duke përdorur të dhëna të disponueshme në Kosovë, të dhëna të mbledhura dhe të paraqitura gjatë 

procesit të mbledhjes së të dhënave, dhe konsultime me zyrtarët e KP-së, departamentet sektoriale, 

Agjencinë e Statistikave të Kosovës 1 , raporte të tjera statistikore, studime, broshura dhe burime 

informacioni specifike për Kosovën dhe qytetin. Kur nuk ka të dhëna zyrtare në dispozicion, nuk janë 

marrë në konsideratë në studim. 

Sektorët dhe gazrat e vlerësuar për inventarin e emetimeve të GS-ve përfshijnë emetimet nga burimet,  

kapjen dhe reduktimin të CO2 për qëllime të deponimit gjeologjik përmes  baseneve mbledhës  të të 

gjitha GS-ve antropogjenike. Sipas udhëzimeve të IPCC-së, inventari vlerëson emetimet e GS-ve nga 

sektorët vijues, të cilët janë të rëndësishëm për Prizrenin:  

- Sektori i energjisë (ndërtesa banesore dhe ndërtesa tregtare dhe institucionale) 

 

- Sektori Bujqësor (Bujqësia - biomasa e djegur pa rikuperim të energjisë, aplikimi i uresë, 

emetime të N2O nga toka të menaxhuara - emetime direkte dhe emetime të N2O nga toka të 

menaxhuara - indirekte; dhe nga Blegtoria - fermentimi enterik dhe menaxhimi i plehut organik) 

 

- Sektori për mbetjet (mbetjet e ngurta dhe ujërat e zeza) 

 

- Transporti (nuk vlerësohet, për shkak të mungesës së të dhënave dhe informacioneve përkatëse 

specifike të qytetit) 

 

- Përdorimi i tokës, ndryshimi i përdorimit të tokës dhe pylltaria (nuk vlerësohen dhe 

konsiderohen si basen mbledhës neto, për shkak të mungesës së të dhënave dhe 

informacioneve specifike të qytetit) 

  

- Proceset industriale dhe përdorimi i produkteve industriale (nuk vlerësohen, për shkak të 

mungesës së të dhënave dhe informacioneve përkatëse specifike të qytetit) 

Emetimet e vlerësuara direkte të GS-ve në këtë inventar të GS-ve janë:  

- Dioksidi i karbonit (CO2) 

- Metani (CH4) 

- Oksidi i azotit (N2O)  

Në këtë inventar të GS-ve, vlerësohen dhe raportohen edhe emetimet nga GS-të indirekte vijuese:  

- Oksidet e Azotit (NOx) 

- Monoksid karboni (CO) 

                                                           
1 Referencat për Kosovën do të kuptohen në kontekstin e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1999)  
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- Përbërjet organike të paqëndrueshme jo-metan (NMVOC), dhe 

- Dioksidi i squfurit (SO2) 

Gjatë vitit 2014, qyteti i Prizrenit emetoi gjithsej 1,370,821 tCO 2eq nga sektorët e energjisë stacionare, 

mbetjet dhe bujqësia. Pasqyra e emetimeve të GS-ve nga secili sektor është përmbledhur në tabelën e 

mëposhtme. Sektori i PTNPTP-së do të ishte një basen mbledhës neto në vend, por në rastin e Prizrenit, 

Kosovë, për shkak të mungesës së të dhënave dhe informacionit, kjo nuk është e qartë, dhe përveç kësaj, 

sipas Strategjisë së Ndryshimeve Klimatike 2019 - 2028 dhe Planit të Veprimit për Ndryshimet Klimatike 

2019- 2021, në Kosovë, nënsektori i përdorimit të tokës mbizotërohet nga pylltaria, që mund të jetë një 

basen mbledhës i fuqishëm i karbonit atmosferik. Por për sa i përket karbonit që rrjedh çdo vit nëpër këtë 

nënsektor, ky është sektori i dytë më i madh në Kosovë, me rreth 2.750.000 ton CO2. Inventari i mirë i 

pyjeve dhe menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve mund të kontribuojnë shumë në uljen e emetimeve. Prandaj, 

emetimet e PTNPTP-ve (kryesisht sekuestrimi i karbonit) nuk janë llogaritur për këtë inventar të GS-ve. 

Emetimi neto i GS-ve në vitin 2014 ishte 1,370,821 tCO2eq. Më tej, nuk ka emetime të GS-ve nga djegia 

e materialeve me origjinë biogjenike-CO2 (b) (p.sh., biomasa, bioderivat, etj., pasi derivati me karbon 

neutral konsiderohet si zero) brenda kufijve të qytetit.  

Sasitë totale të emetuara të CO2, CH4, dhe N2O ishin 369,786 t, 3,241 t dhe 3,435 t, respektivisht, baraz 

me një emetim prej 1,370,821 tCO2eq. Emetimet e gazrave nga sektori e transporti (CO2, CH4, N2O) 

nuk janë vlerësuar për këtë inventar të GS-ve, për shkak të mungesës së të dhënave dhe nivelit të lartë 

të pasigurisë në lidhje me informacionin specifik.  

Në qytetin e Prizrenit nuk ka veprimtari të Proceseve Industriale dhe Përdorimit të Produkteve (PIPP) 

me gazra HFC, PFC, SF6 dhe NF3, kështu që ka emetim zero nga sektori i PIPP-ve. 

Tabela e mëposhtme jep kontributin relativ të gazrave të ndryshëm në totalin e emetimeve të CO2eq 

nga qyteti i Prizrenit. Sektori i energjisë stacionare/përdorimi i energjisë ka emetuar 363,318 tCO2eq, 

duke zënë 26.50 % të emetimeve totale të GS-ve gjatë vitit 2014. Sektori për mbetjet ka emetuar 6,139 

tCO2eq, çka përbën 3.37% të emetimeve totale të GS-ve. Sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe përdorimit 

tjetër të tokës (BPYPTT) ka emetuar 961,364 tCO2eq, çka përbën 70.17% të emetimeve totale të GS-ve. 

Nuk ka asnjë emetim të vlerësuar nga sektorët e transportit dhe PIPP-ve. Figura e mëposhtme jep 

distribucionin relativ të emetimeve sipas sektorit. 

Emetimet e CO2 nga sektori i energjisë stacionare në raport me totalin e emetimeve të GS-ve ishin më 

të lartat në vitin 2014 (ju lutemi vini re se emetimet e tjera CH4 dhe N2O nga djegiet e derivateve, nuk 

janë llogaritur në lidhje me metodologjinë e GPC-së). Sektori për mbetjet dhe bujqësia janë kryesisht 

përgjegjës për emetimet e CH4 dhe N2O, dhe gjithashtu për emetimin e CO2 për shkak të fertilizimit me 

ure. Gazrat sintetike (HFC, PFC dhe SF6) mund të emetohen vetëm nga proceset industriale; megjithatë, 

në qytetin e Prizrenit nuk ka industri të klasifikuar në sektorin e PIPP-ve, kështu që emetimi i këtyre 

gazrave konsiderohet si 0. Distribucioni relativ për gazrat e emetuar nga secili sektor është paraqitur në 

tabelën e mëposhtme. 

Fushëveprimi i ka kategorizuar emetimet e gazrave serrë nga Qyteti i Prizrenit, të cilat paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 

Emetimet e përgjithshme të fushëveprimit 1 janë 1,014,681 tCO2eq nga: 

o Energjia stacionare (7,178 tCO2eq),  

o Transporti (0 tCO2eq),  

o Mbetjet (46,139 tCO2eq),  

o PIPP (0 tCO2eq) dhe  
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o BPYPTT (961,364 tCO2eq). 

Emetimet e fushëveprimit 2 aplikohen vetëm për sektorin e energjisë stacionare, d.m.th. 305,864 

tCO2eq.  

Emetimet e fushëveprimit 3 janë 50,276 tCO2eq, kryesisht nga 

o Energjia stacionare (50,276 tCO2 eq) dhe  

o Sektori i Transportit (0 tCO2eq). 

 

Përmbledhja e emetimeve të gazrave serrë, sipas sektorit, për Qytetin e Prizrenit në 

vitin 2014 

Emetimet e gazrave serrë, sipas sektorit, për Qytetin e Prizrenit në vitin 2014 

Sektori Gjithsej sipas fushëveprimit (tCO2e) 

Gjithsej sipas 

nivelit të 

raportimit të 

emetimeve të 

shkaktuara nga 

qyteti (tCO2e) 

    

Fushëvep

rimi 1 

(Territori

al) 

Fushëve

primi 2 

Fushëve

primi 3 

përfshir

ë në 

kornizë

n 

BAZIKE

/ 

BAZIKE

+  

Fushëv

eprimi 

tjetër 3 

BAZIKE BAZIKE+ 

Energji 

stacionare 

Përdorimi i energjisë 

(të gjitha emetimet e 

Fushëveprimit I 

përveç I.4.4) 

7,178 305,864 50,276 NV 313,042 363,318 

Prodhimi i energjisë i 

furnizuar në rrjet 

(I.4.4) 

0           

Transporti (të gjitha emetimet II)  0 0 0 NV 0 

Mbetje 

Gjeneruar në qytet 

(të gjitha III.X.1 dhe 

III.X.2). 

46,139   0 NV 46,139 46,139 

Gjeneruar jashtë 

qytetit (të gjitha 

III.X.3) 

0           

PIPP (të 

gjitha 

emetimet 

IV) 

  0     NV   0 
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BPYPTT 

(të gjitha 

emetimet 

V) 

  961,364     NV   961,364 

Gjithsej   1,014,681 305,864 50,276 NV 359,181 1,370,821 

    Burimet e kërkuara për raportimin BAZIK 

    Burimet e kërkuara për raportimin BAZIK+ 

    Burimet e përfshira në fushëveprimin tjetër 3  

    Burimet e kërkuara për totalin e territorit, por jo për raportimin BAZIK/BAZIK+  

    Emetimet jo të aplikueshme 
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1 HYRJE  

1.1 SFONDI I PROJEKTIT  

1.1.1 Konteksti i Projektit 

Anembanë globit, qytetet po rriten me shpejtësi për shkak të rritjes së popullsisë, çka rezulton në 

përshkallëzimin e konsumit të energjisë dhe burimeve të emetimeve globale të gazrave serrë (GS). Rritja 

e presionit ndaj derivateve, emetimet rezultuese të GS-ve dhe ndikimet e tyre të dëmshme në mjedis, i 

kanë shtyrë qytetet anembanë globit të ndërmarrin hapa proaktivë, si identifikimi dhe llogaritja e 

emetimeve të GS-ve, dhe më pas krijimi i planeve të veprimit për zvogëlimin e emetimeve të GS-ve.  

Në kontekstin e Kosovës, ka një shtytje të vazhdueshme për zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe 

adaptimin ndaj tyre, pasi Kosova është shumë e ndjeshme ndaj ndikimeve të dëmshme të ndryshimeve 

klimatike, marrë parasysh popullsinë e saj, urbanizimin e shpejtë, ekonominë agrare, rajonin malor dhe 

alpin. Sipas Agjencisë Qendrore të Inteligjencës - SH.B.A. (CIA) popullsia në Kosovë ishte 1,907,592 në 

korrik 2018, dhe pritet të arrijë në 2.09 milion deri në vitin 2030. Si rezultat i shtimit të urbanizimit dhe 

rritjes së shpejtë ekonomike, qytetet në Kosovë po përjetojnë një rritje paralele të kërkesës për energji 

dhe infrastrukturë, për shembull, sipas Opsioneve të Energjisë së Qëndrueshme për Kosovën (Raporti i 

19 janarit 2012), kërkesa për energji në Kosovë ishte 5636 GWh në vitin 2010, dhe pritet të rritet në 8430 

GWh deri në vitin 2020.  

Elementi më kritik i rritjes me emetime të ulëta karboni është identifikimi i burimeve, veprimtarive, dhe 

kontributit të tyre në emetimet e GS-ve brenda kufijve të qytetit, si dhe llogaritja dhe administrimi i 

emetimeve në nivelin e qytetit. Për t’i menaxhuar emetimet e GS-ve në mënyrë efektive, hapi i parë është 

zhvillimi i inventarit të GS-ve, pasuar nga matja dhe raportimi. Një inventar do të lejonte të kuptuarit më 

të mirë të sektorëve me emetime intensive të GS-ve dhe të potencialit për zvogëlim të GS-ve. Më pas, 

mund të hartohet një plan efektiv dhe me aktivitete të realizueshme për karbon të ulët, për ta bërë qytetin 

të jetueshëm dhe të qëndrueshëm. 

1.1.2  Rreth Projektit 

Kosova i konsideron ndryshimet klimatike si fushë prioritare, dhe është e përkushtuar të japë kontributin 

e saj në zgjidhjen e kësaj sfide globale. Edhe pse Kosova nuk është ende Palë e UNFCCC-së, ka përgjegjësi 

t'u përgjigjet kërkesave të Konventës dhe Protokollit, si një nga nënshkruesit e Traktatit të Komunitetit 

të Energjisë. Traktati i Komunitetit të Energjisë përcakton edhe objektiva të qarta të zvogëlimit të 

përdorimit të energjisë, si dhe kërkon rritjen e pjesës së energjisë së ripërtërishme. Bazuar në të dhënat 

aktuale, kontributi i Kosovës në emetimet globale të gazrave serrë është pothuajse i papërfillshëm; 

përkushtimi i vendit për t’iu bashkuar përpjekjeve globale për uljen e nivelit të emetimeve të gazrave 

serrë ka qenë i përgjegjshëm. 

Në kontekstin e legjislacionit për ndryshimet klimatike, aspektet në lidhje me këto ndryshime janë 

përfshirë në legjislacionin përkatës mjedisor, duke përfshirë në Ligjin për mjedisin, Ligjin për mbrojtjen e 

ndotjes së ajrit dhe Ligjin për ujërat. 

Kosova ka aprovuar edhe Strategjinë e Ndryshimeve Klimatike 2018-2028, e cila është në përputhje me 

kornizën e pritshme të politikave klimatike dhe të energjisë së BE-së. Në kuadër të veprimtarive në 

sektorin e ndryshimeve klimatike, Kosova ka përgatitur regjistrin (inventarin) e gazrave serrë për vitet 

2008-2013. 
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Objektivi i projektit të Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) “Mbështetje për Prizrenin 

e Qëndrueshëm - Inicimi i VDKZ-ve Urbane (Veprimet e Duhura Kombëtare për Zbutje)” është ta 

përgatisë qytetin e Prizrenit për zvogëlimin e emetimeve të përgjithshme të Gazrave Serrë (GS) përmes 

ndërhyrjeve ndër-sektoriale në nivelin komunal, të tilla si bashkëpunimi mes industrisë, institucioneve 

qendrore, sektorit privat, shoqërisë civile, duke përfshirë OSHC-të e grave dhe akademikë që sjellin 

përvoja të ndryshme të bazuara në qasjen e ndjeshme ndaj gjinisë. Ky projekt do të kontribuojë në 

krijimin e kushteve të shëndetshme të jetesës urbane dhe në sigurimin e një rritjeje të qëndrueshme, 

duke u bërë shembull për Kosovën si një ndërhyrje në mbarë qytetin. 

Qendra për Zhvillim të Gjelbër në Prizren (QZHGJP) shërben si zyrë e planifikimit dhe mbikëqyrjes për 

VDKZ-në. Ajo do të ketë edhe autoritetin të mbledhë dhe raportojë të dhëna për emetimet e GS-ve në 

mbarë qytetin, të operojë inventarin e GS-ve në mbarë qytetin, të zhvillojë tregues që pasqyrojnë 

perspektivat e qëndrueshmërisë, në vend që thjesht të matet përparimi. Puna do të bëhet në lidhje të 

ngushtë me agjencitë dhe zyrat e tjera të Kosovës, përfshirë Agjencinë e Statistikave të Kosovës dhe 

Agjencinë e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit. 

Përfituesit kryesorë të synuar të projektit janë Komuna e Prizrenit dhe institucionet qendrore. Më 

konkretisht, palët qendrore të interesit përfshijnë AKMM-në, ministritë e linjës dhe departamentet dhe 

agjencitë e tyre përkatëse, zyrtarët e barazisë gjinore, organet qeverisëse dhe teknike përgjegjëse për 

zbatimin e Strategjisë së Kosovës për Ndryshimet Klimatike, ndërsa palët lokale të interesit përfshijnë 

departamentet komunale, organizatat e shoqërisë civile (OSHC) dhe komunitetet lokale. 

Prandaj, kjo detyrë do të sigurojë vlerësimin e detajuar të Inventarit të GS-ve, trajnimin, ndërtimin e 

kapaciteteve dhe institucionalizimin e qytetit të Prizrenit të Kosovës, si dhe do të udhëzojë qytetet e tjera 

që të adoptojnë të njëjtën gjë.  

Llogaritja e emetimeve të GS-ve dhe përgatitja e inventarit të GS-ve për qytetin e Prizrenit është një hap 

fillestar që do t’i mundësojë qytetit të Prizrenit të regjistrojë, gjurmojë dhe monitorojë emetimet e GS-

ve brenda kufijve të identifikuar. Të dhënat e emetimeve të GS-ve do t’i ndihmojnë qytetit të Prizrenit në 

përgatitjen e një plan-veprimi për karbon të ulët. Projekti i llogaritjes së GS-ve ka avantazhet e 

mëposhtme: 

• Mat dhe komunikon në mënyrë të qartë skenarin e nivelit bazë, 

• Ndihmon në identifikimin dhe trajtimin e çështjeve kritike, 

• Angazhim i gjerë i palëve të interesit - hap rrugën për pjesëmarrjen e qytetarëve, qyteteve të tjera 

dhe institucioneve qendrore,  

Kështu, i mundëson qytetit të ndërmarrë veprime efektive në zbutjen e ndikimeve të ndryshimeve 

klimatike. Gjithashtu, i mundëson qytetit të adresojë sfidën e zbutjes së GS-ve në një mënyrë të re dhe 

inovative, ndërkohë që promovon një rritje të qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe reziliente ndaj klimës. 

Për të përfituar nga projekti i llogaritjes së GS-ve, projekti aktual ka katër objektivat specifikë vijues, dhe 

këto përfshijnë:  

• Formulimin e një qasjeje metodologjike për llogaritjen e GS-ve për qytetin e Prizrenit; 

• Identifikimin dhe punën me institucionet e duhura partnere lokale, si për lehtësimin e mbledhjes së 

të dhënave të duhura, ashtu edhe për ndërtimin e kapaciteteve lokale për përditësimin dhe 

raportimin e inventarit të emetimeve të GS-ve; 

• Prodhimin e një raporti të inventarit të qytetit, bazuar në metodologjinë e dakorduar; 
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• Aranzhimin dhe zhvillimin e një punëtorie trajnimi për qytetin e Prizrenit për metodologjinë e 

përdorur dhe për vlerësimin e rezultateve të raportit të llogaritjes së emetimeve të GS-ve.  

1.1.3 Rreth raportit 

Ky raport paraqet inventarin e GS-ve të qytetit të Prizrenit për vitit e inventarit 2014 (vendosur bazuar në 

të dhëna më autentike dhe gjerësisht të disponueshme për vitin 2014). Ky raport ndahet në tre seksione. 

Seksioni I paraqet shkurtimisht sfondin e projektit, duke u përqendruar në detajet e kufijve të inventarit 

dhe detajet e qytetit të përzgjedhur në studim, me profilin gjeografik, demografik, klimatik të qytetit.  

Seksioni II paraqet informacionin për inventarin e GS-ve për qytetin dhe një pasqyrë të detajuar të 

sektorëve të konsideruar për inventarin e GS-ve, të dhënat e veprimtarive, metodologjinë dhe faktorët e 

përdorur të emetimeve, analizën e hollësishme të emetimeve të GS-ve sipas sektorit, nënsektorit, 

kategorisë dhe nënkategorisë së zgjedhur. Paraqitet edhe pasqyra sasiore dhe cilësore e inventarit në 

detaje të GS-ve për Qytetin sipas "Protokollit Global për Inventarët e Emetimeve të Gazrave Serrë në 

Shkallë Komuniteti" (Protokolli GPC ose GPC) dhe informacioni teknik që përshkruan metodologjinë e 

mbledhjes së të dhënave të veprimtarive për llogaritjen e GS-ve.  

Seksioni III përmban gjetjet dhe rekomandimet kyçe, dhe një vlerësim krahasues me qytetet e 

përzgjedhura. Më tej, në shtojcën e këtij raporti përfshihen formatet për mbledhjen e të dhënave dhe 

raportimin për emetimet e GS-ve. Shtojca II e raportit jep detaje në lidhje me faktorët e emetimeve dhe 

GWP (potencialin e ngrohjes globale) të gazrave kryesorë GS. Shtojca III përmban detajet e Termave të 

Referencës të angazhimit të institucioneve partnere lokale për llogaritjen e emetimeve të GS-ve.  

1.2 RRETH QYTETIT - PRIZRENI  

1.2.1 Profili i qytetit të Prizrenit  

Komuna e Prizrenit është komuna e dytë më e madhe në Kosovë, dhe qendra rajonale e Kosovës 

jugperëndimore. I vendosur në shpatet e Maleve të Sharrit, qyteti është një nga vendbanimet më të 

vjetra të banuara në rajon, dhe gjithashtu në Evropën juglindore.  

Për shkak të masës së ndryshimeve politike, sociale dhe ekonomike gjatë periudhave të caktuara kohore, 

Prizreni ka parë luhatje në zhvillimin e tij ekonomik, shoqëror dhe kulturor. Por, konflikti i Kosovës dhe 

pasojat e tij kanë ndikuar për keq në të ardhmen e Komunës. Sot, ajo përballet me shumë sfida në 

menaxhimin e burimeve dhe territorit të saj. Këto përfshijnë ndikimet e rënies ekonomike, shkallën e 

lartë të papunësisë, praninë e ekonomisë joformale, mungesën e prodhimit të organizuar industrial dhe 

bujqësor, dhe mungesën e investimeve për infrastrukturën urbane. Qyteti vuan edhe nga degradimi i 

madh i mjedisit. Kjo shoqërohet me pritshmëritë e ulëta personale dhe migrimin e vazhdueshëm.  

Komuna e Prizrenit ndodhet në Kosovën juglindore. Ajo mbulon një sipërfaqe prej afro 640 km2 dhe 

përfshin qytetin e Prizrenit dhe 74 fshatra. Sipas Regjistrimit të Popullsisë dhe Amvisërive të Kosovës të 

viti 2011, popullata e përgjithshme është 177,781 banorë. 

Tabela 1 : Informata për qytetin e inventarit (Prizren)  

Informata për qytetin e inventarit 

Kufijtë e Inventarit  Informata për qytetin 

Emri i qytetit Prizren 
 Kosovë 

Rajoni Evropë dhe Azia Qendrore 

Viti i inventarit 2014 
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Kufijtë gjeografikë Sipërfaqja Komunale e Prizrenit  

Koordinatat 

gjeografike 
42.2153° V, 20.7415° J 

Lartësia mbidetare 

Topografia e Komunës së Prizrenit ka një strukturë të valëzuar, me lartësi mbidetare 

në intervalin nga 300 m - 2600 m. Qendra e qytetit është vendosur në një sipërfaqe 

të sheshtë, por topografia kodrinore vërehet në drejtim të perëndimit, dhe 

veçanërisht në drejtim të lindjes. Lartësia mbidetare e qendrës së qytetit është 400 

m 

Sipërfaqja e tokës 

(km2) 
640 km2 

Popullata e banorëve 

në 2014 

183,595 (sipas Master Planit për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta të Komunës së 

Prizrenit 2014 - 2023) 

Gjithsej amvisëri  26724  

Kategoria e të hyrave Të ardhura të ulëta të mesme 

BHV për kokë (US$) 3890 

Klima 
   
Kontinentale, me ndikime mesdhetare dhe alpine 

Legjislativi 

Asambleja komunale ka 41 anëtarë që vijnë nga tetë (8) subjekte politike, 34 anëtarë janë shqiptarë të 

Kosovës, katër (4) janë boshnjakë të Kosovës dhe tre (3) janë turq të Kosovës; 16 janë gra.  

Ekzekutivi 

Komuna udhëhiqet nga kryetari i komunës Mytaher Haskuka, i zgjedhur në mandatin e tij të parë si 

kryetar me 50.36% të votave në raundin e dytë të zgjedhjeve komunale të vitit 2017. 

Ka 13 drejtori komunale. Një (1) drejtori drejtohet nga një drejtore grua: turizmi dhe zhvillimi ekonomik, 

12 drejtori drejtohen nga burra si drejtorë: shëndetësia; inspektimit; shërbimet publike; emergjencat 

dhe siguria; administrata; arsimi dhe shkenca; kultura, rinia dhe sporti; kadastra dhe gjeodezia; urbanizmi 

dhe planifikimi hapësinor; bujqësia dhe zhvillimi rural; puna dhe mirëqenies sociale; dhe buxheti dhe 

financat. Në mandatin e kaluar (2013-2017), kishte dy (2) drejtoresha (burimi: zyrtari komunal për 

informim). 

Ekonomia 

Ekonomia e komunës së Prizrenit bazohet kryesisht në bujqësi, tregti, ndërtim, dhe përpunim të 

ushqimit, të gjitha ndërmarrje private. Ka rreth 5400 biznese private të regjistruara që veprojnë në 

komunë. Nuk ka të dhëna të besueshme për numrin e personave të punësuar në sektorin privat. Zona 

industriale është ende në pritje të shpronësimit të pronave të vendosura në këtë zonë (burimi: Zyra e 

Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë). 

Shërbimet publike 

Infrastruktura: Statusi i përgjithshëm i infrastrukturës në komunë vlerësohet si i mirë. Të gjitha rrugët 

kryesore që lidhin fshatrat me qendrën urbane janë të asfaltuara. Furnizimi me ujë është funksional në 

qytetin e Prizrenit dhe në fshatra. Nuk ka sistem kanalizimi në disa fshatra. Furnizimi me energji elektrike 

është ende problematik, veçanërisht gjatë dimrit dhe në fshatra (burimi: ndërmarrja publike regjionale 

e ujësjellësit “Hidroregjioni”). 

Shëndeti: Sistemi i kujdesit parësor shëndetësor përfshin 14 qendra komunale të shëndetit familjar dhe 

26 shtëpi shëndetësore. Ka 475 punonjës, përfshirë mjekë, infermierë dhe staf ndihmës; 264 gra dhe 
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211 burra. Spitali rajonal në Prizren ofron shërbime për afërsisht 250,000 banorë. Punëson 778 punonjës, 

përfshirë 155 mjekë, dhe është i pajisur me njësi të urgjencës dhe kujdesit intensiv. 

Arsimi: Ka 56 shkolla, 51 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta me 25,808 nxënës dhe 1,877 

mësimdhënës, dhe pesë (5) shkolla të mesme të larta me 7,691 nxënës dhe 373 mësimdhënës. Kopshtet 

e fëmijëve menaxhohen në mënyrë private. Në Prizren ndodhet edhe universiteti publik “Ukshin Hoti”, 

ku ligjërohet në gjuhët shqipe, boshnjake dhe turke. 

Objektet fetare dhe kulturore 

Komuna e Prizrenit ka 75 xhami. Ka 20 kisha dhe manastire ortodokse serbe. Ka pesë (5) kisha katolike, 

shtatë (7) teqe dhe tre (3) kisha protestante (burimi: Qendra e Bashkësisë Islame, Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, dhe UNESCO). 

Gjithsej, 184 objekte të trashëgimisë kulturore në komunën e Prizrenit janë përfshirë në listën e 

objekteve nën mbrojtje të përkohshme, dhe gjashtë (6) nën mbrojtje të përhershme, të Ministrisë së 

Kulturës Rinisë dhe Sportit. 

Modeli i përdorimit të tokës  

Analizat e PZHKP 2025 për përdorimin e tokës përbëhen nga anketat në terren dhe të dhënat e marra 

nga institucionet (Tabela e mëposhtme). Të dhënat për hartën e tokës bujqësore, hartën e klasifikimit 

të tokës, sipërfaqet ujore dhe zonat pyjore, janë nga studimet e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor të vitit 2004, ndërsa të dhënat për vendbanimet, mjediset e punës, etj., janë prodhuar duke 

mbivendosur rezultatet e anketave në terren.  

Tabela 2 : Modeli i përdorimit të tokës i Komunës së Prizrenit 

Përdorimi i tokës  Sipërfaqja në ha 

Nëntotali i lokacioneve banesore 2,502.52 

Nëntotali i Tregti + Shërbime + Përdorim i përzier  340.11 

Nëntotali i Strukturave Urbane 164.33 

Nëntotali i industrisë  178.79 

Nëntotali i infrastrukturës  1,105.25 

Nëntotali i zonave ushtarake  95.34 

Nëntotali i sipërfaqeve bujqësore  18,495.10 

Livadhe  4,795.46 

Kullota 14,096.83 

Pyje 20,046.71 

Nëntotali i sipërfaqeve të tjera  1,960.24 

Gjithsej 63,780.68 

Burimi: Ministria e Bujqësisë, 2005; Anketa në terren, 2009 
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Figura 1: Rajonet gjeografike të Komunës së Prizrenit (PZHKP 2025, Anketa në Terren, prill 2009) 

 

 

Struktura klimatike  

Klima e Prizrenit shfaq një karakter kontinental me 

një ndikim të butë të klimës mesdhetare në lartësitë 

më të ulëta, ndërsa në male mbizotëron një klimë e 

ashpër alpine. Klima mesdhetare sillet nga era e 

ngrohtë e Adriatikut që vjen përmes kanionit të lumit 

Drini i Bardhë. Karakteristikat e buta klimatike 

sigurojnë begatinë e burimeve të pasura natyrore. 

Ato ndihmojnë në kultivimin e rrushit, si dhe të 

frutave dhe perimeve të tjera. Distanca nga deti 

është një tregues i rëndësishëm i kushteve klimatike, 

dhe distanca nga deti e Prizrenit është 105 km. Në 

verë, kushtet klimatike janë relativisht të 

qëndrueshme, me reshjet të rralla, ndërsa gjatë 

dimrit reshjet janë të forta. Në vjeshtë vërehen 

temperatura më të larta në krahasim me pranverën. 

Temperatura mesatare më e lartë në vjeshtë është 

17.6ºC. Në 60% të vitit, temperatura është më e lartë se 0ºC, që do të thotë se nuk ka ngrica gjatë 229 

ditëve. 

Klima në Prizren është e ngrohtë dhe e butë. Prizreni është një qytet me reshje të konsiderueshme 

shiu. Edhe në muajin më të thatë, ka mjaft shi. Sipas Köppen dhe Geiger, kjo klimë klasifikohet si 

Cfb. Temperatura mesatare vjetore në Prizren është 11.7°C. Reshjet mesatare vjetore janë rreth 841 

mm. 

 

 

                                                           
2Master Plani për Menaxhimin e Mbetjeve të Ngurta të Komunës së Prizrenit 2014 - 2023  
3 Plani Zhvillimor i Komunës së Prizrenit 2025 

Demografia: Qyteti i Prizrenit 2 

 
Popullata 

 

 

183,595  

 
Sipërfaqja 

Komunale 

 

640 km2 3 

 

     

Shkalla e shkrim-

leximit  

 

 

 
       Raporti gjinor 

 

49.8% femra dhe 

50.2% meshkuj 
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Grafiku i klimës/moti sipas muajit në Prizren 

 

Muaji më i thatë është gushti, me 46 mm shi. Shumica e reshjeve bien në nëntor, mesatarisht 99 

mm. 

 

 

Temperatura mesatare në Prizren 

 

Korriku është muaji më i ngrohtë i vitit. Temperatura mesatare në korrik është 21.8°C. Janari është 

muaji më i ftohtë, me temperaturë mesatare 0.3°C. 
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Moti në Prizren sipas muajit/mesataret e motit: 

  janar shkurt mars prill maj qershor korrik gusht shtator tetor nëntor dhjetor 

Temperatura mes. 

(°C) 

0.3 3 7.1 11.4 16.3 19.8 21.8 21.7 18.2 12.5 6.3 1.8 

Temperatura min. 

(°C) 

-2.8 -0.5 2.5 6.3 10.4 13.8 15.5 15.1 11.9 7.5 2.9 -1 

Temperatura 

maks. (°C) 

3.4 6.5 11.8 16.6 22.2 25.8 28.2 28.3 24.5 17.6 9.7 4.6 

Temperatura mes. 

(°F) 

32.5 37.4 44.8 52.5 61.3 67.6 71.2 71.1 64.8 54.5 43.3 35.2 

Temperatura min. 

(°F) 

27.0 31.1 36.5 43.3 50.7 56.8 59.9 59.2 53.4 45.5 37.2 30.2 

Temperatura 

maks. (°F) 

38.1 43.7 53.2 61.9 72.0 78.4 82.8 82.9 76.1 63.7 49.5 40.3 

Reshje / Shira 

(mm) 

75 67 67 70 79 55 49 46 64 80 99 90 

Ka një dallim prej 53 mm reshjesh midis muajve më të thatë dhe më të lagësht. Gjatë gjithë vitit, 

temperaturat ndryshojnë me 21.5°C. 

Struktura topografike  

Topografia e Komunës së Prizrenit ka një strukturë të valëzuar, me lartësi mbidetare në intervalin nga 

300 m - 2600 m. Qendra e qytetit është vendosur në një sipërfaqe të sheshtë, por topografia kodrinore 

vërehet në drejtim të perëndimit, dhe veçanërisht në drejtim të lindjes. Lartësia e qendrës së qytetit 

është 400 m. Koordinatat e Prizrenit janë 42.2153° Veri, 20.7415° Lindje. Vendndodhja gjeografike e 

Prizrenit siguron kushte të përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë, industrisë ushqimore dhe 

turizmit. 

Malet dhe luginat  

Territori i Prizrenit përfshin pjesë të maleve vijuese: Sharr, Oshlak, Korritinik, Pashtrik, dhe përmban 

pjesën e rrafshët të luginës së Dukagjinit. Pjesët malore mbi 1500 m mbulojnë afërsisht 15% të të gjithë 

kufijve komunalë. Lartësia më e madhe mbidetare e Komunës së Prizrenit është në Malet e Sharrit në 

anët lindore dhe juglindore, me afërsisht 2600m. Malet e Sharrit janë në kufi me Maqedoninë e Veriut 

në juglindje, Komunën e Dragashit në veri, Komunën e Shterpcës në lindje, dhe Komunën e Suharekës 

në verilindje. Lugina e Zhupës, baza e lumit Lumbardhi, shtrihet nëpër këto male drejt Prizrenit. Malësia 

e Pashtrikut, në kufi me Shqipërinë në perëndim, ka lartësinë e dytë më të madhe mbidetare, duke kapur 

1950 m në pikën më të lartë. 

Lumenj dhe sipërfaqe të tjera ujore  

Prizreni është një nga krahinat me fat sa i përket sasisë së burimeve ujore. Lumi më i rëndësishëm dhe 

më i gjatë në Prizren është Drini i Bardhë (111 km). Ai hyn në Prizren nga veriu dhe vazhdon në drejtimin 

jugperëndimor në Shqipëri, për t’u derdhur në Detin Adriatik. Lumi formon një liqen të vogël brenda 

kufijve të Fshatit Dobrushta. Në terma hidrografikë, i gjithë territori i Komunës së Prizrenit është pjesë 

e pellgut të Drinit të Bardhë dhe pellgut të Vardarit, përkatësisht Detit Adriatik dhe Detit Egje. 

Konstrukti gjeologjik  

Prizreni ka shkëmbinj nga epoka dhe me litologji të ndryshme. Shkëmbinjtë më të vjetër janë krijimet 

Paleozoike, Permiane - Triasike, Triasike e vonë dhe e mesme, Jurasike, Kretace, Noegjene dhe 

Kuaternare. Konstrukti gjeologjik dhe tektonik i Komunës së Prizrenit është treguesi kryesor për pritjen 



21 
 

e shfaqjes së burimeve minerare. Ky territor dihet se ka qenë një burim i mineraleve të dobishme në të 

kaluarën.  

Aftësia për plantacion e tokës  

Klasifikimi i tokës sipas kapaciteteve për plantacion është analizuar në pesë kapituj, duke përfshirë 

mbjelljen e perimeve, mbjelljen e drithërave, mbjelljen e frutave, pyjet dhe bimët barishtore. Llojet e 

tokave të përshtatshme për kapacitetet e përmendura të plantacionit:  

• Llojet e tokës të përshtatshme për plantacionet e perimeve: smonica e murrme, aluvion argjili, 

aluvion i shkrifët dhe aluvion i murrmë. 

• Llojet e tokës të përshtatshme për kultivimin e frutave dhe vreshtave: tokë e shkrifët livadhe, moçal 

minerar, ranishte e shkrifët e kuqërremtë, ranishte e shkrifët aluvioni, tokë gëlqerore kompakte, 

dhe aluvion argjilor. 

• Llojet e tokës të përshtatshme për plantacionet e drithërave: smonica e murrme, aluvion argjili, 

aluvion i shkrifët dhe aluvion i murrmë.  

• Llojet e tokës të përshtatshme për pyjet: ranishte e shkrifët e kuqërremtë, ranishte e shkrifët 

aluvioni, tokë gëlqerore kompakte. 

• Llojet e tokës të përshtatshme për bimët barishtore: ranishte e shkrifët e kuqërremtë, ranishte e 

shkrifët aluvioni, tokë gëlqerore kompakte, livadhe argjilore, dhe llojet e tokës së murrmë. 

Trashëgimia natyrore  

Trashëgimia natyrore ka një rëndësi të madhe me mundësitë e zhvillimit të turizmit, i cili është një faktor 

kryesor për zhvillimin ekonomik. 

Në Prizren gjenden tre rezervate natyrore, Maja e Arnetit, Oshljaku dhe Pisha e Madhe, të cilat janë të 

rëndësishme me rezervat e tyre species endemike të Pishës Boshnjake (Pinus Heldreicheii).  

Sipërfaqja më e madhe e zonave të mbrojtura përfshihet në Parkun Nacional “Malet e Sharrit”, i cili 

ndodhet në Komunën e Prizrenit. Parku Nacional i Maleve të Sharrit dallohet nga vlerat botanike, 

faunistike, ekologjike, turistike, rekreative, sportive, edukative dhe kulturore. Parku ka zona kaq të pasura 

me biodiversitet, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Gadishullin Ballkanik, saqë përfaqëson një thesar të 

specieve bimore, me një numër të specieve endemike, relikte, të rralla dhe të kërcënuara. 

2 INFORMATA PËR INVENTARIN E GAZRAVE SERRË TË 

QYTETIT 

Ky kapitull paraqet një përshkrim të hollësishëm të inventarit të emetimeve të gazrave serrë (GS) të 

dioksidit të karbonit (CO2), metanit (CH4), oksidit të azotit (N2O), hidrofluoro karbureve (HFC), perfluoro 

karbureve (PFC), dhe heksafluoridit të squfurit (SF6) nga burimet dhe heqja e tyre me basen mbledhës, 

për vitin 2014. Sektorët e mbuluar përfshijnë emetimet e energjisë stacionare, transportit, mbeturinave, 

proceseve industriale dhe përdorimit të produkteve (PIPP), bujqësisë, pylltarisë dhe përdorimit tjetër të 

tokës (BPYPTT), dhe çdo emetim tjetër që ndodh jashtë kufijve gjeografikë si rezultat i veprimtarive të 

qytetit.  
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Raportimi është në përputhje me kornizën e Protokollit Global për Inventarët e Emetimeve të Gazrave 

Serrë në Shkallë Komuniteti4 (GPC) (procesi dhe metodologjia e tij e vlerësimit të GS-ve bazohet në IPCC 

2006). Korniza e GPC-së mat dhe shpalos një inventar gjithëpërfshirës të emetimeve të GS-ve, dhe i 

totalizon këto emetime duke përdorur dy qasje të veçanta por plotësuese. Njëra mënyrë kap emetimet 

nga veprimtaritë e prodhimit dhe të konsumit që ndodhin brenda kufijve të qytetit, përfshirë disa 

emetime të lëshuara jashtë kufijve të qytetit. Tjetra kategorizon të gjitha emetimet në “fushëveprime”, 

(Fushëveprimet 1, 2 dhe 3) në varësi të vendit ku ndodhin fizikisht. Ky inventar i emetimeve të GS-ve 

sipas GPC-së për qytetin mbulon të gjitha emetimet për të cilat ka të dhëna të disponueshme dhe të 

besueshme, si dhe janë aplikuar metodologjitë më të përshtatshme, në përputhje me inventarin nacional 

të Kosovës.  

Tabela 3: Definimet e fushëveprimit për inventarët e GS-ve të qytetit 

Fushëveprimi Përkufizimi 

Fushëveprimi-

1: 

Emetimet e GS-ve nga burime të vendosura brenda kufijve të qytetit 

Fushëveprimi-

2: 

Emetimet e GS-ve që ndodhin si pasojë e përdorimit të energjisë elektrike të 

furnizuar nga rrjeti, nxehtësisë, avullit dhe/ose ftohjes, brenda kufijve të qytetit 

Fushëveprimi-

3: 

Të gjitha emetimet e tjera të GS-ve që ndodhin jashtë kufijve të qytetit si rezultat i 

veprimtarive që ndodhin brenda kufijve të qytetit 

 

Figura 1: Burimet dhe kufijtë e emetimeve të GS-ve të qytetit  

 

GPC-ja kërkon që qytetet t’i raportojnë emetimet e tyre GS sipas gazrave, fushëveprimit, sektorit 

dhe nënsektorit, dhe konsideron dy qasje të veçanta, por plotësuese, siç diskutohet më poshtë: 

                                                           
4 Protokolli Global për Inventarët e Emetimeve të Gazrave Serrë në Nivel Komuniteti (GPC) është një projekt i përbashkët nga 
ICLEI-Qeverisjet Lokale për Qëndrueshmërinë (ICLEI), Instituti i Burimeve Botërore (WRI) dhe Grupi C40 i Udhëheqjes 
Klimatike për Qytetet (C40), me bashkëpunim shtesë nga Banka Botërore, UNEP, dhe UN-Habitat. 
http://www.ghgprotocol.org/city-accounting 

http://www.iclei.org/
http://www.wri.org/
http://www.c40.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unep.org/
http://unhabitat.org/
http://www.ghgprotocol.org/city-accounting
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Korniza e fushëveprimeve: Kjo kornizë konsideron emetimet sipas fushëveprimeve 1, 2 dhe 3. 

Fushëveprimi 1 (ose emetimet territoriale) lejon llogaritjen e ndarë të të gjitha emetimeve të 

GS-ve të prodhuara brenda kufijve gjeografikë të qytetit, në përputhje me raportimet e nivelit 

nacional për GS-të.  

Korniza për emetimet e shkaktuara nga qyteti: Kjo kornizë shqyrton emetimet e GS-ve që 

mund t’u atribuohen veprimtarive që ndodhin brenda kufijve gjeografikë të qytetit. Ajo mbulon 

burimet e përzgjedhura të emetimeve të fushëveprimeve 1, 2 dhe 3, të cilat përfaqësojnë 

burimet kyçe të emetimit që ndodhin pothuajse në të gjitha qytetet, dhe për të cilat, 

përgjithësisht, janë të disponueshme metodat e standardizuara. Korniza për emetimet e 

shkaktuara nga qyteti u jep qyteteve mundësinë e zgjedhjes mes dy niveleve të raportimit: 

BAZIK ose BAZIK+. Raportimi i GS-ve mund të kryhet duke marrë parasysh kornizën BAZIKE ose 

BAZIKE+. Ndërkohë që korniza BAZIKE përfshin energjinë stacionare (përfshin emetimet nga 

djegia e derivateve në ndërtesa, industri dhe nga shndërrimi i burimeve parësore të energjisë 

në rafineritë dhe termocentralet që ndodhen brenda kufijve të qytetit; emetimet nga konsumi 

i energjisë elektrike të furnizuar nga rrjeti, avullit, ngrohjes dhe ftohjes në qytet; humbjet në 

transmetim dhe distribuim të energjisë së furnizuar nga rrjeti; emetimet e ikura nga nxjerrja dhe 

përpunimi i derivateve fosile), transportin brenda kufijve dhe mbeturinat e gjeneruara brenda 

kufijve, korniza BAZIKE+ është një qasje më gjithëpërfshirëse dhe përfshin proceset industriale 

dhe përdorimet e produkteve (PIPP), bujqësinë, pylltarinë dhe përdorimin tjetër të tokës 

(BPYPTT), transportin transkufitar, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit të energjisë.  

Ky studim përfshiu në mënyrë gjithëpërfshirëse të gjithë sektorët dhe nënsektorët e emetimeve 

të GS-ve sipas kornizës BAZIKE+, me sektorin dhe nënsektorin kryesorë të përfshirë në 

inventarin e GS-ve, që paraqiten në tabelën e mëposhtme:  

Tabela 4: Burimi i emetimeve të GS-ve (sektorë dhe nënsektorë) 

Sektorët Nënsektorët e emetimeve të GS-ve 

Energji stacionare 

Ndërtesa banesore 

Ndërtesat dhe objektet tregtare dhe institucionale 

Industri prodhuese dhe ndërtimtari 

Industritë e energjisë 

Veprimtari të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit 

Burime të paspecifikuara 

Emetimet e ikura nga mihja, përpunimi, ruajtja dhe transporti i qymyrit 

Emetimet e ikura nga sistemet e naftës dhe gazit natyror 

Transporti  

Transporti rrugor 

Hekurudhat 

Lundrimi ujor 

Aviacioni 
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Transporti jashtë rruge 

Mbetje  

Deponimi i mbetjeve të ngurta 

Trajtimi biologjik i mbetjeve 

Incenerimi dhe djegia e hapur 

Trajtimi dhe shkarkimi i ujërave të zeza 

PIPP  Proceset Industriale dhe Përdorimet i Produkteve  

BPYPTT Bujqësi, Pylltari dhe Përdorim Tjetër i Tokës  

 

2.1 EMETIMET E GAZRAVE SERRË NË VITIN E INVENTARIT 2014  

Ky seksion paraqet vlerësimet për emetimet e CO2, CH4, N2O, HFC-ve, PFC-ve dhe SF6 nga burimet dhe 

heqjen e tyre me basene mbledhëse, dhe mbulon sektorët e energjisë stacionare, transportit, mbetjeve, 

proceset industriale dhe përdorimet e produkteve (PIPP), bujqësinë, pylltarinë dhe përdorimin tjetër të 

tokës (BPYPTT), dhe çdo emetim tjetër që ndodh jashtë kufijve gjeografikë si rezultat i veprimtarive të 

qytetit. Përkundrejt këtij sfondi, shpjegohet metodologjia e përdorur, masat e SC/KC-së të aplikuara, 

dhe rezultatet e analizës së burimit kryesor, ndërkohë që paraqitet një kualifikim i Shkallës I për 

pasiguritë e lidhura me vlerësimet. 

2.1.1 Të dhënat e veprimtarive, faktorët e emetimit dhe shkallët e përdorura 

metodologjike 

Të Dhënat e Veprimtarive (DHV): “Të dhënat e veprimtarive janë një masë sasiore e një niveli të 

veprimtarive që rezulton në emetimet e GS-ve që ndodhin gjatë një periudhe të caktuar kohore (p.sh. 

vëllimi i gazit të përdorur, kilometrat e përshkuar, tonelata të mbetjeve të dërguara në deponi, etj.)”. Të 

dhënat e veprimtarive janë mbledhur kryesisht nga komuna e Prizrenit dhe departamentet sektoriale të 

lidhura dhe agjencitë e Institucioneve Qendrore, si Agjencia e Statistikave të Kosovës, si edhe janë 

nxjerrë nga dokumentet e publikuara të departamenteve të ndryshme qeveritare dhe Institucioneve 

Qendrore të Kosovës, nga shoqatat e industrisë, dhe nga organizatat me reputacion të të dhënave.  

Mbledhja e të dhënave: Të dhënat janë mbledhur nga një numër burimesh, duke përfshirë Komunën 

e Prizrenit, departamentet e lidhura sektoriale, agjencitë e institucioneve qendrore (si Agjencia e 

Statistikave të Kosovës), raportin nacional të inventarit të GS-ve, universitetet dhe institutet hulumtuese, 

botimet shkencore dhe teknike në libra, revista dhe raporte. Përveç këtij sektori janë konsultuar 

ekspertë/palë relevante të interesit, dhe intervistat me palët kyçe të interesit janë kryer në bazë të qasjes 

nga poshtë-lart. Formatet/shabllonet për mbledhjen e të dhënave për inventarin e GS-ve janë përgatitur 

për sektorë dhe nënsektorë të ndryshëm, sipas standardit të GPC-së, dhe janë ndarë me komunën, si 

dhe me departamentet dhe organizatat e lidhura sektoriale. Për të mbledhur të dhënat e duhura për 

inventarin e GS-ve, u përdorën edhe takimi në vend dhe diskutimi me palët e interesit përmes ekspertit 

lokal të punësuar nga UNDP-ja. Në përgjithësi, janë preferuar të dhënat lokale dhe qendrore që janë në 

dispozicion të publikut, të shqyrtuara në mënyrë kolegjiale, dhe nga burime me reputacion. Janë bërë 

përpjekje të mëdha për të mbledhur të dhëna nga burime/publikime të institucioneve qendrore kudo 

që të jetë e mundur. 

Faktori i emetimit Faktorët e emetimit të përdorur në këtë raport janë një përzierje e faktorëve të 

parazgjedhur të emetimeve të disponueshëm në botimet e IPCC (1996, 2000, 2003, dhe 2006) dhe 
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faktorët specifikë të emetimit të vendit. Faktorët e parazgjedhur të emetimit janë përdorur për ato gazra 

dhe kategori për të cilat nuk disponohen faktorët specifikë të vendit. Faktorët e emetimeve të përdorura 

për inventarin e GS-ve janë në shtojcën e këtij raporti.  

Metodologjia: GPC-ja nuk kërkon metodologji specifike që do të përdoren për të prodhuar të dhëna 

për emetimet; përkundrazi, ajo specifikon parimet dhe rregullat për përpilimin e një inventari të 

emetimeve të GS-ve në mbarë qytetin. Metodologjitë më të përshtatshme janë zgjedhur bazuar në 

qëllimin e këtij inventari, disponueshmërinë e të dhënave dhe konsistencën me inventarin nacional. 

Përzgjedhja e metodologjive ndjek parimet e relevancës, tërësisë, konsistencës, transparencës dhe 

saktësisë. 

Për një mbulim gjithëpërfshirës, të plotë, të krahasueshëm, transparent dhe të saktë, në masën që lejojnë 

kapacitetet, metodologjia e përdorur ndjek Udhëzimet e Rishikuara të IPCC 1996, mbështetur nga 

Udhëzimet e Praktikës së Mirë të IPCC (UPM) 2000 dhe 2003. Vlerësimet e sektorit të PTNPTP-në janë 

bërë duke përdorur UPM-në e IPCC-së të vitit 2003. Vlerësimi integron edhe faktorët e parazgjedhur të 

emetimeve sipas Udhëzimeve IPCC 2006.  

2.1.2 Kufijtë e inventarit dhe viti i inventarit  

Kufijtë e Inventarit: Kufijtë e qytetit që do të caktohen në realitet si dimensioni hapësinor ose kufijtë 

fizikë, janë një aspekt i rëndësishëm për inventarin e GS-ve. Për qëllimin e këtij inventari të GS-ve për 

Qytetin e Prizrenit, për llogaritjen e GS-ve janë konsideruar kufijtë administrativë të Komunës së Prizrenit 

(kufijtë e të hyrave). Kjo bëhet sepse Komuna e Prizrenit ka kontroll të drejtpërdrejtë administrativ dhe 

operacional në veprimtari të ndryshme që kryhen në qytet. Prandaj, është më i përshtatshëm 

konsiderimi i kufijve komunalë si kufij të inventarit të GS-ve, çka siguron mundësinë e planifikimit efektiv 

të masave për zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe përshtatjen ndaj tyre.   

Viti i inventarit Sipas protokollit GPC, llogaritja e GS-ve duhet të kryhet për një periudhë të 

vazhdueshme prej 12 muajsh, dhe emetimet e GS-ve të qytetit duhet të llogariten brenda një viti të 

vetëm raportimi (qoftë një vit kalendarik ose një vit financiar), në përputhje me periudhën kohore që 

përdoret zakonisht nga qyteti.   

Inventari i vitit raportues/vitit bazë për këtë studim konsiderohet nga janari 2014 deri në dhjetor 2014, 

duke qenë se të dhënat janë të disponueshme për shumicën e sektorëve/nënsektorëve. Gjatë viteve të 

fundit (pas 2013), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), Ministria e Infrastrukturës dhe 

Transportit (MIT), Ministria e Zhvillimit Ekonomik (MZHE), Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit, 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) e Kosovës, dhe Komuna e qytetit të Prizrenit, kanë iniciuar 

programe të ndryshme që lidhen me qytetet, për t’i bërë qytetet të mençura dhe të qëndrueshme, p.sh. 

Programi Mjedisor i Kosovës (PMK). Kohët e fundit, për dizajnin dhe zbatimin e këtyre programeve, 

autoritetet e qyteteve dhe departamentet e institucioneve qendrore kanë filluar monitorimin, 

dokumentimin dhe mbledhjen e informatave specifike për qytetit (përfshirë disa informata të kërkuara 

për këtë studim). Në përgjithësi, është shumë sfiduese dhe e vështirë të merren informata dhe të dhëna 

specifike për qytetin. Prandaj, periudha janar 2014-dhjetor 2014 është zgjedhur si viti bazë për ushtrimin 

e llogaritjes së GS-ve (për shkak të disponueshmërisë së të dhënave më autentike krahasuar me vitet e 

tjera gjatë kësaj periudhe të studimit vlerësues).  

2.1.3 Sigurimi i Cilësisë dhe Kontrolli i Cilësisë 

U zhvillua plani për SC/KC, i cili ka marrë parasysh, përveç cilësisë së të dhënave, ciklin e përgatitjes së 

inventarit dhe respektimin e këtij plan. Të gjithë kontribuuesve në inventarin e qytetit iu shpjegua edhe 
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lista kontrolluese e procedurave të KC-së, në përputhje me procedurat e KC-së të nivelit të inventarit të 

përgjithshëm të UPM-së 2000 të UNFCCC-së dhe UPM-së 2000 të IPCC-së. Konsulenti kompletoi listat 

kontrolluese gjatë periudhës së mbledhjes së të dhënave dhe përgatitjes së inventarit të GS-ve. 

Për të konstatuar procedurën e SC/KC-së, janë kryer dy nivele të kontrolleve të KC-së nga eksperti lokal 

dhe eksperti ndërkombëtar udhëheqës i ekipit. Për të gjitha përgatitjet e inventarit, kontrollet e 

përgjithshme të SC/KC-së përfshijnë kontrollin e kryqëzuar të besueshmërisë së të dhënave të 

veprimtarive të mbledhura nga burimet parësore dhe dytësore për dokumentimin dhe regjistrimin e 

duhur; kontrollin e kryqëzuar për gabimet e transkriptimit në të dhënat e veprimtarisë; konsistencën, 

tërësinë dhe integritetin e bazës së të dhënave; dokumentimin dhe raportimin e arsyetimit të 

supozimeve të përdorura për të dhënat e veprimtarive; dokumentimin dhe raportimin e hendekëve në 

bazën e të dhënave; konsistencën në etiketimin e njësive në llogaritjet vijuese; dhe kontrollet e tërësisë 

në grupet e të dhënave të raportuara për vitet e përcaktuara. 

I gjithë procesi i SC/KC-së parashikohet të forcohet më tej përmes sigurimit të pajtueshmërisë së 

burimeve të të dhënave, si dhe të vetë procesit, me procedurat standarde të SC/KC-së, të cilat janë 

modifikuar për përgatitjen e inventarit.  

Kjo SC/KC do të jetë një pjesë e procesit të verifikimit, dhe për detaje të mëtejshme referojuni Seksionit 

3 të këtij raporti. 

2.2 EMETIMET E GAZRAVE SERRË NË VITIN 2014 - NJË PËRMBLEDHJE 

Gjatë vitit 2014, qyteti i Prizrenit emetoi gjithsej 1,370,821 tCO2eq nga sektorët e energjisë stacionare, 

mbetjet dhe bujqësia. Pasqyra e emetimeve të GS-ve nga secili sektor është përmbledhur në tabelën e 

mëposhtme. Sektori i PTNPTP-së do të ishte një basen mbledhës neto në vend, por në rastin e Prizrenit, 

Kosovë, për shkak të mungesës së të dhënave dhe informacionit, kjo nuk është e qartë, dhe përveç kësaj, 

sipas Strategjisë së Ndryshimeve Klimatike 2019 - 2028 dhe Planit të Veprimit për Ndryshimet Klimatike 

2019- 2021, në Kosovë, nënsektori i përdorimit të tokës mbizotërohet nga pylltaria, që mund të jetë një 

basen mbledhës i fuqishëm i karbonit atmosferik. Por për sa i përket karbonit që rrjedh çdo vit nëpër këtë 

nënsektor, ky është sektori i dytë më i madh, me rreth 2,750,000 ton CO2. Inventari i mirë i pyjeve dhe 

menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve mund të kontribuojnë shumë në uljen e emetimeve. Prandaj, emetimet 

e PTNPTP-ve (kryesisht sekuestrimi i karbonit) nuk janë llogaritur për këtë inventar të GS-ve. 

Emetimi neto i GS-ve në vitin 2014 ishte 1,370,821 tCO2eq. Më tej, nuk ka emetime të GS-ve nga djegia 

e materialeve me origjinë biogjenike-CO2 (b) (p.sh., biomasa, bioderivat, etj., pasi derivati me karbon 

neutral konsiderohet si zero) brenda kufijve të qytetit.  

Sasitë totale të emetuara të CO2, CH4, dhe N2O ishin 369,786 t, 3,241 t, dhe 3,435 t, respektivisht, të 

barazvlefshme me një emetim prej 1,370,821 tCO2eq Ju lutemi vini re: Emetimet e gazrave nga sektori 

e transporti (CO2, CH4, N2O) nuk janë vlerësuar për këtë inventar të GS-ve, për shkak të mungesës së 

të dhënave dhe nivelit të lartë të pasigurisë në lidhje me informacionin specifik.  

Në qytetin e Prizrenit nuk ka veprimtari të Proceseve Industriale dhe Përdorimit të Produkteve (PIPP) 

me gazra HFC, PFC, SF6 dhe NF3, kështu që ka emetim zero nga sektori i PIPP-ve. 

Tabela 5 e mëposhtme jep kontributin relativ të gazrave të ndryshëm në totalin e emetimeve të CO2eq 

nga qyteti i Prizrenit. Sektori i energjisë stacionare/përdorimi i energjisë emetoi 363,318 tCO2eq, duke 

zënë 26.50% të emetimeve totale të GS-ve gjatë vitit 2014, sepse në këtë rast sektori i energjisë 

stacionare përfshin vlerësimet e GS-ve vetëm nga djegia e derivateve për ngrohje në nënsektorin e 

ndërtesave komerciale, institucionale dhe shërbimeve publike, dhe konsumin e energjisë elektrike nga 

rrjeti vetëm në ndërtesat banesore, ndërtesat tregtare dhe institucionale, dhe nga industria (kontrolluar 
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nga Komuna), dhe humbjet e ndërlidhura të transmetimit dhe distribuimit. Nuk ka asnjë aktivitet të 

gjenerimit të energjisë me bazë të hidrokarbureve brenda qytetit, dhe nuk kemi të dhëna specifike 

nënsektoriale për djegien e derivateve të tjera dhe konsumin e energjisë. Sektori për mbetjet ka emetuar 

46,139 tCO2eq, çka përbën 3.37% të emetimeve totale të GS-ve (përfshin deponimin e mbetjeve të 

ngurta dhe trajtimin e ujërave të zeza). Sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe përdorimit tjetër të tokës 

(BPYPTT) ka emetuar 961,364 tCO2eq, çka përbën 94.20% të emetimeve totale të GS-ve (përfshin 

Blegtorinë - fermentimin enterik dhe menaxhimin e plehut organik); biomasa e djegur pa rikuperim të 

energjisë, aplikimi i uresë, emetime të N2O nga toka të menaxhuara - emetime direkte dhe indirekte të 

N2O nga tokat e menaxhuara, meqenëse Prizreni ka ekonomi kryesisht të bazuar në bujqësi. Nuk ka 

asnjë emetim të vlerësuar nga sektori i transportit për shkak të mungesës së të dhënave, dhe në Prizren 

nuk ka veprimtari të PIPP-ve, pra emetimet nga sektori i PIPP-ve janë zero. Figura 3 më poshtë jep 

distribucionin relativ të emetimeve sipas sektorit. 

Emetimet e CO2 nga sektori i energjisë stacionare në raport me totalin e emetimeve të GS-ve ishin më 

të mëdhatë në vitin 2014 (ju lutemi vini re se emetimet e tjera CH4 dhe N2O nga djegiet e derivateve, 

nuk janë llogaritur në lidhje me metodologjinë GPC). Sektori për mbetjet dhe bujqësia janë kryesisht 

përgjegjës për emetimet e CH4 dhe N2O, dhe gjithashtu për emetimin e CO2 për shkak të fertilizimit me 

ure. Gazrat sintetike (HFC, PFC dhe SF6) mund të emetohen vetëm nga proceset industriale; megjithatë 

në qytetin e Prizrenit nuk ka industri të klasifikuar në sektorin e PIPP-ve, kështu që emetimi i këtyre 

gazrave konsiderohet si 0. Distribucioni relativ për gazrat e emetuar nga secili sektor është paraqitur në 

figurën e mëposhtme.   

Fushëveprimi i ka kategorizuar emetimet e gazrave serrë nga Qyteti i Prizrenit, të cilat paraqiten në 

tabelën dhe figurën e mëposhtme: 

Emetimet e përgjithshme të fushëveprimit 1 janë 1,014,681 tCO2eq nga: 

o Energjia stacionare (7,178 tCO2eq),  

o Transporti (0 tCO2eq),  

o Mbetjet (46,139 tCO2eq),  

o PIPP (0 tCO2eq) dhe  

o BPYPTT (961,364 tCO2eq). 

Emetimet e fushëveprimit 2 aplikohen vetëm për sektorin e energjisë stacionare, d.m.th. janë 305,864 

tCO2eq  

Emetimet e fushëveprimit-3 janë 50,276 tCO2eq, kryesisht nga 

o Energjia stacionare (50,276 tCO2 eq) dhe  

o Sektori i Transportit (0 tCO2eq). 
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Tabela 5: Përmbledhja e emetimeve të gazrave serrë, sipas sektorit, për Qytetin e Prizrenit në vitin 2014 

Emetimet e gazrave serrë, sipas sektorit, për Qytetin e Prizrenit në vitin 2014 

Sektori Gjithsej sipas fushëveprimit (tCO2e) 

Gjithsej sipas nivelit të 

raportimit të emetimeve të 

shkaktuara nga qyteti (tCO2e) 

    

Fushëveprim

i 1 

(Territorial) 

Fushëvep

rimi 2 

Fushëvepri

mi 3 

përfshirë në 

kornizën 

BAZIKE/ 

BAZIKE+  

Fushëvepri

mi tjetër 3 
BAZIKE BAZIKE+ 

Energji stacionare 

Përdorimi i energjisë (të gjitha 

emetimet e Fushëveprimit I 

përveç I.4.4) 

7,178 305,864 50,276 NV 313,042 
363,318 

(27%) 

Prodhimi i energjisë i furnizuar në 

rrjet (I.4.4) 
0           

Transporti (të gjitha emetimet II)  0 0 0 NV 0 

Mbetje 

Gjeneruar në qytet (të gjitha 

III.X.1 dhe III.X.2). 
46,139   0 NV 46,139 

46,139 

(3%) 

Gjeneruar jashtë qytetit (të gjitha 

III.X.3) 
0           

IPPU (të gjitha 

emetimet IV) 
  0     NV   0 

BPYPTT (të gjitha 

emetimet V) 
  961,364     NV   

961,364 

(70%) 

Gjithsej   1,014,681 3,05,864 50,276 NV 359,181 1,370,821 

    Burimet e kërkuara për raportimin BAZIK 

    Burimet e kërkuara për raportimin BAZIK+ 

    Burimet e përfshira në fushëveprimin tjetër 3  

    Burimet e kërkuara për totalin e territorit, por jo për raportimin BAZIK/BAZIK+  

    Emetimet jo të aplikueshme 
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Tabela 6: Raporti i Emetimeve të GS-ve, sipas sektorit, sipas gazit, për Qytetin e Prizrenit në vitin 2014 

Nr. 

ref. 

GPC 

  

Fushë

vepri

mi 

  

Burimi i emetimeve të GS-ve (sipas sektorit dhe nënsektorit) Gazra (në ton) 

Gjithsej  

CO2 CH4 N2O 
HF

C 
PFC SF6 NF3 

Gjithsej 

CO2e 

CO2 

(b) 

369,786 3,241 3,435 0 0 0 0 1,370,821 0 

I 
 

ENERGJI STACIONARE 
363,318 0 0 0 0 0 0 363,318 0 

I.1 
 

Ndërtesa banesore 
227,114 0 0 0 0 0 0 227,114 0 

I.1.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 
66 0 0 0 0 0 0 66 0 

I.1.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit 
197,347 0 0 0 0 0 0 197,347 0 

I.1.3 3 
Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i 

energjisë të furnizuar nga rrjeti 
29,701 0 0 0 0 0 0 29,701 0 

I.2  Ndërtesat dhe objektet tregtare dhe institucionale 
62,469 0 0 0 0 0 0 62,469 0 

I.2.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 
7,111 0 0 0 0 0 0 7,111 0 

I.2.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit 
44,428 0 0 0 0 0 0 44,428 0 

I.2.3 3 
Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i 

energjisë të furnizuar nga rrjeti 
10,929 0 0 0 0 0 0 10,929 0 

I.3  Industri prodhuese dhe ndërtimtari 
73,734 0 0 0 0 0 0 73,734 0 

I.3.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.3.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit 
64,089 0 0 0 0 0 0 64,089 0 

I.3.3 3 
Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i 

energjisë të furnizuar nga rrjeti 
9,645 0 0 0 0 0 0 9,645 0 

I.4  Industritë e energjisë 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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I.4.1 1 
Emetimet nga energjia e përdorur në operacionet ndihmëse të 

termocentralit brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.4.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar në 

operacionet ndihmëse të termocentralit brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.4.3 3 
Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i 

energjisë në operacionet ndihmëse të termocentralit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.4 1 Emetimet nga gjenerimi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.5  Veprimtari të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.5.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.5.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.5.3 3 
Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i 

energjisë të furnizuar nga rrjeti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.6  Burime të paspecifikuara 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.6.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.6.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.6.3 3 
Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i 

energjisë të furnizuar nga rrjeti 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.7  Emetimet e ikura nga mihja, përpunimi, ruajtja dhe transporti i 

qymyrit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.7.1 1 Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.8  Emetimet e ikura nga sistemet e naftës dhe gazit natyror 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I.8.1 1 Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.  TRANSPORTI 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.1  Transporti rrugor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.1.1 1 
Emetimet nga djegia e derivateve në transportin rrugor që ndodh 

brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.1.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për transport rrugor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II.1.3 3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit nga 

konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.2  Hekurudhat 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.2.1 1 
Emetimet nga djegia e derivateve për transportin hekurudhor që 

ndodh brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.2.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për hekurudha 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.2.3 3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit nga 

konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.3  Lundrimi ujor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.3.1 1 
Emetimet nga djegia e derivateve për lundrim ujor që ndodh brenda 

kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.3.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për lundrim ujor 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.3.3 3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit nga 

konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.4  Aviacioni 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.4.1 1 
Emetimet nga djegia e derivateve për fluturim ajror që ndodh brenda 

kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.4.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për aviacion 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.4.3 3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit nga 

konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.5  Transporti jashtë rruge 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.5.1 1 
Emetimet nga djegia e derivateve për transportin jashtë rruge që 

ndodh brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II.5.2 2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për transport jashtë rruge 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III  MBETJE 
0 1,568 8 0 0 0 0 46,139 0 
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III.1  Deponimi i mbetjeve të ngurta 
0 1,532 0 0 0 0 0 42,883 0 

III.1.1 1 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda kufijve të 

qytetit dhe që deponohen në deponi ose pika të hapura grumbullimi 

brenda kufijve të qytetit 

0 1,532 0 0 0 0 0 42,883 0 

III.1.2 3 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda kufijve të 

qytetit por që deponohen në deponi ose pika të hapura grumbullimi 

jashtë kufijve të qytetit 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.1.3 1 

Emetimet nga mbetjet e gjeneruara jashtë kufijve të qytetit dhe që 

deponohen në deponi ose pika të hapura grumbullimi brenda kufijve 

të qytetit 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.2  Trajtimi biologjik i mbetjeve 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.2.1 1 
Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda kufijve të 

qytetit dhe që trajtohen biologjikisht brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.2.2 3 
Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda kufijve të 

qytetit dhe që trajtohen biologjikisht jashtë kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.2.3 1 
Emetimet nga mbetjet e gjeneruara jashtë kufijve të qytetit, por që 

trajtohen biologjikisht brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.3  Incenerimi dhe djegia e hapur 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.3.1 1 
Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara dhe të trajtuara brenda 

kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.3.2 3 
Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda kufijve të 

qytetit, por që trajtohen jashtë kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.3.3 1 
Emetimet nga mbetjet e gjeneruara jashtë kufijve të qytetit, por që 

trajtohen brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.4  Trajtimi dhe shkarkimi i ujërave të zeza 
0 37 8 0 0 0 0 3,256 0 

III.4.1 1 
Emetimet nga ujërat e zeza që gjenerohen dhe trajtohen brenda 

kufijve të qytetit 
0 37 8 0 0 0 0 3,256 0 

III.4.2 3 
Emetimet nga ujërat e zeza të gjeneruara brenda kufijve të qytetit, 

por që trajtohen jashtë kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.4.3 1 
Emetimet nga ujërat e zeza të gjeneruara jashtë kufijve të qytetit, por 

që trajtohen brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV  PROCESET INDUSTRIALE dhe PËRDORIMET E PRODUKTEVE (PIPP) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IV.1 1 
Emetimet nga proceset industriale që ndodhin brenda kufijve të 

qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV.2 1 
Emetimet nga përdorimet e produkteve që ndodhin brenda kufijve të 

qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V  BUJQËSI, PYLLTARI dhe PËRDORIME TË TJERA TË TOKËS (BPYPTT) 
6,468 1,672 3,427 0 0 0 0 961,364 0 

V.1 1 Emetimet nga blegtoria brenda kufijve të qytetit 
0 1,656 3,401 0 0 0 0 947,566 0 

V.2 1 Emetimet nga tokat brenda kufijve të qytetit 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V.3 1 
Emetimet nga burimet agregate dhe burimet e emetimeve jo CO2 në 

tokat brenda kufijve të qytetit 
6,468 17 26 0 0 0 0 13,797 0 

Vi  Fushëveprimi tjetër 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI.1 3 Fushëveprimi tjetër 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

Figura 2: Distribucioni i emetimeve të gazrave serrë, sipas sektorit në vitin 

2014 (Shifrat në t CO2 eq) 
Figura 3: Distribucioni i emetimeve, sipas gazrave, në vitin 2014 (ton) 
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Figura 4: Kontributet relative të sektorëve individualë në emetimet e 

gazrave serrë, 

Figura 5:  Distribucioni i emetimeve të gazrave serrë, sipas fushëveprimit në 

vitin 2014 
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2.3 ENERGJI STACIONARE  

Burimet stacionare të energjisë janë një nga kontribuuesit më të mëdhenj në emetimet e GS-ve të një 

qyteti. Sektori i Energjisë Stacionare është ndarë në nëntë nënsektorë. Shtatë nga këta të nëntë 

prodhojnë emetime si nga prodhimi i energjisë ashtu edhe nga konsumi, ndërsa dy të tjerët lidhen me 

emetimet e ikura nga veprimtaritë e lidhura me derivate. Nënsektorët e përcaktuar në sektorët e 

energjisë stacionare janë: (1) Ndërtesa banesore, (2) Ndërtesa dhe objekte tregtare dhe institucionale, 

(3) Industri prodhuese dhe ndërtimtari, (4) Industri të energjisë, (5) Veprimtari bujqësore, pylltari dhe 

peshkimi, (6) Burime të pasaktësuara, ( 8) Emetimet e ikura nga minierat, përpunimi, ruajtja dhe 

transportimi i qymyrit, dhe (9) Emetimet e ikura nga sistemet e naftës dhe gazit natyror. Emetimet nga 

sektori i energjisë përbëhen nga sa vijon:  

Tabela 7: Sektori i energjisë - Llojet, fushëveprimet dhe burimet e emetimeve  

Lloji Fushëveprimi Burimi i emetimit 

Emetimet nga djegia e 

derivateve dhe emetimet e 

ikura në qytet 

Fushëveprimi-

1: 

Emetimet nga nënsektorët, kryesisht veprimtaritë 

e ndërtesave banesore, ndërtesave dhe objekte 

tregtare dhe institucionale, industrive prodhuese 

dhe ndërtimit, bujqësisë, pylltarisë dhe 

peshkimit. 

Burimet kryesore të emetimeve përfshijnë 

konsumin e derivateve kryesisht për qëllime 

gatimi, si LPG, vajguri, CNG/PNG, dru zjarri, pleh 

lopësh, biomasa, të tjera; (B) Diesel i konsumuar 

për prodhimin e energjisë elektrike; (C) naftë e 

konsumuar për pompimin e ujit; (D) operacione 

ndihmëse etj.  

Emetimet nga konsumi i 

energjisë elektrike të 

furnizuar nga rrjeti, avulli, 

ngrohja dhe ftohja në qytet 

Fushëveprimi-

2: 

Emetimet nga konsumi i energjisë së furnizuar 

nga rrjeti, sipas nënsektorëve. Nuk ka sistem të 

sistem të centralizuar të distribuimit të avullit, 

ngrohjes dhe ftohjes brenda kufijve të qytetit. 

Humbjet e distribuimit të 

energjisë elektrike të 

furnizuar  nga rrjeti, avullit, 

ngrohjes dhe ftohjes në 

qytet  

Fushëveprimi-

3: 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti sipas nënsektorëve.  

2.3.1 Metodologjia, të dhënat e veprimtarisë, dhe faktorët e emetimit 

Për vlerësimin e emetimeve nga kategoritë e mësipërme u përdorën GPC-ja, së bashku me Udhëzimet 

e Rishikuara të IPCC-së. Të dhënat e veprimtarive për sa i përket konsumit të derivateve të ndryshme 

fosile janë marrë nga Komuna e Prizrenit, Agjencia e Statistikave të Kosovës, dhe departamentet e 

ndërlidhura sektoriale, të cilat mbajnë evidencën e këtyre veprimtarive. Në vlerësimin e emetimeve të 

GS-ve nga djegia e derivateve fosile janë përdorur faktorët e emetimeve sipas IPCC-së. Sektori i 
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energjisë stacionare lëshon emetimet e GS-ve kryesisht nga djegia e derivateve fosile. Nuk ka miniera, 

sisteme përpunim, ruajtje dhe transporti të qymyrit dhe naftës dhe gazit natyror të pranishëm brenda 

kufijve të qytetit, kështu që emetimet e ikura konsiderohen zero. Për më tepër, nuk ka industri të 

energjisë/termocentrale, apo industri të gjenerimit të energjisë dhe burime të paspecifikuara brenda 

kufijve të qytetit, kështu që nuk ka emetime të konsideruara nga këta nënsektorë.  Kosova nuk ka rrjet 

të unifikuar që mbulon të gjitha qytetet, nuk ka faktorë kryesorë specifikë të emetimeve të Kosovës të 

llogaritur dhe publikuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë së Kosovës (ZRRE) në baza vjetore, në 

përputhje me metodologjitë përkatëse të MZHP-së.  

Kosova është pjesë e Komunitetit Rajonal të Energjisë dhe është e lidhur me sistemin rajonal përmes 

interkoneksioneve me Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Shqipërinë. Kosova është një pikë 

kyçe në Evropën Juglindore për shkak të pozitës së saj gjeografike në qendër të rajonit. Sistemi i 

transmetimit të energjisë elektrike është i lidhur me sistemet fqinje në nivelin 400 kV, përveç me 

Shqipërinë, me të cilën kjo lidhje do të fillojë të funksionojë në të ardhmen e afërt. 

Në Kosova dominon gjenerimi i energjisë elektrike me energji termike, dhe vendet e rajonit me natyrë 

të ngjashme janë Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Andaj, ne e llogaritëm Faktorin e Emetimeve 

të Rrjetit në Kosovë si faktori mesatar, i margjinës së kombinuar, i emetimeve të rrjetit të vendeve të 

rajonit me natyrë të ngjashme gjenerimi të energjisë (gjenerimi kryesor i energjisë nga termocentralet) 

d.m.th Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, në t CO2/MWhr  

2.3.2 Pasqyrë e emetimeve të GS-ve nga sektori i energjisë stacionare 

Sektori i energjisë stacionare në vitin 2014 emetoi 3,63,318 tCO2eq, që ishte 26.50% e emetimeve totale 

të GS-ve nga Qyteti i Prizrenit (pa përfshirë PTNPTP-të); nga emetimet totale të GS-ve nga sektori i 

energjisë stacionare, emetimet e Fushëveprimit 1 janë 7,178 tCO2eq, emetimet e Fushëveprimit 2 janë 

3,05,864 tCO2eq, dhe emetimet e Fushëveprimit 3 janë 50,276 tCO2eq, të paraqitura më poshtë:  

Tabela 8: Burimi i Emetimeve të GS-ve të Energjisë Stacionare (Nënsektorët) 

Nënsektorët Fushëve

primi 
Burimi i emetimeve 

Gjithsej 

tCO2eq 

Ndërtesa 

banesore 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve 

të qytetit 
66 

Fushëvepr

imi 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 
197,347 

Fushëvepr

imi 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

29,701 

Ndërtesat dhe 

objektet 

tregtare dhe 

institucionale 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve 

të qytetit 
7,111 

Fushëvepr

imi 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 
44,428 

Fushëvepr

imi 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

10,929 

Industri 

prodhuese dhe 

ndërtimtari 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve 

të qytetit 
0 

Fushëvepr

imi 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 
64,089 



37 
 

Fushëvepr

imi 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

9,645 

Industritë e 

energjisë 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga energjia e përdorur në 

operacionet ndihmëse të termocentralit brenda 

kufijve të qytetit 

0 

Fushëvepr

imi 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar në operacionet ndihmëse të 

termocentralit brenda kufijve të qytetit 

0 

Fushëvepr

imi 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë në 

operacionet ndihmëse të termocentralit 

0 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga gjenerimi i energjisë së furnizuar 

nga rrjeti 
0 

Veprimtari të 

bujqësisë, 

pylltarisë dhe 

peshkimit 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve 

të qytetit 
0 

Fushëvepr

imi 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 
0 

Fushëvepr

imi 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

0 

Burime të 

paspecifikuara 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve 

të qytetit 
0 

Fushëvepr

imi 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 
0 

Fushëvepr

imi 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

0 

Emetimet e 

ikura 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve 

të qytetit 
0 

Fushëvepr

imi 1 

Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve 

të qytetit 
0 

Për shkak të mungesës së të dhënave dhe pasigurisë së lartë, emetimet e GS-ve nga sektori i energjisë 

stacionare janë llogaritur vetëm për emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit për 

ndërtesat banesore, për emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të 

qytetit për ndërtesa banesore, objekte komerciale dhe institucionale dhe industritë, si dhe për emetimet 

nga humbjet e transmetimit dhe distribuimit nga konsumi i energjisë të furnizuar nga rrjeti. 

Emetimet e GS-ve nga sektori i energjisë stacionare përfshijnë kryesisht gaz dioksid karboni (CO2) në 

kuadër të tre fushëveprimeve. Emetimet e fushëveprimit 1 të atribuuara djegies së derivateve fosile 

brenda kufijve të qytetit zënë 2% të emetimeve totale të tCO2eq nga sektori i energjisë stacionare; 

emetimet e fushëveprimit 2 të atribuuara konsumit të energjisë elektrike zënë 84%, të ndjekura nga 

emetimet prej 14% të fushëveprimit 3 nga humbjet e transmetimi dhe distribuimit (T&D).  
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Figura 6 Distribucioni i emetimeve të GS-ve të energjisë stacionare, sipas nënsektorëve në 

vitin 2014 

 

Figura 7: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të energjisë stacionare, sipas fushëveprimit në 

vitin 2014 

 

Figura 8 : Distribucioni i emetimeve të GS-ve të energjisë stacionare, sipas sektorit dhe 

fushëveprimit në vitin 2014 

2.3.3 Ndërtesa banesore 

Nënsektori i ndërtesave banesore në vitin 2014 emetoi 227,114 tCO2eq, çka përbën 63% të emetimeve 

totale të GS-ve nga sektori i energjisë stacionare. Ky emetim prej 227,114 tCO 2 eq është nga LPG i 

përdorur në sektorët e banimit për qëllime gatimi sipas fushëveprimit 1, konsumi i energjisë elektrike 

nga rrjeti nga ndërtesat banesore sipas fushëveprimit 2, dhe humbjet e lidhura të energjisë elektrike në 

transmetim dhe distribuim sipas fushëveprimit 3. 
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dhe ndërtimtari
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energjisë

0
0.00%

Veprimtari të 
bujqësisë, 

pylltarisë dhe 
peshkimit…

Burime të 
paspecifikuara

0
0.00%
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0
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84%
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Për shkak të mungesës dhe pasigurisë së lartë të të dhënave, emetimet nga derivatet e tjera të përdorura 

(p.sh. dru zjarri, naftë, peleta, thëngjill, derivat për ngrohje) për gatim dhe ngrohje sipas fushëveprimit 

1, emetimet nga konsumi i energjisë elektrike nga rrjeti sipas fushëveprimit 2, dhe emetimet nga 

humbjet T&D të energjisë elektrike në rrjet sipas fushëveprimit 3 për industritë e energjisë, veprimtaritë 

e bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit, dhe burimet e paspecifikuara, nuk janë vlerësuar në inventarin e 

GS-ve të këtij viti 2014.  

  

Figura 9: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të 

ndërtesave banesore, sipas kategorisë në vitin 2014  

Figura 10: Distribucioni i emetimeve të 

GS-ve të ndërtesave banesore, sipas 

fushëveprimit në vitin 2014 

Emetimet e GS-ve që janë vlerësuar për nënsektorin e ndërtesave banesore përfshijnë emetimet nga 

përdorimi i energjisë në amvisëri, kryesisht emetimet nga djegia e derivateve LPG për qëllime gatimi, 

nga konsumi i energjisë elektrike nga rrjeti, dhe nga humbjet e lidhura me T&D.  

Në qytetin e Prizrenit, gjatë vitit 2014, ndërtesat banesore përdorën 201.1 milionë kWh energji elektrike 

nga rrjeti, me humbje T&D prej 15%, dhe konsumuan 22.25 ton LPG. LPG-ja përdoret kryesisht për 

qëllime gatimi, pasuar nga energjia elektrike dhe drutë e zjarrit; nuk ka sistem të distribuimit të gazit 

CNG/PNG, dhe plehu i lopëve është gati zero. LPG shpërndahet nga agjencia e autorizuar për 

shpërndarjen e gazit. Drutë e zjarrit përdoren kryesisht për qëllime të ngrohjes së shtëpive/ndërtesave, 

pasuar nga burimet e ngrohjes qendrore (linjiti, derivat për ngrohje, peleta dhe naftë) dhe energjia 

elektrike. 

Institucioni është duke promovuar përdorimin e derivatit më të pastër për qëllime gatimi.  

Në qytetin e Prizrenit, energjia elektrike furnizohet nga Shpërndarjes së Energjisë Elektrike në Kosovë 

sh.a. (KEDS) me qendër në Prishtinë, për të gjithë klientët (amvisëri, jo-amvisëri/tregtar, industrial, 

shërbim publik dhe bujqësi). Rrjeti i distribuimit përfshin të gjithë zonën e qytetit dhe rrethinat. Detajet 

e konsumatorëve dhe konsumi i energjisë elektrike gjatë periudhës 2014 janë paraqitur në tabelën e 

mëposhtme:  

Tabela 9: Konsumatorët e energjisë elektrike në qytetin e Prizrenit (2014) 

Kategoria  Konsumatorë 

(nr.) 

Konsumi i energjisë elektrike 

(milion kWh) 

Sasia e LPG e 
konsumuar

66
0.03%

Sasia e 
drunjëve

0.00%

Sasia e 
naftës së 

konsumuar
0.00%

sasia e 
peletit

Sasia e 
karburantev
e konsumuar

0.00%

Sasia e 
thëngjillit

0
0.00%

konsumi i 
energjisë 

elektrike nga 
rrjeti 

197,347
86.89%

humbjet T&D të 
energjisë elektrike në 

rrjet 
29,701
13.08%

fushëveprimi 1
66
0%

fushëveprimi 2
197,347

87%

fushëveprimi 
3

29,701
13%
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Amvisëri 0 201.1 

Jo amvisëri 0 40.5 

Industrial 0 65.3 

Shërbimet Publike (Ujësjellësi dhe 

Ndriçimi Rrugor) 
1903 

4.8 

Bujqësi 0 0 

Konsumi i energjisë elektrike nga ndërtesat banesore llogaritet si kategoria e amvisërive dhe 

monitorohet dhe regjistrohet në mënyrë periodike (për orë, ditë dhe muaj). Emetimet nga humbjet e 

transmetimit dhe distribuimit nga konsumi i energjisë elektrike të furnizuar nga rrjeti janë llogaritur nga 

humbjet mesatare vjetore teknike dhe tregtare të agreguara (AT&C) të transmetimit dhe distribuimit të 

energjisë elektrike në Kosovë për vitin e inventarit 2014, dhe ato janë 15.05% (sipas burimit 

ndërkombëtar Indexmundi për të dhëna të vendeve të ndryshme). 

Nuk ka disponueshmëri të të dhënave për prodhimin e energjisë elektrike nga burime/derivate të 

ndryshme, për konsumin e energjisë elektrike në nënsektorin e bujqësisë, dhe numrin e konsumatorëve.  

2.3.4 Ndërtesat dhe Objektet Tregtare dhe Institucionale  

Nënsektori i ndërtesave dhe objekteve tregtare dhe institucionale në vitin 2014 emetoi 62,469 tCO2eq, 

që është 17% e emetimeve totale të GS-ve nga sektori i energjisë stacionare. Nga këto, u emetuan 7,111 

tCO2eq nga djegia e derivateve për qëllime të ngrohjes së ndërtesave sipas fushëveprimit 1; 44,428 

tCO2eq nga konsumi i energjisë elektrike nga rrjeti sipas fushëveprimit 2; 10,929 tCO2eq nga humbjet 

T&D të energjisë elektrike nga rrjeti sipas fushëveprimit 3.  

 

Figura 11: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të ndërtesave dhe objekteve tregtare dhe institucionale, 

sipas kategorisë dhe fushëveprimit në vitin 2014 (në tCO2eq) 

Emetimet nga nënsektori i ndërtesave dhe objekteve tregtare dhe institucionale përfshijnë të gjitha 

emetimet nga përdorimi i energjisë (derivate dhe energji elektrike) në hotele, restorante, dyqane me 

fushëveprimi 1
7,111

11.38%

fushëveprimi 2
44,428
71.12%

fushëveprimi 3
10,929
17.50%



41 
 

pakicë, komplekset tregtare, ndërtesat e zyrave; ndërtesat institucionale, siç janë shkollat, spitalet, 

stacionet policore, zyrat e institucioneve lokale dhe qendrore; dhe objektet, siç janë ndriçimi rrugor në 

autostradë, rrugët dytësore dhe zonat e këmbësorëve, parkimet, tranziti masiv, stacionet, ndihmësit e 

lundrimit, mbrojtja nga zjarri dhe policia, furnizimi me ujë, mbledhja dhe trajtimi i mbetjeve (përfshirë 

kullimin) dhe zonat për rekreacion publik.  

Në qytetin e Prizrenit, emetimet e GS-ve nga ndërtesat dhe objektet tregtare dhe institucionale 

llogariten, duke përdorur qasjen nga lart-poshtë, nga konsumi i derivateve dhe konsumi i energjisë 

elektrike nga konsumatorët jo-amvisëri dhe shërbimet publike (ujësjellësi dhe ndriçimi rrugor). Druri i 

zjarrit, nafta, linjiti, derivati për ngrohje dhe peletat janë lëndët djegëse që përdoren për qëllime tregtare, 

kryesisht për ngrohje dhe qëllime të tjera tregtare; më tej nuk ka disponueshmëri të të dhënave për 

vajgurin, CNG/PNG, plehun e lopëve, qymyrin, LPG dhe derivate të tjera për përdorim në ndërtesat dhe 

objektet tregtare dhe institucionale.  

Në vitin 2014, u përdorën 3,570.89 ton dru zjarri, 61.80 ton naftë, 106.95 ton peleta 132.20 ton derivat 

për ngrohje, dhe 2,073.57 ton linjit për qëllime të ngrohjes së ndërtesave; dhe u përdorën 4.823 milion 

njësi energjie elektrike nga ndërtesat dhe objektet tregtare dhe institucionale, kryesisht për qëllime 

ndriçim. Parametrat e tjerë të inventarit të GS-ve, si humbjet e T&D dhe konsumi i dieselit për prodhimin 

e energjisë elektrike, të diskutuar në seksionin e mëparshëm, janë të zbatueshëm edhe për këtë 

nënsektor.  

2.3.5 Industri Prodhuese dhe Ndërtimtari  

Nënsektori i industrive prodhuese dhe ndërtimtarisë në vitin 2014 emetoi 73,734 tCO2eq, që është 20% 

e emetimeve totale të GS-ve nga sektori i energjisë stacionare. Janë emetuar 64,089 tCO2eq nga 

konsumi i energjisë elektrike nga sipas fushëveprimit 2; 9,645 tCO2eq nga humbjet e T&D të energjisë 

elektrike nga rrjeti sipas fushëveprimit 3; nuk ka të dhëna të disponueshme për konsumin e derivateve 

në këtë nënsektor, kështu që fushëveprimi 1 është zero. 

 

Figura 12: Distribuimi i emetimeve të GS-ve të industrive prodhuese dhe ndërtimit, sipas fushëveprimit 

në vitin 2014 

(në tCO2eq) 

Emetimet e GS-ve nga industritë prodhuese dhe sektori i ndërtimit do të përfshinin emetimet nga 

përdorimi i energjisë në objektet industriale dhe veprimtaritë e ndërtimit, përveç atyre të përfshira në 

fushëveprimi 1
0

0%

fushëveprimi 2
64,089

87%

fushëveprimi 3
9,645
13%
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nënsektorin e industrive të energjisë. Kjo do të përfshinte edhe djegien për gjenerimin e energjisë 

elektrike dhe nxehtësisë për përdorim vetanak në këto industri, si djegia e derivateve që ndodh në 

pajisjet stacionare, përfshirë kaldaja, furrat, ndezësit, turbinat, ngrohësit, inceneratorët, motorët, flakët, 

etj.  

Në qytetin e Prizrenit, nuk janë të disponueshme të dhënat dhe informatat për konsumin e derivateve 

(HSD, FO dhe LPG, etj.). Konsumi i GLN-së në industritë prodhuese do të ishte kryesisht për qëllime 

ngrohjeje dhe për aplikime të vogla industriale.   

2.3.6 Industritë e energjisë 

Emetimet e GS-ve nga industritë e energjisë përfshijnë të gjitha emetimet nga prodhimi i energjisë dhe 

nga përdorimi i energjisë në industritë e energjisë, duke përfshirë energjinë e përdorur në operacionet 

ndihmëse të termocentralit brenda kufijve të qytetit, energjinë e furnizuar nga rrjeti të konsumuar në 

operacionet ndihmëse të termocentralit brenda kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe 

distribuimit nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti në operacionet ndihmëse të termocentralit.   

Në qytetin e Prizrenit, nuk kishte asnjë industri të energjisë gjatë vitit të inventarit 2014; kështu që 

emetimet e GS-ve nga ky nënsektor janë zero.  

2.3.7 Veprimtari të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Peshkimit 

Emetimet e GS-ve nga nënsektori i bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit nuk janë vlerësuar për shkak të 

mungesës së të dhënave. Prandaj, emetimet e GS-ve nga ky nënsektor janë zero. 

2.3.8 Burime të paspecifikuara 

Emetimet e GS-ve nga burime të paspecifikuara përfshijnë të gjitha emetimet e mbetura nga pajisjet që 

prodhojnë ose konsumojnë energji të papërcaktuara diku tjetër. Në inventarin e GS-ve për qytetin e 

Prizrenit për vitin 2014 përfshihen të gjithë sektorët dhe nënsektorët që përdorin energji (derivate dhe 

energji elektrike) në seksionet e mësipërme, kështu që emetimet e GS-ve nga ky nënsektor janë zero. 

2.3.9 Emetimet e ikura nga derivatet 

Emetimet e ikura përfshijnë të gjitha emetimet e qëllimshme dhe të paqëllimshme nga nxjerrja, 

përpunimi, ruajtja dhe transporti i derivateve deri në pikën e përdorimit përfundimtar; kryesisht nga 

minierat, përpunimi, ruajtja dhe transportimi i qymyrit dhe të gjitha veprimtaritë e naftës dhe gazit 

natyror që ndodhin në qytet. Burimet kryesore të këtyre emetimeve mund të përfshijnë rrjedhjet nga 

pajisjet, humbjet e avullimit, lëshimet e çlirimit, ndezjes dhe aksidentale. Në qytetin e Prizrenit, asnjë 

ndodh asnjë veprimtari e tillë, kështu që emetimet e ikura konsiderohen si zero. 

2.4 TRANSPORTI 

Sistemet e transportit të qytetit janë dizajnuar për lëvizjen e njerëzve dhe mallrave brenda dhe përtej 

kufijve të qytetit. Sektori i transportit mbulon të gjitha udhëtimet me rrugë, hekurudha, ujë dhe ajër, 

përfshirë transportin dhe udhëtimet ndërqytetëse, transkufitare dhe ndërkombëtare. Automjetet e 

transportit dhe pajisjet e makinerive të lëvizshme prodhojnë emetime direkte të GS-ve duke djegur 

derivate, ose indirekte duke konsumuar energji elektrike të furnizuar nga rrjeti. Emetimet e GS-ve nga 

sektori i transportit janë një metrikë jetike që tregon ndikimin e politikave të transportit (lokale, rajonale 

dhe nacionale) në vendimet e infrastrukturës dhe projektet e zbutjes me kalimin e kohës. 
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Sektori i transportit është kontribuuesi i dytë më i madh në emetimet e GS-ve të një qyteti pas energjisë 

stacionare. Sektori i transportit është ndarë në pesë nënsektorë, të cilët janë: (1) Transporti rrugor, (2) 

Hekurudhat, (3) Lundrimi ujor, (4) Aviacioni, (5) Transporti jashtë rruge. Emetimet e GS-ve nga sektori i 

transportit përbëhen nga sa vijon: 

Tabela 10: Sektori i transportit - Llojet, fushëveprimet dhe burimet e emetimeve  

Lloji Fushëve

primi 

Burimi i emetimit 

Emetimet nga djegia e derivateve që 

ndodh brenda kufijve të qytetit: Të 

gjitha emetimet e GS-ve nga transporti i 

njerëzve dhe mallrave që ndodh brenda 

kufijve të qytetit. 

Fushëvepr

imi-1: 

• Transporti rrugor:  përfshirë 

automjetet elektrike dhe me derivate, 

taksitë, autobusët, etj. 

• Hekurudha: përfshirë tramvajet, 

sistemet e metrosë dhe hekurudhore 

urbane, transporti rajonal hekurudhor, 

sistemet hekurudhore nacionale dhe 

ndërkombëtare, etj.  

• Lundrimi ujor: përfshirë tragetet 

turistike, anijet vendore ndërqytetëse, 

ose anijet ndërkombëtare.  

• Aviacioni: përfshirë helikopterët, 

fluturimet brenda qytetit dhe fluturimet 

ndërkombëtare, etj.  

• Transporti jashtë rruge: përfshirë 

pajisjet e mbështetjes tokësore të 

aeroportit, traktorët bujqësorë, sharrat, 

pirunët, automjetet e borës, etj.   

Emetimet nga energjia e furnizuar nga 

rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të 

qytetit: Të gjitha emetimet e GS-ve nga 

gjenerimi i energjisë elektrike të furnizuar 

nga rrjeti, të përdorur për automjete me 

energji elektrike.     

Fushëvepr

imi-2: 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve 

transkufitare që ndodhin jashtë kufijve 

të qytetit:  Pjesa jashtë qytetit e të gjitha 

emetimeve të GS-ve transkufitare nga 

udhëtimet që nisen ose përfundojnë 

brenda kufijve të qytetit. 

Fushëvepr

imi-3: 

2.4.1 Metodologjia, të Dhënat e Veprimtarive, dhe Faktorët e Emetimit 

GPC-ja nuk përshkruan një metodologji specifike për llogaritjen e emetimeve të sektorit të transportit 

për shkak të ndryshimeve në disponueshmërinë e të dhënave, modeleve ekzistuese të shumëfishta të 

transportit, dhe ndryshueshmërisë së qëllimeve. Më tej, mbledhja e të dhënave të sakta për veprimtaritë 

e transportit, llogaritja e emetimeve specifike për mënyra të ndryshme, dhe caktimi i këtyre emetimeve 

sipas fushëveprimeve, përbëjnë një proces veçanërisht sfidues, pra për të akomoduar ndryshimet në 

disponueshmërinë e të dhënave, modelet ekzistuese të transportit, dhe qëllimet e inventarit, GPC-ja 

ofron fleksibilitet në llogaritjen e emetimeve nga transporti. 

Për llogaritjen e emetimeve të GS-ve nga secili nënsektor, d.m.th. transporti rrugor, hekurudhat, lundrimi 

ujor, aviacioni, transporti jashtë rruge, përdoren metodologji dhe të dhëna të ndryshme të veprimtarisë. 

Qasjet nga lart-poshtë dhe poshtë-lart përdoren sipas disponueshmërisë së të dhënave të veprimtarisë 

dhe përshtatshmërisë së faktorit të emetimit. Qasja e përdorur për secilin nënsektor dhe fushëveprimin 

e emetimeve të GS-ve për një qytet është diskutuar në pasqyrën e seksionit të emetimeve të GS-ve të 

sektorit të transportit. 

Të dhënat e veprimtarive për secilin nënsektor janë marrë nga departamentet e institucioneve të 

ndryshme lokale dhe qendrore dhe sektori publik/privat. Në vlerësimin e emetimeve të GS-ve nga djegia 
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e derivateve fosile janë përdorur faktorët e emetimeve sipas IPCC-së dhe UNFCC-së. Faktori i emetimeve 

të rrjetit përdoret për llogaritjen e emetimeve të GS-ve nga konsumi/përdorimi i energjisë elektrike.  

2.4.2 Pasqyrë e emetimeve të GS-ve nga sektori i transportit 

Emetimet e GS-ve të sektorit të transportit nuk janë vlerësuar për shkak të mungesës së të dhënave dhe 

pasigurisë së lartë të të dhënave. Prandaj, emetimet e GS-ve nga ky sektor janë zero. Sidoqoftë, këtu 

kemi sqaruar qasjen për vlerësimin e emetimeve të GS-ve nga sektori i transportit. Përmbledhja e 

sektorit të transportit:  

Tabela 11: Burimi i Emetimeve të GS-ve të Sektorit të Transportit (Nënsektorët) 

Fushë

vepri

mi 

Burimi i Emetimeve të GS-ve të Sektorit të Transportit 

(Nënsektorët) 

 Emetimet e GS-

ve (tCO2e) 

TRANSPORTI  

Transporti rrugor Nuk vlerësohet 

1 
Emetimet nga djegia e derivateve në transportin rrugor që ndodh 

brenda kufijve të qytetit 
 

2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për transport rrugor 
 

3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit 

nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

 

Hekurudhat Nuk aplikohet 

1 
Emetimet nga djegia e derivateve për transportin hekurudhor që 

ndodh brenda kufijve të qytetit 
 

2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për hekurudha 
 

3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit 

nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

 

Lundrimi ujor Nuk aplikohet 

1 
Emetimet nga djegia e derivateve për lundrim ujor që ndodh 

brenda kufijve të qytetit 
 

2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për lundrim ujor 
 

3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit 

nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

 

Aviacioni Nuk aplikohet 

1 
Emetimet nga djegia e derivateve për fluturim ajror që ndodh 

brenda kufijve të qytetit 
 

2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për aviacion 
 

3 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, dhe humbjet e transmetimit dhe distribuimit 

nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

 

Transporti jashtë rruge Nuk vlerësohet 

1 
Emetimet nga djegia e derivateve për transportin jashtë rruge që 

ndodh brenda kufijve të qytetit 
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2 
Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda 

kufijve të qytetit për transport jashtë rruge 
 

Emetimet e GS-ve nga sektori i transportit përfshijnë kryesisht gaz dioksid karboni (CO2) në kuadër të 

tre fushëveprimeve. Janë llogaritur emetimet e fushëveprimit 1 që i atribuohen djegies së derivateve 

fosile brenda kufijve të qytetit, emetimet e fushëveprimit 2 që i atribuohen konsumit të energjisë 

elektrike për sektorin e transportit, dhe emetimet e fushëveprimit 3 nga udhëtimet transkufitare që 

ndodhin jashtë qytetit nga sektori i transportit.  

Nuk vlerësohet 

Figura 13: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të sektorit të transportit, sipas nënsektorëve në vitin 

2014 

Nuk vlerësohet Nuk vlerësohet 

Figura 14: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të 

sektorit të transportit, sipas fushëveprimit në vitin 

2014 

Figura 15: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të 

sektorit të transportit, sipas sektorit dhe 

fushëveprimit në vitin 2014 

2.4.3 Transporti rrugor 

Emetimet e GS-ve nga nënsektori transportit rrugor nuk janë vlerësuar për shkak të mungesës së të 

dhënave. Në këtë nënsektor përfshihen emetimet nga djegia e derivateve nga transporti rrugor që 

ndodh brenda kufijve të qytetit sipas fushëveprimit 1 dhe udhëtimet transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, sipas fushëveprimit 3. Nuk kishte emetime nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit për transport rrugor, sipas fushëveprimit 2.  

Nuk vlerësohet Nuk vlerësohet 

Figura 16: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të 

Transportit Rrugor, sipas kategorisë në vitin 2014 

Figura 17: Distribucioni i emetimeve të GS-ve, 

sipas fushëveprimit në vitin 2014 

Kontributi i nënkategorisë së sektorit të transportit rrugor në emetimet e GS-ve për qytetin e Prizrenit 

është paraqitur në tabelën e mëposhtme:  

Tabela 12: Nënkategoria e Transportit Rrugor  

Fushëveprimi Lloji Vërejtje 

Fushëveprimi-

1: 

Emetimet nga djegia e derivateve në transportin 

rrugor që ndodh brenda kufijve të qytetit  

Emetimet nga benzina dhe 

nafta e shitur në qytetin e 

Prizrenit, por nuk ka të dhëna 

për veprimtaritë. 

Fushëveprimi-

2: 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit për transport 

rrugor 

Nuk ka energji elektrike të 

përdorur për transportin rrugor 

në qytetin e Prizrenit  

Fushëveprimi-

3: 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që 

ndodhin jashtë kufijve të qytetit  

Emetimi nga autobusët e 

transportit publik që nisen nga 
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Prizreni, por nuk ka të dhëna 

për veprimtaritë.  

Metoda e shitjes së derivateve zbatohet për të llogaritur emetimet e fushëveprimit 1 ose të transportit 

rrugor brenda kufijve të qytetit, bazuar në totalin e derivateve të shitura brenda kufijve të qytetit. Të 

dhënat e veprimtarive për vëllimin e derivateve të shitura brenda kufijve të qytetit merren nga 

koordinatori i ndërmarrjeve të derivateve. Sektori i transportit rrugor është konsumatori më i madh i 

energjisë nga derivatet komerciale në kuadër të sistemit të transportit në qytetin e Prizrenit. Transporti 

rrugor karakterizohet nga automjete heterogjene me benzinë dhe automjete më të rënda me naftë. Në 

tabelë është paraqitur Distribucioni i përdorimit të benzinës dhe naftës në sektorin e transportit rrugor, 

dhe emetimet e GS-ve në sektorin e transportit rrugor mund të vlerësohen bazuar në konsumin e 

derivateve.  

Tabela 13: Derivatet e shitura në qytetin e Prizrenit për transport në vitin 2014 (në ton metrik)  

Konsumi i derivateve të transportit - 2014 

Lloji i derivatit Benzinë Diesel 

Shitje me pakicë Drejtpërdrejt Shitje me pakicë 

Kompania A    

Kompania B    

Kompania C    

Gjithsej për qytetin e Prizrenit     

Energjia elektrike e furnizuar nga rrjeti nuk është përdorur për transportin rrugor në qytetin e Prizrenit 

(pasi nuk ka automjete elektrike që funksionojnë në qytet; megjithatë pronësia e automjeteve elektrike 

është në rritje për transport privat dhe publik në qytete të tjera evropiane, pra për gatishmërinë në të 

ardhmen duhet të përqendrohemi edhe në këtë nivel të të dhënave). Prandaj, emetimet e fushëveprimit 

2 nga transporti rrugor në Prizren konsiderohen si zero.  

Për të llogaritur emetimet e transportit rrugor transkufitar sipas fushëveprimit 3 është përdorur metoda 

e veprimtarisë së induktuar. Kjo metodë synon të përcaktojë sasinë e emetimeve të transportit të 

shkaktuara nga qyteti, përfshirë udhëtimet që fillojnë, mbarojnë, ose kryhen tërësisht brenda qytetit 

(zakonisht duke përjashtuar udhëtimet kaluese). Metoda mbështetet në model për të vlerësuar numrin 

dhe gjatësinë e të gjitha udhëtimeve rrugore që ndodhin. Kjo jep një kilometrat e udhëtimit nga 

automjetet (KUA) nga origjina dhe destinacioni i secilit udhëtim për secilin automjet të identifikuar. Kjo 

kërkon edhe informata mbi intensitetin (ose efikasitetin) e derivatit të automjeteve dhe faktorët e 

emetimit të derivatit. Për thjeshtësi, mund të llogariten 100% e udhëtimeve rrugore në nisje.  

Për të vlerësuar emetimet e fushëveprimit 3 nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë 

kufijve të qytetit, të dhënat e veprimtarisë janë numri dhe shpeshtësia e transportit/automjetit të 

transportit publik që vepron nga qyteti i Prizrenit në destinacione të ndryshme, dhe këto mund të 

merren nga SMI-ja e Departamentit të Transportit. Kjo jep kilometrat e udhëtimit të automjeteve (KUA) 

të autobusëve nga Prizreni për në destinacion për çdo udhëtim dhe çdo vit. Intensiteti i derivatit të 

automjetit (ose kilometrazhi) janë marrë nga departamenti në fjalë, hulumtimi, dhe diskutimi me palët 

e interesit, megjithatë kilometrazhi varet nga shumë parametra.  
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Sektori i transportit i është nënshtruar normave të emetimeve. Vendet evropiane filluan të miratojnë 

normat evropiane të emetimeve dhe të zbatojë rregulloret e derivateve për automjetet; të cilat mbulojnë 

normat për CO, oksidet e azotit (NOx), përbërjet organike të paqëndrueshme jo-metan (NMVOC), 

hidrokarburet dhe lëndët me grimca. Sidoqoftë, gjatë periudhës kohore, emetimet e automjeteve po 

rritet me shpejtësi për shkak të faktorit shumëfishues, duke përfshirë rritjen në ekonomi, fuqinë e blerjes, 

dhe ndryshimin në modelet e transportit. Transporti urban është bërë një sfidë për qytetet, dhe zgjidhja 

qëndron në adoptimin e sistemit të shumëfishtë të transportit dhe dizajnin futuristik të sistemit të 

transportit urban rrugor, si dhe adoptimin e teknologjive të reja inovative të emetimeve të ulëta të 

karbonit/GS-ve. 

2.4.4 Hekurudhat 

Në qytetin e Prizrenit nuk ka hekurudha. Prandaj, kjo nuk është e zbatueshme për këtë Inventar të GS-

ve të qytetit të Prizrenit. Sidoqoftë, për qëllimin e të kuptuarit, këtu e kemi shpjeguar shkurtimisht këtë 

nënsektor. Emetimet e GS-ve ndodhin përgjatë tranzitit hekurudhor brenda kufijve të qytetit për linjat 

hekurudhore që kanë ndalesa në kufijtë e qytetit sipas fushëveprimit 1, dhe nga pjesa e udhëtimeve 

transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të qytetit sipas fushëveprimit 3. Emetimet nga energjia e 

furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufirit të qytetit për hekurudha, sipas fushëveprimit 2 

(meqenëse sistemi i distribuimit të energjisë elektrike në qytet nuk siguron energji elektrike tërheqëse 

hekurudhore).  

Emetimet e GS-ve nga hekurudhat përfshijnë emetimet nga përdorimi i energjisë përmes djegies së 

derivateve ose energjisë elektrike (tërheqje elektrike) për të transportuar njerëz dhe mallra. Tranziti 

hekurudhor është ndarë më tej në katër nën-kategori, si sistemet e trenave/metrosë urbane, transporti 

rajonal hekurudhor, sistemi nacional hekurudhor dhe sistemet hekurudhore ndërkombëtare, për 

pasagjerë ose mallra. Kontributi nga nënkategoria e hekurudhave në emetimet e GS-ve në qytet është 

përmbledhur në tabelën e mëposhtme:  

Tabela 14: Nënkategoria e Transportit Rrugor  

Fushëveprimi Lloji Vërejtje 

Fushëveprimi-

1: 

Emetimet nga djegia e derivateve për 

transportin hekurudhor që ndodh 

brenda kufijve të qytetit 

Emetime të bëra përgjatë tranzitit 

hekurudhor brenda kufijve të qytetit për 

trenat që kanë ndalesa në kufijtë e 

qytetit, d.m.th. nr. i trenave në ditë.  

Fushëveprimi-

2: 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga 

rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të 

qytetit për hekurudha 

Zero, meqenëse sistemi i distribuimit të 

energjisë elektrike në qytet nuk siguron 

energji elektrike për hekurudhën.  

Fushëveprimi-

3: 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve 

transkufitare që ndodhin jashtë kufijve 

të qytetit  

Emetimet nga nr. i trenave që nisen nga 

qyteti për në qytete të ndryshme. Për 

vlerësimin konservator përdoret e gjithë 

distanca e mbuluar nga treni që niset.    
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2.4.5 Lundrimi ujor 

Qyteti i Prizrenit nuk ka sistem transporti të lundrimit ujor; prandaj emetimet nga ky nënsektor nuk janë 

llogaritur. Sidoqoftë, Prizreni (lumi) tërheq turistë për shkak të bukurisë së peisazheve të veta. Konsumi 

i derivateve për këto veprimtari përfshihet në konsumin e derivateve (benzinë dhe naftë) brenda kufijve 

të qytetit. Prandaj, emetimet nga lundrimi ujor përfshihen diku tjetër, dhe konsiderohen si zero. Për më 

tepër, energjia elektrike nga rrjeti nuk konsumohet për lundrim ujor.  

2.4.6 Aviacioni 

Nuk ka asnjë aktivitet aviacioni në qytetin e Prizrenit, prandaj emetimet e GS-ve nga ky nënsektor nuk 

janë vlerësuar. Sidoqoftë, për qëllimin e të kuptuarit, këtu e kemi shpjeguar shkurtimisht këtë nënsektor. 

Emetimet e GS-ve nga aviacioni civil, ose udhëtimet ajrore, përfshijnë emetimet nga udhëtimet ajrore 

që ndodhin brenda kufijve gjeografikë dhe emetimet nga fluturimet që nisen nga aeroportet që i 

shërbejnë qytetit. Aeroportet që ndodhen brenda një qyteti, ose nën juridiksionin lokal, zakonisht i 

shërbejnë rajonit më të madh në të cilin ndodhet qyteti. Këto kompleksitete e bëjnë të vështirë 

llogaritjen e duhet dhe atribuimin e emetimeve të aviacionit. Prandaj, për thjeshtësi, fushëveprimi 3 

përfshin të gjitha emetimet nga fluturimet nisëse. Qytetet mund të raportojnë vetëm pjesën e 

emetimeve të aviacionit sipas fushëveprimit 3 të prodhuara nga udhëtarët që largohen nga qyteti, në 

përputhje me modelin e nisjes dhe destinacionit të përshkruar me metodën e veprimtarisë së induktuar. 

Për më tepër, sipas IPCC-së, udhëtimi ajror ndërkombëtar nuk do të përfshihet, kështu që konsiderohen 

vetëm fluturimet nisëse lokale nga aeroporti i qytetit.  

Emetimet totale të GS-ve nga sektori i aviacionit, për një llogari të qytetit sipas fushëveprimit 3, vijnë 

kryesisht nga emetimet e GS-ve nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të 

qytetit. Emetimet e fushëveprimit 1 (emetimet nga djegia e derivateve për aviacionin që ndodh brenda 

kufijve të qytetit), dhe emetimet e fushëveprimit 2 (emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufirit të qytetit për aviacion) nga sektori i aviacionit. Kontributi nga nënsektori i 

aviacionit në emetimet e GS-ve në qytet është përmbledhur në tabelën e mëposhtme:  

Tabela 15: Nënkategoria e aviacionit  

Fushëveprimi Lloji Vërejtje 

Fushëveprimi-

1: 

Emetimet nga djegia e derivateve për 

fluturim ajror që ndodh brenda kufijve 

të qytetit 

Zero, pasi brenda kufijve të qytetit të 

Prizrenit nuk ka asnjë veprimtari 

aviacioni.    

Fushëveprimi-

2: 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga 

rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të 

qytetit për aviacion  

Zero, pasi energjia elektrike e furnizuar 

nga rrjeti nuk përdoret për veprimtari 

aviacioni.  

Fushëveprimi-

3: 

Emetimet nga pjesa e udhëtimeve 

transkufitare që ndodhin jashtë kufijve 

të qytetit  

Zero, pasi nga qyteti nuk niset asnjë 

fluturim dhe asnjë pasagjer për qytete të 

ndryshme.  

Për emetimet e GS-ve nga aviacioni ndërkufitar mund të përdoret llogaritësi i emetimeve të karbonit i 

Organizatës Ndërkombëtare të Aviacionit Civil (ICAO). Metodologjia e ICAO për llogaritësin e 

emetimeve të karbonit përdor një qasje të bazuar në distancë (distanca nga aeroporti i nisjes dhe 
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aeroporti i destinacionit) për të vlerësuar emetimet e aviacionit të një individi, duke përdorur të dhënat 

aktualisht të disponueshme për një gamë të llojeve të avionëve.  

Metodologjia e ICAO është dizajnuar për të kërkuar një sasi minimale të informacionit nga përdoruesi 

në lidhje me detajet e fluturimit në fjalë. Ajo përdor mesatare të industrisë për faktorët e ndryshëm të 

cilët kontribuojnë në llogaritjen e emetimeve që lidhen me udhëtimin ajror të pasagjerit. Meqenëse 

emetimet e aviacionit të pasagjerëve ndikohen nga ndryshimi i vazhdueshëm i variablave specifikë për 

çdo fluturim, është e nevojshme të zhvillohen faktorë mesatarë për të llogaritur efektin e këtyre 

parametrave të fluturimit. Llogaritësi i ICAO për emetimet e karbonit kërkon aeroportet e nisjes dhe 

destinacionit për një fluturim direkt (d.m.th një fluturim i cili nuk ka ndryshim të numrit të fluturimit). 

Më pas, kjo krahasohet me fluturimet e planifikuara të publikuara për të marrë llojet e avionëve të 

përdorur për t’u shërbyer të dy aeroporteve në fjalë, dhe numrin e nisjeve për avion. Çdo avion vendoset 

më pas në një prej pesëdhjetë llojeve ekuivalente të avionëve, në mënyrë që të llogaritet konsumi i 

derivatit për udhëtim bazuar në distancën e rrethit të madh mes aeroporteve të përfshira në udhëtim. 

Pastaj, aplikohen faktorët e ngarkesës së pasagjerëve dhe raportet e pasagjerëve ndaj ngarkesës, të 

marra nga të dhënat e trafikut dhe operacionale të mbledhura nga ICAO, për të marrë pjesën e derivatit 

të përgjithshëm të përdorur që mund t’u atribuohet pasagjerëve të mbartur. Sistemi pastaj llogarit 

konsumin mesatar të derivatit për udhëtimin, të peshuar me frekuencën e nisjes së secilit lloj ekuivalenti 

të avionëve. Pastaj, kjo pjesëtohet me numrin e përgjithshëm të pasagjerëve ekuivalentë të klasit 

ekonomik, duke dhënë një djegie mesatare të derivatit për pasagjer të klasit ekonomik. Rezultati 

shumëzohet më pas me 3.16 për të marrë sasinë e emetimeve të CO2 që i atribuohen secilit pasagjer që 

udhëton midis atyre dy aeroporteve. 

Në një qytet, pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të qytetit, janë përmbledhur 

në tabelën e mëposhtme:   

Tabela 16: Emetimet e aviacionit për udhëtim transkufitar  

Udhëtime transkufitare ajrore  

Nga Destinacioni  Distanca 

(km) 

kg CO2 

Emetime/Pasagjer  

Pasagjer tonelata emetime 

CO2  

      

  

2.4.7 Transporti jashtë rruge 

Nuk ka të dhëna dhe informata të disponueshme për veprimtarinë e këtij nënsektori, prandaj emetimet 

e GS-ve për këtë aktivitet nënsektor nuk janë vlerësuar.  

Emetimet e transportit jashtë rruge nuk llogariten veçmas për qytetin. Informacioni për konsumin e 

derivateve dhe energjisë elektrike nga automjetet jashtë rruge nuk është i disponueshëm. Megjithatë, 

konsumi i derivateve nga automjetet jashtë rruge përfshihet në konsumin e derivateve (benzinë dhe 

naftë) brenda kufijve të qytetit. Prandaj, emetimi nga automjetet jashtë rruge përfshihen diku tjetër, dhe 

prandaj konsiderohen si zero. Për më tepër, energjia elektrike nga rrjeti nuk konsumohet për automjetet 

jashtë rruge.   
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2.5 SEKTORI PËR MBETJET  

Qytetet prodhojnë mbeturina të ngurta dhe ujëra të zeza (së bashku të referuara kolektivisht si “mbetje”) 

që mund të hidhen dhe/ose trajtohen në objektet brenda kufijve të qytetit, ose të transportohen në 

qytete të tjera për trajtim. Deponimi dhe trajtimi i mbeturinave prodhon emetime të GS-ve përmes 

dekompozimit aerobik ose anaerobik, ose incenerimit. Sektori për mbetjet përfshin vlerësimet e 

emetimeve të GS-ve nga dy kategoritë: Deponimi i mbeturinave të ngurta dhe trajtimi i ujërave të zeza; 

dhe klasifikohet gjerësisht në dy pjesë të mbeturinave të gjeneruara në qytet dhe mbeturinave të 

gjeneruara jashtë qytetit. Emetimet e GS-ve (CO2, CH4, dhe N2 O) që u llogaritën për veprimtaritë e 

administrimit të mbeturinave janë: (1) deponimi 5  i mbetjeve të ngurta në deponitë ose pikat e 

grumbullimit, duke përfshirë deponimin në një vend të pamenaxhuar, deponimin në një deponi të 

menaxhuar, ose deponimin në një deponi sanitare; (2) trajtimin biologjik të mbetjeve të ngurta; (3) 

incenerimin dhe djegien e hapur të mbeturinave, dhe; (4) trajtimin e ujërave të zeza dhe shkarkimi. 

Emetimet e GS-ve nga mbeturinat dhe ujërat e zeza përbëhen nga sa vijon:  

Tabela 17: Sektori për mbetjet - Llojet, fushëveprimet dhe burimet e emetimit  

Lloji Fushëv

eprimi 

Burimi i emetimit 

Emetimet nga mbeturinat e 

trajtuara brenda qytetit  

Fushëve

primi-1: 

• Të gjitha emetimet e GS-ve nga trajtimi dhe deponimi 

i mbeturinave brenda kufijve të qytetit, pavarësisht 

nëse mbeturinat gjenerohen brenda ose jashtë kufijve 

të qytetit. 

Emetimet nga përdorimi i 

energjisë elektrike nga rrjeti 

për trajtimin e mbeturinave 

Fushëve

primi-2: 

• Nuk aplikohet (do të llogaritet brenda energjisë 

stacionare - ndërtesa dhe objekte tregtare dhe 

institucionale) 

Emetimet nga mbeturinat e 

gjeneruara nga qyteti por që 

trajtohen jashtë qytetit 

Fushëve

primi-3: 

• Të gjitha emetimet e GS-ve nga trajtimi i 

mbeturinave të gjeneruara nga qyteti, por të 

trajtuara në një objekt jashtë kufijve të qytetit. 

2.5.1 Metodologjia, të Dhënat e Veprimtarive, dhe Faktorët e Emetimit 

Për vlerësimin e emetimeve nga kategoritë e mësipërme u përdorën GPC-ja, së bashku me Udhëzimet 

e Rishikuara të IPCC-së. Sasia e emetimeve të GS-ve nga deponimi dhe trajtimi i mbeturinave të ngurta 

përcaktohet nga dy faktorë kryesorë: masa e mbeturinave të deponuara dhe sasia e karbonit organik të 

degradueshëm (DOC) brenda mbeturinave, e cila përcakton potencialin e gjenerimit të metanit. 

Nga Komuna merret sasia (masa) e mbeturinave të gjeneruara nga qyteti gjatë vitit të inventarit, 

lloji/metoda e trajtimit të mbeturinave dhe mbetjeve të ngurta të deponuara në deponi/pikat e hapura 

të grumbullimit. Përndryshe, vlerat e paracaktuara nacionale për shkallët e gjenerimit të mbeturinave të 

bazuara në ton/kokë/vit dhe zbërthimi i paracaktuar i pjesës së mbeturinave të deponuara në deponi 

                                                           
5  Vetëm mbeturinat e ngurta komunale (MNK), mbeturinat industriale, mbeturinat klinike, mbeturinat e rrezikshme ose 
mbeturinat e tjera që nuk merren parasysh për këtë Inventar të GS-ve   
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(SWDS), të inceneruara, të kompostuara (trajtimi biologjik) dhe të paspecifikuara (këtu vlen 

metodologjia e deponisë). Janë përdorur faktorët e emetimit nga IPCC-ja.  

Emetimet e metanit nga deponitë vazhdojnë disa dekada pas deponimit të mbeturinave. Mbeturinat e 

deponuara në një vit të caktuar kontribuojnë në emetimet e GS-ve në atë vit dhe në vitet vijuese. Po 

kështu, emetimet e metanit të lëshuara nga një deponi në çdo vit të caktuar përfshijnë emetimet nga 

mbeturinat e deponuara atë vit, si dhe nga mbeturinat e deponuara në vitet e mëparshme. për 

vlerësimin e emetimeve të metanit nga deponimi i mbeturinave të ngurta është përdorur Metoda e 

Rendit të Parë të Shuarjes (FOD).  

Rendi i parë i shuarjes (FOD) cakton emetimet e deponisë bazuar në emetimet gjatë këtij viti. Ai numëron 

GS-të e emetuara realisht atë vit, pavarësisht kur është bërë deponimi i mbetjeve. Modeli FOD supozon 

se përbërësi organik i degradueshëm (DOC) në mbeturina shuhet ngadalë gjatë disa dekadave, gjatë së 

cilave lëshohen CH4 dhe CO2. Nëse kushtet janë konstante, shkalla e prodhimit të CH4 varet vetëm nga 

sasia e karbonit që mbetet në mbeturina. Si rezultat, emetimet e CH4 janë më të larta në vitet e para, 

pasi mbetjet deponohen fillimisht në një vend deponimi, pastaj bien gradualisht, pasi karboni i 

degradueshëm në mbeturina konsumohet nga bakteret përgjegjëse për shuarjen. Modeli FOD kërkon 

informacion historik për deponimin e mbeturinave, dhe ky nuk është i disponueshëm. Prandaj, për të 

zvogëluar kompleksitetin e këtij modeli, dhe bazuar në disponueshmërinë e të dhënave, u përdor modeli 

njëfazor i bazuar në mbeturinat në total (mbeturinat e ngurta) të gjeneruara gjatë vitit të inventarit të 

përdorur për llogaritjen e emetimeve të GS-ve.  

2.5.2 Pasqyra e emetimeve të GS-ve nga sektori për mbetjet 

Në vitin 2014, sektori për mbetjet ka emetuar 46,139 tCO2eq, çka përbën 4.52% të emetimeve totale të 

GS-ve të qytetit të Prizrenit. Nga totali i emetimeve të GS-ve nga sektori për mbetjet, emetimet e 

fushëveprimit 1 nga deponimi i mbeturinave të ngurta janë 42,883 tCO2eq (93%), dhe nga deponimi i 

ujërave të zeza janë 3,256 tCO2eq (7%). Nuk ka emetime të fushëveprimeve 2 dhe 3 nga sektori për 

mbetjet. Përmbledhja e emetimeve të GS-ve të sektorit për mbeturina është paraqitur më poshtë:  

Tabela 18: Burimi i emetimeve të GS-ve të sektorit për mbetjet (nënsektorët) 

Nënsektorë

t 

Fushëv

eprimi 
Burimi i emetimeve Gjithsej CO2e 

Deponimi i 

mbetjeve të 

ngurta  

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda 

kufijve të qytetit dhe që deponohen në deponi ose 

pika të hapura grumbullimi brenda kufijve të qytetit 

42 883 

Fushëve

primi 3 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda 

kufijve të qytetit por që deponohen në deponi ose 

pika të hapura grumbullimi jashtë kufijve të qytetit 

0 

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga mbetjet e gjeneruara jashtë kufijve të 

qytetit dhe që deponohen në deponi ose pika të 

hapura grumbullimi brenda kufijve të qytetit 

0 

Trajtimi 

biologjik i 

mbetjeve 

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda 

kufijve të qytetit dhe që trajtohen biologjikisht 

brenda kufijve të qytetit 

0 

Fushëve

primi 3 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda 

kufijve të qytetit, por që trajtohen biologjikisht jashtë 

kufijve të qytetit  

0 
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Fushëve

primi 1 

Emetimet nga mbetjet e gjeneruara jashtë kufijve të 

qytetit, por që trajtohen biologjikisht brenda kufijve 

të qytetit 

0 

Incenerimi 

dhe djegia e 

hapur 

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara dhe të 

trajtuara brenda kufijve të qytetit 
0 

Fushëve

primi 3 

Emetimet nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda 

kufijve të qytetit, por që trajtohen jashtë kufijve të 

qytetit 

0 

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga mbetjet e gjeneruara brenda kufijve të 

qytetit, por që trajtohen brenda kufijve të qytetit 
0 

Trajtimi dhe 

shkarkimi i 

ujërave të 

zeza 

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga ujërat e zeza që gjenerohen dhe 

trajtohen brenda kufirit të qytetit 
3 256 

Fushëve

primi 3 

Emetimet nga ujërat e zeza të gjeneruara brenda 

kufijve të qytetit, por që trajtohen jashtë kufijve të 

qytetit 

0 

Fushëve

primi 1 

Emetimet nga ujërat e zeza të gjeneruara jashtë 

kufijve të qytetit, por që trajtohen brenda kufijve të 

qytetit 

0 

Emetimet e GS-ve nga sektori për mbetjet kryesisht përfshijnë gazrat CH4 dhe N2O në kudër të të gjithë 

emetimeve të fushëveprimit 1 nga deponimi i mbeturinave të ngurta dhe shkarkimi i ujërave të ndotura. 

Emetimet e fushëveprimit 1 nga deponimi i mbeturinave të ngurta dhe shkarkimi i ujërave të ndotura u 

atribuohen mbeturinave e gjeneruara brenda kufijve të qytetit që trajtohen/deponohen brenda kufijve 

të qytetit. Emetimet e përgjithshme të CH4 nga deponimi i mbeturinave të ngurta ishin 1,532 ton, dhe 

emetimet e CH4 dhe N2O nga sektori i ujërave të zeza përkatësisht 37 dhe 8 ton. 

 

Figura 18: Distribucioni i emetimeve të GS-ve të sektorit për mbetjet, sipas nënsektorëve në vitin 

2014 

Tabela 19: Emetimet e gazrave serrë nga sektori për mbetjet në vitin 2014 (shprehur në ton)  

  CO2 CH4 N2O CO2 eq.  

Deponimi i mbetjeve të ngurta 0 1,532 0 
42,883 

Trajtimi biologjik i mbetjeve 0 0 0 
0 

Incenerimi dhe djegia e hapur 0 0 0 
0 

Deponimi i mbetjeve 
të ngurta 
42,883
93%

Trajtimi biologjik i 
mbetjeve

0
0%

Incenerimi dhe 
djegia e hapur

0
0%

Trajtimi dhe 
shkarkimi i ujërave 

të zeza
3,256
7%
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Trajtimi dhe shkarkimi i ujërave të zeza 0 37 8 
3,256 

Mbeturinat totale  0 1,568 8 46,139 

2.5.3 Deponimi i mbetjeve të ngurta 

Nënsektori për mbetjet të ngurta në vitin 2014 ishte burimi më i madh i emetimeve të CH4, dhe emetoi 

1,532 tCH4, përkatësisht 42.883 tCO2eq, çka përbën 93% të emetimeve totale të GS-ve nga sektori për 

mbetjet. Siç u diskutua më lart, të gjithë emetimet nga mbeturinat e ngurta janë nën emetimet e 

fushëveprimit 1, d.m.th. nga mbetjet e ngurta të gjeneruara brenda kufijve të qytetit dhe që deponohen 

në deponi ose pika të hapura grumbullimi brenda kufijve të qytetit.  

Në qytetin e Prizrenit, mbledhja, transportimi, deponimi dhe monitorimi sistematik i mbeturinave nuk 

kryhet si në shumicën e qyteteve evropiane. Kjo paaftësi e Komunës së Prizrenit është gjithashtu e 

ngjashme me shumicën e Organeve Lokale Urbane të Kosovës (OLU), kryesisht për shkak të mungesës 

së kapaciteteve adekuate, kufizimeve institucionale, financiare dhe mungesës së burimeve të 

shkathtësive. Sidoqoftë, Ndërmarrja Komunale e Prizrenit ka ndërmarrë nisma të ndryshme për 

deponimin shkencor dhe monitorimin e grumbullimit, trajtimit dhe deponimit të mbeturinave; Master 

Plani për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta të Komunës së Prizrenit 2014-2023 u përgatit në vitin 

2015. Ky master plan është përdorur si bazë për të dhënat për llogaritjet e emetimeve të GS-ve të 

mbetjeve të ngurta. Sidoqoftë, të dhënat janë përshkruar sipas metodologjisë së shkallëzimit të 

përshkruar në GPC.  

Në vitin 2014, gjenerimi i përgjithshëm i mbeturinave nga qyteti i Prizrenit është rreth 128.2 MT/ditë 

(46,793 MT/për vitin 2014). Grumbullimi i mbeturinave në qytet është përgjegjësi e Komunës së Prizrenit. 

Komuna e Prizrenit, së bashku me Kompaninë Regjionale të Mbeturinave Ekoregjioni (KRME) dhe tre 

kompani private, ka filluar mbledhjen derë më derë në të gjitha lagjet e qytetit. Transporti i mbeturinave 

kryhet nga KRME duke përdorur flotën e vet të automjeteve. Mbeturinat grumbullohen nga lagjet dhe 

hidhen në vendin e deponimit në Landovicë.   

Në deponinë e Landovicës nuk ka ndarje, kompostim ose incenerim të kontrolluar në zona të mbyllura. 

Metodologjia e vetme është mbledhja e mbeturinave dhe sjellja në deponi, dhe më pas mbeturinat 

shtypen ose kompresohen nëse arrihet një nivel i caktuar i lartësisë. Pas ngjeshjes së mbeturinave për 

të ruajtur një nivel të caktuar, hidhet një shtresë dheu mbi to. Eshtrat nuk lejohen në deponinë e 

Landovicës, dhe nëse kamionët e transportit të mbeturinave zbulohen se kanë eshtra në to, ato 

dërgohen në deponinë e Zhurit. Mbetjet nga spitali rajonal i Prizrenit trajtohen në vend duke përdorur 

metodologjinë dhe pajisjet e duhura për mbeturina të tilla të rrezikshme. Këto mbeturina, KRME i merr 

pas përpunimit. 

Aktualisht, nuk ka teknologji të përpunimit të mbeturinave në Prizren. Mbeturinat po hidhen në 

deponinë e Landovicës në një mënyrë joshkencore. Deponia ka qenë në funksion që nga viti 2004, me 

gjithsej 61.775 hektarë tokë. Lokacioni ekzistues i deponisë tani është afër zonave të zhvilluara urbane 

të Prizrenit. Të dhënat e mbetjeve të ngurta të përdorura për emetimet e GS-ve nga qyteti i Prizrenit, 

janë paraqitur në tabelën e mëposhtme:   

Tabela 20: Të dhëna të mbetjeve të ngurta për qytetin e Prizrenit 

Parametri Njësia  Vlera 
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Mbeturinat e gjeneruara jashtë kufijve të qytetit dhe që trajtohen 

brenda kufijve 

Ton/Ditë 
0 

Mbeturinat e gjeneruara dhe të trajtuara brenda kufijve të qytetit (Viti 

2014) 

Ton/Ditë 
128.2 

Mbeturinat e grumbulluara brenda kufijve të qytetit (Viti 2014) Ton/Ditë 112.18 

Projeksioni i gjenerimit të mbeturinave për vitin 2023 Ton/Ditë 157 

Mbeturinat e gjeneruara brenda kufijve dhe që trajtohen jashtë kufijve Ton/Ditë 0 

Mbeturinat e ngurta të gjeneruara në qytet që deponohen në deponi 

ose pika të hapura grumbullimi për vitin 2014 

Ton/vit 
40,943.88 

Mbeturinat e ngurta të gjeneruara jashtë qytetit dhe që deponohen në 

deponi ose pika të hapura grumbullimi 

Ton 
0.00 

Mbetje të ngurta të gjeneruara në qytet që trajtohen biologjikisht Ton 0.00 

Mbetje të ngurta të gjeneruara jashtë qytetit që trajtohen biologjikisht Ton 0.00 

Mbetje të ngurta të gjeneruara në qytet që janë inceneruar ose djegur 

në vend të hapur 

Ton 
0.00 

Mbetje të ngurta të gjeneruara jashtë qytetit që janë inceneruar ose 

djegur në vend të hapur 

Ton 
0.00 

Praktikat e dobëta të administrimit të mbeturinave të ngurta çojnë në lëshimin e CH4. CH4 prodhohet 

dhe lëshohet në atmosferë si një nënprodukt i dekompozimit anaerobik të mbetjeve të ngurta, me anë 

të të cilave bakteret metanogjenike zbërthejnë lëndët organike në mbeturina. Sipas metodës FOD, 

supozohet se karbonit në mbetje shpërbëhet dhe prodhon CH4 dhe CO2. Kjo do të thotë që emetimet 

e CH4 nga mbeturinat e deponuara në një vend deponimi janë më të larta në vitet e para pas deponimit, 

dhe më pas bien gradualisht pasi shfrytëzohet karboni i degradueshëm. Supozohet se në 50 vjet, 

emetimet e CH4 zbresin në një nivel të parëndësishëm. Sidoqoftë, në mungesë të të dhënave, ky model 

aplikohet vetëm për vitin e inventarit.  

Për vlerësimin e emetimeve të GS-ve nga deponimi i mbeturinave të ngurta në lokacionin e deponisë, 

MCF-së për lokacionin e deponimit të pakategorizuar i është dhënë vlera 0.6. Faktori i oksidimit (OX) 

për deponimin e pamenaxhuar dhe të pakategorizuar të mbeturinave të ngurta supozohet të jetë 0. 

Konstantes s[ shkallës së gjenerimit të metanit (k) i është dhënë vlera 11; pjesës së CH4 në gazrat e 

gjeneruar në deponi (F) vlera 0.5, dhe nuk është supozuar asnjë sasi e rikuperimit të CH4. Fraksionit të 

DOC që degradohet përfundimisht (DOCf) i është dhënë vlera 0.6. U llogaritën fraksioni i karbonit 

organik të degradueshëm në vitin e deponimit (0.1559 ton C/ton mbeturina), dhe potenciali i gjenerimit 

të metanit (Lo, 0.0374064) për të marrë emetimet totale të CH4 (në ton) nga hedhja e mbeturinave. 

Bazuar në këto supozime, dhe duke përdorur metodën e rendit të parë të shuarjes, siç është dhënë në 

Udhëzimet e IPCC-së të vitit 2006 për këtë sektor, emetimet totale të GS-ve nga ky sektor vlerësohet të 

jenë 1,532 tCO2eq 
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Komuna e Prizrenit ka ndërmarrë nisma të ndryshme për t’i menaxhuar në mënyrë shkencore mbeturinat 

e ngurta komunale. 

Ka pak pika ku njerëzit mund të hedhin shishet e tyre plastike. Rreth 300 kosha mbeturinash (120 litra) 

janë shpërndarë në amvisëri. Gjithashtu, 1,200 amvisëri janë furnizuar me kazanët e kompostimit të 

mbeturinave organike. Kjo pritet të rritet në 4000 kontejnerë deri në vitin 2023. Zyrtarët e komunës kanë 

shpërndarë edhe fletëpalosje dhe CD me udhëzime si të përdoren. Disa biznese private përdorin ndarjen 

e mbeturinave (kanoçe dhe letër) në kanalet e tyre, megjithatë, komuna nuk ka asnjë informacion ose 

të dhëna për këtë. 

Djegia e mbeturinave të ngurta në zona të hapura është e ndaluar me ligj. Kjo është e zbatueshme edhe 

për kompanitë përkatëse të administrimit të mbeturinave. 

Komuna e Prizrenit ka filluar praktikën e kompostimit në nivelin e amvisërive. Ata kanë shpërndarë 1,200 

kazanë të kompostimit shtëpiak dhe planifikojnë të shpërndajnë 4,000 kazanë kompostimi shtëpiak deri 

në vitin 2023 me këtë iniciativë. Deri në vitin 2023, ata parashikojnë që 1,916 tonë/vit të mbeturinave 

organike do të kompostohen përmes këtij projekti. Sidoqoftë, ata parashikojnë që deri në vitin 2023, 

mbetjet e ngurta komunale do të jenë 57,307 tonë/vit, ndërsa 45% ose 27,788.15 tonë janë mbetje 

organike. Prandaj, projekti që mund të rezultojë në 1,916 ton/mbetje organike të kompostuara, çka do 

të përbëjë vetëm 7.42% të mbeturinave totale organike në të ardhmen. 

2.5.4 Trajtimi biologjik i mbetjeve 

 “Nuk po ndodh” - Në qytetin e Prizrenit, mbeturinat e ngurta nuk trajtohen biologjikisht, kështu që 

emetimet e GS-ve për këtë nënsektor konsiderohen zero për vitin e inventarit 2014.   

2.5.5 Incenerimi dhe djegia e hapur 

“Nuk po ndodh” - Në qytetin e Prizrenit, mbeturinat e ngurta nuk kalojnë në incenerim dhe djegie të 

hapur, kështu që emetimet e GS-ve për këtë nënsektor konsiderohen zero për vitin e inventarit 2014. 

2.5.6 Ujërat e zeza (Trajtimi dhe Shkarkimi) 

Sektori i ujërave të zeza në qytetin e Prizrenit gjatë vitit 2014 emetoi 36.76 tCH4 dhe 8.40 tN2O, 

përkatësisht 3,256 tCO2 eq, çka përbën 7% të emetimeve totale të GS-ve nga sektori për mbetjet.  Siç u 

diskutua më lart, të gjitha emetimet nga ujërat e zeza janë nën emetimet e fushëveprimit 1, pra nga 

ujërat e zeza të gjeneruara dhe të trajtuara brenda kufijve të qytetit.  

Ujërat e zeza gjenerohen nga një larmi burimesh shtëpiake, tregtare dhe industriale, dhe mund të 

trajtohet në vend (pa u mbledhur), të dërgohen me kanalizimeve në një impiant të centralizuar 

(kolektor), ose të deponohen të patrajtuar në zona të afërta ose përmes derdhjeve. Sidoqoftë, nuk ka 

industri të mëdha në qytetin e Prizrenit. Prandaj, ujërat e zeza të gjeneruara nga qyteti i Prizrenit janë 

të kategorisë së amvisërive. Ujërat e zeza kthehen në burim të CH4 kur trajtohen ose deponohen në 

mënyrë anaerobike. Mund të jenë edhe burim i emetimeve të N2O për shkak të përmbajtjes së 

proteinave në ujërat e zeza të gjeneruar në amvisëri; ndërsa CO2 nga trajtimi i ujërave të zeza 

konsiderohet të jetë me origjinë biogjenike dhe nuk vlerësohet dhe raportohet.  

Trajtimi, grumbullimit dhe deponimi sistematik i ujërave të zeza është një sfidë për shumicën e qyteteve, 

duke përfshirë Prizrenin. Për më tepër, nuk ka një sistem të rregullt monitorimi të disponueshëm për 

ujërat e zeza të gjeneruara dhe shkarkuara, në mungesë të të dhënave të regjistruara, dhe llogaritja e 

emetimeve të GS-ve nga sektori i ujërave të zeza është e bazuar në Master Planin për Menaxhimin e 
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Mbeturinave të Ngurta të Komunës së Prizrenit 2014-2023 dhe diskutimin me zyrtarë të ndërmarrjes 

komunale. 

Plani Zhvillimor Komunal i Prizrenit 2025 (PZHKP) informon se: 

- Sipërfaqja e përgjithshme e mbuluar me sistemin e furnizimit me ujë është 13.5 km2 dhe konsumi 

mesatar i ujit për frymë në ditë është 150 litra (Profili i Komunës së Prizrenit, 2007). Shumica e rrjetit 

ekzistues është më i vjetër se 40 vjet dhe vazhdon puna për zhvillimin dhe përmirësimin e sistemit 

të ujësjellësit dhe ujërave të zeza. 

 

Megjithëse burimet ujore të komunës janë të pasura dhe adekuate, me shkrirjen e borës sidomos në 

pranverë, sasia e ujërave zvogëlohet gjatë verës dhe vjeshtës. 60% e komunës është e vendosur në 

pjesë të ulëta, ku furnizimi me ujë bazohet në gravitacion. 40% e zonave duhet të marrin ujë përmes 

pompave të ujit, çka është problematike për shkak të ndërprerjeve të energjisë.  

 

Ndërmarrja rajonale e ujësjellësit, KRU "Hidroregjioni Jugor" Sh.A., administron ujësjellësin dhe 

kanalizimet në shumicën e zonave. Kontrolli i cilësisë së ujit kryhet çdo ditë nga Instituti Nacional i 

Higjienës. Me instalimin e dy stacioneve të klorinimit pranë puseve të ujit, cilësia e ujit është 

përmirësuar gjatë viteve të kaluara.   

 

- Rrjeti ekzistues i kanalizimeve është 136,493 km sipas Profilit të Komunës së Prizrenit të datës 2007, 

dhe mbulon shumicën e zonave të komunës së Prizrenit. Shumë projekte janë zbatuar pas luftës në 

drejtim të ndërtimit të sistemit të kanalizimit, për të ndërtuar objekte të përshtatshme në mënyrë që 

të mbrohen lumenjtë nga ndotja. Por prapëseprapë, një nga problemet kryesore është që ujërat e 

zeza derdhen në lumenj dhe në disa pjesë direkt në hapësirë të hapur pa pastrim.   

 

Sipas të dhënave të marra nga anketa në terren e PZHKP dhe intervista me kryetarin e fshatit, fshatrat 

me rrjete të kanalizimeve që punojnë si duhet janë Atmaxha dhe Krusha e Vogël. Ata janë të lidhura në 

rrjetin kryesor pa asnjë shkarkim në natyrë. Fshatrat Mamusha, Zojzi dhe Zhuri kanë sistemin e reshjeve 

para se të shkarkojnë. 

Në vitin e inventarit 2014, popullata prej 183,595 banorësh ka gjeneruar rreth 46.58 MLD ujëra të zeza, 

nga gjithsej 136,493 km të sistemit të rrjetit të kanalizimeve. Nuk ka sisteme LTUZ në qytet, por Prizreni 

po krijon LTUZ-in e vet të parë, i cili do të ketë aftësinë fillestare për të trajtuar ujërat e zeza nga 50,000 

amvisëri. Ky pritet të jetë funksional deri në fund të vitit 2019 ose fillimin e vitit 2020. 

Sidoqoftë, autoriteti komunal informoi se aktualisht gjenerimi i përgjithshëm i ujërave të zeza është 

rreth 17 milion m3/vit (përfshirë ato shtëpiake dhe shkarkimet nga zona industriale). Ujërat e zeza 

shkarkohen në lumenj si Lumbardhi dhe Drini i Bardhë. 

Presioni antropogjenik dhe hyrja e ujërave të zeza të papërpunuara në këto lumenj ka bërë që të 

përkeqësohet cilësia e ujërave të lumenjve. Duhet të monitorohet BOD/COD i këtyre trupave ujorë në 

intervale periodike. Në mungesë të ndonjë impianti të trajtimit të ujërave të zeza, për emetimet e GS-

ve janë konsideruar të gjitha ujërat e zeza të gjeneruara nga qyteti i Prizrenit. Të dhënat e mbetjeve të 

ngurta të përdorura për emetimet e GS-ve nga qyteti i Prizrenit, janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Tabela 21: Të dhënat e ujërave të zeza      
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Të dhëna/Parametra Njësia  Vlera 

Gjithsej ujëra të zeza të gjeneruara nga qyteti  MLD 
46,58 

Gjithsej ujëra të zeza të gjeneruara jashtë qytetit MLD 0 

Trajtimi i ujërave të zeza dhe kanalizimit (LTUZ)  MLD 0 

Burimi i ujërave të zeza   Vendor  

Përmbajtja organike e ujërave të zeza BOD/COD 
60/150 

Ujërat e zeza të trajtuara nga qytete të tjera brenda kufijve 

të qytetit 

MLD 0 

Për vlerësimin e emetimit të GS-ve nga trajtimi dhe largimi i ujërave të zeza, BOD-së për kokë banori 

specifik për qytetin në vitin e inventarit i është dhënë vlera 60 g/person/ditë, faktorit korrektues për 

BOD shtesë industrial që shkarkohet në kanalizime (I) vlera 1.25, vlera e paracaktuar 0.6 kg CH4/kg BOD 

për kapacitetin maksimal të prodhimit të CH4, MCF për sistemin e patrajtuar - shkarkimet në det, lumenj 

dhe liqene konsiderohen të jenë 0.1. Konsumit vjetor të proteinave për kokë banori i është dhënë vlera 

20.81 kg/person/vit. Bazuar në këto supozime, dhe duke përdorur metodën GPC, siç është dhënë në 

Udhëzimet e IPCC-së të vitit 2006 për këtë sektor, emetimet e CH4 dhe N2O llogariten si 36.76 tCH4 dhe 

8.40 tN2O, d.m.th. gjithsej 3,256.15 tCO2eq.  

Komuna e Prizrenit po planifikon të zhvillojë, përmirësojë dhe rrisë kapacitetet e grumbullimit dhe 

trajtimit të ujërave të zeza si një masë afatgjatë për të mbuluar tërë popullatën brenda një horizonti 

planifikimi deri në vitin 2023. 

2.6 PROCESET INDUSTRIALE DHE PËRDORIMET E PRODUKTEVE 

(PIPP) 

Qytetet strehojnë edhe veprimtari industriale që nuk lidhen me energjinë dhe konsumojnë produkte. 

Prandaj, emetimet e GS-ve prodhohen nga një larmi e veprimtarive industriale që nuk lidhen me 

energjinë, dhe emetimet janë lëshime nga proceset industriale që i transformojnë materialet kimikisht 

ose fizikisht. Për më tepër, disa produkte të përdorura nga industria dhe konsumatorët fundorë, siç janë 

ftohësit, shkumat ose kanoçe aerosoli, përmbajnë edhe GS të cilat mund të lëshohen gjatë përdorimit 

dhe asgjësimit.  

Në qytetin e Prizrenit, gjatë vitit 2014 nuk ka pasur veprimtari të specifikuar industriale. Prandaj, nuk 

pati asnjë emetim nga proceset industriale që ndodhin brenda kufijve të qytetit. Për më tepër, nuk ka 

informacion të disponueshëm për përdorimet e produkteve që emetojnë GS, dhe në mungesë të ndonjë 

industrie dhe konsumatori industrial, emetimet e përdorimit të produkteve konsiderohen si Zero.  

2.7 BUJQËSI, PYLLTARI DHE PËRDORIM TJETËR I TOKËS(BPYPTT) 

Emetimet nga sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe përdorimit tjetër të tokave (BPYPTT) prodhohen përmes 

një larmie rrugësh, duke përfshirë bagëtinë (menaxhimi i fermentimit enterik dhe plehut organik), 

përdorimi i tokës dhe ndryshimi i përdorimit të tokës (p.sh., toka me pyje që pastrohen për toka 

bujqësore ose vendbanime), dhe burimet agregate dhe burimet e emetimit jo-CO2 në tokë (p.sh., 
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aplikimi i plehrave dhe kultivimi i orizit). Duke pasur parasysh natyrën shumë të ndryshueshme të 

përdorimit të tokës dhe veprimtarive bujqësor në mbarë globin, emetimet e GS-ve nga BPYPTT janë 

ndër kategoritë më komplekse për llogaritjen e GS-ve. Kategoria dhe lloji i emetimeve të GS-ve 

paraqiten në tabelën vijuese:  

 

 

Tabela 22: Emetimet e GS-ve të sektorit të BPYPTT, Fushëveprimi dhe Kategoria  

Lloji Fushë

vepri

mi 

Burimi i emetimit 

Emetimet brenda kufijve nga 

aktiviteti bujqësor, përdorimi i tokës 

dhe ndryshimi i përdorimit të tokës 

brenda kufijve të qytetit 

Fushëv

eprimi

-1: 

• Emetimet nga blegtoria brenda kufijve të 

qytetit 

• Emetimet nga tokat brenda kufijve të qytetit  

• Emetimet nga burimet agregate dhe burimet 

e emetimeve jo-CO2 në tokat brenda kufijve 

të qytetit  

Emetimet nga përdorimi i energjisë 

së furnizuar nga rrjeti në ndërtesa 

dhe automjete në ferma ose zona të 

tjera bujqësore  

Fushëv

eprimi

-2: 

• Nuk aplikohet, pasi raportohet në kuadër të 

energjisë stacionare  

Emetime të tjera jashtë kufijve  Fushëv

eprimi

-3: 

• Nuk aplikohet, pasi emetimet nga 

veprimtaritë e përdorimit të tokës jashtë 

qytetit nuk përfshihen në GPC  

2.7.1 Metodologjia, të Dhënat e Veprimtarive, dhe Faktorët e Emetimit 

Për vlerësimin e emetimeve nga kategoritë e mësipërme u përdorën GPC-ja, së bashku me Udhëzimet 

e Rishikuara të IPCC-së. BPYPTT janë ndër kategoritë më komplekse për llogaritjen e GS-ve, pasi të 

dhënat e sektorit BPYPTT kanë natyra shumë e ndryshueshme në përdorimin të tokës dhe emetimet 

bujqësore në mbarë globin. Udhëzimet e IPCC-së i ndajnë veprimtaritë e BPYPTT në tri kategori: Burime 

të (1) Blegtorisë, (2) Tokës, dhe (3) burime Agregate dhe burime të emetimeve jo-CO2 në tokë. 

Metodologji të shumta janë të disponueshme për të matur emetimet e BPYPTT. GPC dhe IPCC ofrojnë 

udhëzime si metodologjitë e IPCC të Nivelit 1, që përfshijnë përdorimin e të dhënave të paracaktuara 

të IPCC-së, ndërsa metodologjitë e Nivelit 2 përfshijnë përdorimin e të dhënave specifike për vendin. 

Për emetimet e BPYPTT në këtë inventar të GS-ve përdoren të dhëna specifike për qytetin dhe vendin 

(kudo që janë në dispozicion), dhe nëse jo, janë përdorur të dhënat e paracaktuara të IPCC-së.  

2.7.2 Pasqyra e emetimeve të GS-ve nga Sektori BPYPTT 

Në vitin 2014, sektori i bujqësisë, pylltarisë dhe përdorimit tjetër të tokës (BPYPTT) ka emetuar 961,364 

tCO2eq, çka përbën 94.20% të emetimeve totale GS. Nga totali i emetimeve të GS-ve nga sektori BPYPTT, 
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të gjitha emetimet janë në kuadër të fushëveprimit 1, dhe nuk ka pasur të fushëveprimit 2 dhe 

fushëveprimit 3. 

Tabela 23: Burimi i Emetimeve të Sektorit të BPYPTT (nënsektorët) 

Nënsektorët Fushëvep

rimi 
Burimi i emetimeve Gjithsej CO2e 

Blegtori  Fushëvepr

imi-1: 
Emetimet nga blegtoria brenda kufijve të qytetit 

9,47,566 

Toka  Fushëvepr

imi-1: 
Emetimet nga tokat brenda kufijve të qytetit 

0 (nuk 

vlerësohet) 

Bujqësi  Fushëvepr

imi-1: 

Emetimet nga burimet agregate dhe burimet e 

emetimeve jo-CO2 në tokat brenda kufijve të 

qytetit 13,797 

Emetimet e GS-ve nga sektori BPYPTT kryesisht përfshijnë emetimet e CO2 (56%), N2O (30%) dhe CH4 

(14%) në të gjitha nënkategoritë. Sektori i përdorimit të tokës, ndryshimi i përdorimit të tokës dhe 

pylltaria (PTNPTP) ishte një basen mbledhës neto (i supozuar, për shkak të mungesës së të dhënave dhe 

informacionit), kështu që nuk përfshihet në këtë inventar të GS-ve. Emetimet e BPYPTT sipas 

nënsektorëve të ndryshëm janë paraqitur në figurën e mëposhtme:  

 

Figura 19: Distribucioni i emetimeve të GS-ve nga BPYPTT, sipas nënsektorëve në vitin 2014 

Blegtori 
947,566
98.56%

Toka 
0

0.00%

Bujqësi 
13,797
1.44%
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Figura 20: Distribucioni i emetimeve të GS-ve 

nga sektori i BPYPTT, sipas sektorit dhe gazit në 

vitit 2014 

Figura 21: Distribucioni i emetimeve të sektorit 

BPYPTT, sipas gazit në vitin 2014 

2.7.3 Blegtoria 

Në vitin 2014, nënsektori i Blegtorisë emetoi 947.566 tCO2eq, çka përbën 99% të emetimeve totale të 

GS-ve nga sektori i BPYPTT-it. Nga këto, 40.328 tCO2eq nga fermentimi enterik dhe 907,239 tCO2eq nga 

menaxhimi i plehut organik. Të gjitha emetimet nga bagëtitë janë në kuadër të emetimeve të 

fushëveprimit 1, dhe gazrat e emetuar janë kryesisht N2O (67%) dhe CH4 (33%).    

 

Figura 22: Distribucioni i Emetimeve të GS-ve nga Blegtoria, sipas nënkategorisë në vitin 2014 

2.7.4 Fermentimi enterik 

Emetimi nga bagëtia përfshin emetimin e CH4 përmes fermentimit enterik, dhe të CH4 dhe N2O përmes 

menaxhimit të plehut. Emetimet e bagëtisë nga fermentimi enterik varen kryesisht nga numri i bagëtive, 

lloji i sistemit tretës dhe lloji dhe sasia e ushqimit të konsumuar. Emetimet e metanit mund të vlerësohen 

duke shumëzuar numrin e bagëtive për secilin lloj kafshe me një faktor emetimi.  

Të dhëna për veprimtarinë dhe numri i bagëtive në Prizren, u morën nga Agjencia e Statistikave të 

Kosovës (ASK) për vitin 2014. Më tej, nuk ishin të disponueshme të dhëna specifike për bagëtinë e qytetit 

të Prizrenit. Duke marrë një qasje konservatore, numrat e bagëtive për komunën e Prizrenit janë 

tCO2
6,468
56%

tCH4
1,672
14%

tN2O
3,427
30%

fermentimi enterik 
40,328

4%

menaxhimi i plehut 
organik
907,239

96%
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përdorur për vlerësimin e emetimeve të GS-ve për fermentimin enterik dhe menaxhimin e plehut 

organik. Tabela e mëposhtme paraqet bagëtinë e konsideruar për qytetin e Prizrenit dhe fermentimin 

enterik:  

Tabela 24: Emetimet e GS-ve nga bagëtia - Fermentimi enterik (2014)  

Nr. 

Sl. 

Specia / 

Kategoria e 

Blegtorisë 

Numri i kafshëve 

(kokë) 

Faktori i emetimit për 

fermentimin enterik 

(kg CH4 për kokë në 

vit) 

Emetime CH4 në ton 

1 Lopë 19,252 68.50 1,318.76 

3 Dhen 22,809 5.00 114.05 

4 Dhi 1,493 5.00 7.47 

10 Pula 111,006 I padisponueshëm  0.00 

  Gjithsej 154,560   1,440.27 

Vlerësimet e inventarit duke përdorur qasjen e Nivelit I me faktorët e parazgjedhur të emetimeve të 

IPCC-së dhe popullatën e bagëtive të Komunës së Prizrenit sipas ASK-së, rezultuan në emetimet totale 

prej 40,328 tCH4 nga fermentimi enterik. 

2.7.5 Menaxhimi i plehut organik 

Në Kosovë nuk ka shumë menaxhim sistematik të plehut organik nga bagëtitë. CH4 prodhohet nga 

dekompozimi i plehut organik në kushte anaerobike, gjatë ruajtjes dhe trajtimit, ndërsa emetimet 

direkte të N2O ndodhin përmes nitrifikimit të kombinuar dhe denitrifikimit të azotit që përmbahet në 

plehun organik. Faktorët kryesorë që ndikojnë në emetimet e CH4 janë sasia e plehut organik të 

prodhuar dhe pjesa e plehut organik që dekompozohet në mënyrë anaerobike. E para varet nga shkalla 

e prodhimit të mbeturinave për kafshë dhe nga numri i kafshëve, kurse e dyta nga mënyra si 

menaxhohet plehu.  

Emetimet e N2O nga plehu gjatë ruajtjes dhe trajtimit varen nga përmbajtja e azotit dhe karbonit të 

plehut organik, si dhe nga kohëzgjatja e ruajtjes dhe lloji i trajtimit. Këtu, termi “pleh organik” përdoret 

kolektivisht për të përfshirë bajgat dhe urinën (d.m.th., lëndët e ngurta dhe lëngjet) të prodhuara nga 

bagëtitë.  

Tabela 25: Emetimet e GS-ve nga blegtoria - Menaxhimi i plehut organik (2014)  

Nr

. 

Sl. 

Specia / 

Kategoria e 

Blegtorisë 

Numri i 

kafshëve 

(kokë) 

Faktori i emetimit për 

menaxhimin e plehut organik (kg 

CH4 për kokë në vit) 

Emetime 

CH4 në 

ton 

  

Emetimet 

N2O në 

ton 

1 Lopë 19,252 11 211,77 3,400.42 

3 Dhen 22,809 0.1 2.28 0.33 
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4 Dhi 1,493 0.11 0.16 0.04 

10 Pula 111,006 0.01 1.11 0 

  Gjithsej 154,560   215,33 3,400.79 

Siç u diskutua më lart, në qytetet e Kosovës nuk zhvillohet asnjë menaxhim i plehut organik, dhe kjo 

sjell emetimet e N2O nga plehrat e pamenaxhuara të vlerësuara për popullatën e bagëtive në Komunën 

e Prizrenit. Vlerësimi i emetimeve të N2O nga sistemet e menaxhimit të plehut organik përfshin 

shumëzimin e sasisë totale të jashtëqitjes N (nga të gjitha kategoritë e bagëtive) në secilin lloj të sistemit 

të menaxhimit të plehut organik me një faktor emetimi për atë lloj sistemi të menaxhimit të plehut 

organik. 

Vlerësimet e inventarit duke përdorur të njëjtën qasje të Nivelit I me faktorët e parazgjedhur të 

emetimeve të IPCC-së dhe popullatën e bagëtive nga ASK-ja, rezultuan në emetimet totale prej 215.33 

tCH4 dhe 3,400.79 tN2O nga menaxhimi i plehut organik.  

2.7.6 Përdorimi i tokës 

IPCC-ja e ndan përdorimin e tokës në gjashtë kategori: tokë pyjore; tokës bujqësore; livadhe; ligatina; 

vendbanime; dhe të tjera. Emetimet dhe heqjet e CO2 bazohen në ndryshimet në stoqet e C të 

ekosistemit, dhe vlerësohen për secilën kategori të përdorimit të tokës. Kjo përfshin si tokat e mbetura 

në një kategori të përdorimit të tokës, ashtu edhe tokat e kthyera në përdorim tjetër. Stoqet e C 

përbëhen nga biomasa mbi tokë dhe nën tokë, lënda organike e vdekur (drunj të tharë dhe plehra) dhe 

lënda organike e dheut. Emetimet e përdorimit të tokës vlerësohen duke shumëzuar ndryshimin neto 

vjetor të stokut të C për përdorim të ndryshëm të tokës (dhe ndryshimin e përdorimit të tokës). Për të 

përcaktuar ndryshimin e përdorimit të tokës, përdoren të dhëna të paktën 20 vjeçare për përdorimin e 

tokës. Sidoqoftë, për qytetin e Prizrenit ky informacion nuk është i disponueshëm, kështu që emetimet 

konsiderohen si zero.  

2.7.7 Burimet agregate dhe burimet e emetimeve jo-CO2 në tokë 

Emetimet e GS-ve nga burimet agregate dhe burimet e emetimeve jo-CO2 në tokë përfshijnë emetimet 

nga kultivimi i orizit, përdorimi i plehrave kimikë, aplikimi i ureve, djegia e mbetjeve bujqësore, dhe 

tokat bujqësore.   

Në qytetin e Prizrenit, gjatë vitit 2014, ky nënsektor emetoi 13,797 tCO2eq, çka përbën 1% të emetimeve 

totale të GS-ve nga sektori BPYPTT. Nga kjo sasi, 581 tCO2eq (4%) janë nga biomasa e djegur pa 

rikuperim të energjisë, 6,468 tCO2eq (47%) nga aplikimi uresë, dhe 4,958 tCO2eq (36%) nga emetime 

direkte dhe 1,790 tCO2eq (13%) nga emetime indirekte të N2O nga tokat e menaxhuara. Në qytetin e 

Prizrenit nuk ka asnjë veprimtari të gëlqerëzimit , kështu që këto emetime janë zero. Të gjitha emetimet 

nga ky sektor janë në kuadër të emetimeve të fushëveprimit 1, dhe gazrat e emetuar janë kryesisht CO2 

(99.35%), CH4 (0.26%) dhe N2O (0.40%).    
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Figura 23: Distribucioni i emetimeve të GS-ve nga burimet agregate dhe burimet e emetimeve jo-

CO2 në tokë për vitin 2014 

 

 

 
Figura 24: Emetimet e GS-ve nga burimet agregate 

dhe burimet e emetimeve jo-CO2 në tokë, sipas 

gazrave për vitin 2014 

Figura 25: Emetimet e GS-ve nga burimet 

agregate dhe burimet e emetimeve jo-CO2 

në tokë, sipas gazrave për vitin 2014 

2.7.8 Djegia e mbetjeve të kulturave bujqësore 

Mbetjet e kulturave digjen nëpër fusha në shumë vende evropiane, përfshirë Kosovën, duke prodhuar 

CO, CH4, N2O, NOx, NMHC, SO2 dhe shumë gazra të tjera. Në këtë inventar të GS-ve është raportuar 

vetëm për CH4 dhe N2O. Vlerësimi i emetimeve të specieve të shënjestruara u arrit duke vlerësuar sasinë 

e biomasës të djegur në të vërtetë në fushë, duke përdorur Udhëzimet e Rishikuara të IPCC-së për 

Përgatitjen e Inventarit.  

• Shifrat e prodhimit të kulturave për vitin 2014, të marra nga departamenti i bujqësisë, janë përdorur 

si të dhëna themelore të veprimtarisë. Raporti i mbetjeve ndaj rendimentit ekonomik është marrë 

nga IPCC 2006.  

• Fraksionet e mbetjeve të djegura në fushë janë marrë nga IPCC 2006.  

• Raporti i emetimeve u llogarit duke përdorur faktorët e emetimit nga IPCC (2006) Udhëzimet 

Nacionale të Përgatitjes së Inventarit.  

Bazuar në këto, emetimet e përgjithshme të vlerësuara nga kjo kategori për vitin 2014 ishin 16.66 tCH4 

dhe 0.43 tN2O, çka është e barabartë me 580.93 tCO2 eq  
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Tabela 26: Emetime jo-CO2 të GS-ve nga djegia e biomasës, 2014 

Emetimet jo-CO2 të GS-ve nga djegia e biomasës  

Emetimet e GS-ve nga djegia e 

biomasës  

Mbetje 

(Ton) 

Djegia e Mbetjeve 

(Ton) 

tCO tCH

4 

tN2O tNO

x 

Grurë - Mbetje 17,472 4,368 
318.2

7 
9.34 

0.24

22 
8.65 

Misër - Mbetje 15,250 3,812.5 
246.9

3 
7.25 

0.18

79 
6.71 

Elb 54 13.5 1.0 0.03 
0.00

07 

0.02

67 

Tërshërë 40.3 10.08 0.8 0.02 
0.00

06 

0.02

09 

Thekër 38.4 9.60 0.7 0.02 
0.00

05 

0.01

94 

Gjithsej 32,854.7 8,213.68 
567.

66 

16.6

6 
0.43 

15.4

3 

 

2.7.9 Aplikimi i uresë 

Përdorimi i uresë (CO(NH 2)2) si pleh çon në emetimet e CO2që ishin fikse gjatë procesit të prodhimit 

industrial. Ureja, në prani të ujit dhe enzimave të ureazës shndërrohet në amoniak (NH4+), jon hidroksil 

(OH) dhe bikarbonat (HCO3-). Bikarbonati më pas evoluon në CO2 dhe ujë. 

Në qytetin e Prizrenit, emetimet e CO2 nga aplikimi i fertilizimit me ure për vitin 2014 ishte 6,467.81 

tCO2eq Kjo është llogaritur nga sasia e fertilizimit me ure, ton ure gjatë vitit 2014. Në mungesë të sasisë 

së drejtpërdrejtë të aplikimit të ureve, është vlerësuar nga prodhimi i kulturave dhe konsumi specifik i 

ureve për kultura në Kosovë (siguruar nga ASK).  

 

Tabela 27: Prodhimi i Kulturave dhe Aplikimi i Plehrave, 2014 

Prodhimi 

i 

Kulturav

e dhe 

Aplikimi 

i 

Plehrave  

Aplikim plehu - 

Tokë e ujitur  

Aplikimi i uresë 

- pa ujitje 

Prodhi

mi 

(mesat

ar) 

Sipërfaqja e 

kultivuar (2015 -

16)  

Prodhimi 

total  

Aplikimi 

total i 

uresë  

Kultura N-

kg/hekt

ar 

Ure-

kg/he

ktar 

N-

kg/he

ktar 

Ure-

kg/he

ktar 

kg/he

ktar 

Nën 

ujitje 

(ha) 

Pa 

ujitje 

(ha) 

kg kg 

Grurë 71.325 475.5     7073.7 1,900   13,440,000 903,450 

Misër  71.325 475.5     8472.2 1,800   15,250,000 855,900 
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Perime 148.875 992.5     
25000.

0 
950   23,750,000 942,875 

Elb 71.325 475.5     3000.0 15   45,000 7,133 

Tërshërë 71.325 475.5     2066.7 15   31,000 7,133 

Thekër 71.325 475.5     2400.0 10   24,000 4,755 

Sanë 55.65 371.0     6689.2 1,850   12,375,000 686,350 

Tjetër 165 1100.0     3500.0 240   840,000 264,000 

Fruta 43.575 290.5     9300.0 2,096   19,495,311 608,966 

Livadh/ku

llotë 
48.3 322.0   

  2800.0 14,097   
39,471,124 4,539,179 

Gjithsej      0 0    
22,973.

10 
0 

124,721,4

35 

8,819,74

1 

 

2.7.10 N2O i drejtpërdrejtë nga tokat e menaxhuara 

Emetimet bujqësore të N2O rezultojnë drejtpërdrejt nga tokat në të cilat shtohet/lëshohet N, dhe 

indirekt përmes paqëndrueshmërisë, djegies së biomasës, rrjedhjes dhe largimit të N nga tokat e 

menaxhuara. Emetimet direkte të N2O nga tokat e menaxhuara vlerësohen veçmas nga emetimet 

indirekte, megjithëse përdoren një grup i përbashkët i të dhënave të veprimtarisë.  

2.7.11 N2O indirekt nga tokat e menaxhuara 

Emetimet e N2O shkaktohen edhe nga volatilizimi i N si NH3 dhe oksidet e N (NOx), dhe kullimi dhe 

rrjedhjet nga shtesa të N për bujqësi në toka të menaxhuara. Të dhënat e veprimtarisë të përdorur janë 

të njëjta me të dhënat e përdorura për të vlerësuar N2O të drejtpërdrejtë nga tokat e menaxhuara. 

 

 Tabela 28: Emetimet e drejtpërdrejta dhe indirekte të N2O nga aplikimi i uresë  

Emetimet e CO2 nga aplikimi i fertilizimit me ure  

Emetimet e CO2 nga fertilizimi me ure tCO2e 
6467.

81 
 

Sasia e fertilizimit me ure M 8,819.74 
11,457

.27 
 

Faktori i emetimit EF 0.2 0.2 
Vlera e paracaktuar e 

IPCC-së 

N2O i drejtpërdrejtë nga tokat e menaxhuara (N2O 

i drejtpërdrejtë) 
tN2O 18.71  

Sasia e plehrave sintetike N të 

aplikuara në tokat 
FSN 1,322.96 

5,270.

34 
 

Emetime indirekte nga depozitimi i NH3 në 

tokë nga ureja 

tN2O 
2.08  

Emetimet nga rrjedhjet e fertilizantëve tN2O 4.68  

Emetimet totale të N2O nga fertilizantët  tN2O 25.47  

Faktorët e emetimit të fertilizantëve - IPCC 2006 
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Emetimet e N20 nga fertilizantët e 

aplikuar 

EF i 

drejtpërdrejt

ë  

emetim i 

drejtpërdr

ejtë i N2O 

kg / kg N 

0.0100 

Vlerat e paracaktuara 

të IPCC-së 

  

  

  

  

  

Emetimet indirekte - depozitimi 

atmosferik, ureja ose fertilizantë të 

tjerë 

   N2O kg / 

kg N 0.01 

Emetimet indirekte - lëshimi    N2O kg / 

kg N 
0.0075 

Fraksioni i humbjes së gazit përmes 

N të paqëndrueshëm nga aplikimi i 

uresë 

Vhumbjegazi % 

0.1 

Fraksioni i humbjes së gazit përmes 

N të paqëndrueshëm nga aplikimi 

tjetër i plehrave 

  % 

0.2 

Fraksioni i humbjes së lëshimit të 

plehrave N të aplikuar  

  % 
0.3 

2.8 FUSHËVEPRIMI TJETËR 3 

Fushëveprimi tjetër 3 përfshin të gjitha emetimet e tjera që ndodhin jashtë kufijve gjeografikë si rezultat 

i veprimtarive të qytetit, të cilat referohen kolektivisht si fushëveprimi tjetër 3. Sidoqoftë, sipas GPC-së, 

për këtë inventar të GS-ve, asnjë emetim i fushëveprimit 3 nuk është i aplikueshëm dhe nuk 

konsiderohet për Komunën e Prizrenit. 

2.9 ANALIZA DHE MENAXHIMI I PASIGURISË 

Pasiguritë zakonisht shoqërohen me të dhënat e veprimtarive, faktorët e emetimit që maten ose nxirren 

nga literatura, dhe supozimet e bazuara në gjykimin e ekspertëve. Në këtë Inventar të GS-ve për Qytetin 

e Prizrenit, është përdorur qasja e Shkallës 1, siç është dhënë në protokollin e GPC-së dhe Udhëzimin e 

Praktikës së Mirë 2000 të IPCC-së.  

Për të siguruar transparencë të plotë, janë referuar të gjitha burimet e të dhënave të përdorura dhe 

supozimet e bëra për vlerësimin e emetimeve të GS-ve, qoftë përmes shkallëzimit, ekstrapolimit, ose 

modeleve. Në kuadër të secilit seksion të kategorisë së burimit të emetimit janë dhënë qasja me “shkallë” 

e IPCC-së dhe referencat e GPC-së. Më tej, për të identifikuar metodën e përdorur për llogaritjen e 

emetimeve, përdoret vlerësimi i cilësisë së të dhënave të veprimtarive dhe faktorëve të emetimeve. 

Kategoria e cilësisë së të dhënave dhe faktori i emetimit vlerësohen si i lartë, mesatar ose i ulët, bazuar 

në shkallën në të cilën të dhënat pasqyrojnë lokacionin gjeografik të veprimtarisë, kohën ose moshën e 

veprimtarisë, si dhe çdo teknologji të përdorur, kufijtë e vlerësimit dhe burimin e emetimit, dhe nëse të 

dhënat janë marrë nga burime të besueshme dhe të verifikueshme.  

Tabela 29: Analiza e cilësisë së të dhënave  

Cilësia e të 

dhënave 

Të dhënat e veprimtarisë Faktori i emetimit 

I lartë (L):  Përshkrimi i detajuar i veprimtarisë  Faktorë risku specifik 
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Mesatar (M)  Të dhënat e modelimit të 

veprimtarisë duke përdorur supozime 

të fuqishme  

Faktorët më të përgjithshëm të 

emetimit 

I ulët (U)  Të dhëna të veprimtarisë shumë të 

modeluara ose të pasigurta  

Faktorët e parazgjedhur të emetimit 

Kjo metodologji përdor vlerësimin cilësor të pasigurive sipas kategorisë së burimit. Sidoqoftë, për të 

vlerësuar pasigurinë e përgjithshme për një vit dhe pasigurinë në trend, nuk është përdorur ekuacioni i 

përhapjes së gabimit dhe kombinimi i thjeshtë i pasigurive sipas kategorisë së burimit, por mund të 

përdoret gjatë monitorimit të rregullt të emetimeve të GS-ve. Sidoqoftë, përqindja e paqartësive që 

lidhen me të dhënat e veprimtarisë është diskutuar me personat përkatës të Prizrenit dhe ekspertët e 

sektorit që kanë bërë vlerësimin dhe bazohet në gjykimin e tyre ekspert. Faktorët e parazgjedhur ose 

standard të emetimit janë përdorur për vlerësimin e emetimeve të GS-ve, kështu që pasiguritë e faktorit 

të emetimit janë të lidhura me devijimin standard të faktorëve të matur të emetimit, dhe nuk janë të 

zbatueshme.  

Mund të theksohet këtu se duhet bërë shumë punë për një nivel më të përparuar të analizës së 

pasigurisë, pasi nga menaxhimi i inventarit të GS-ve duhet të vendosen lidhjet direkte me gjeneruesit e 

të dhënave të veprimtarisë, të cilat mund të japin analizën statistikore të pasigurive që lidhen me grupet 

e tyre të të dhënave. 

2.10  PËRJASHTIMET NË VLERËSIM 

Për shkak të mungesës së të dhënave dhe informacioneve specifike të qytetit dhe pasigurisë së lartë, 

nuk janë vlerësuar emetimet e GS-ve të sektorëve, nënsektorëve dhe kategorive vijuese, dhe kështu 

konsiderohen si zero në këtë Inventar të vitit bazë 2014 të emetimeve të GS-ve të qytetit të Prizrenit: 

GPC 

Nr. ref. 

Fushë

vepri

mi 

Emetimet e GS-ve nuk janë vlerësuar për sektorët dhe nënsektorët vijues 

I   ENERGJI STACIONARE 

I.1   Ndërtesa banesore 

I.1.1 1 

Emetimet nga djegia tjetër e derivateve brenda kufijve të qytetit (me përjashtim të të dhënave 

për LPG, kemi marrë të dhëna për LPG dhe i vlerësuam emetimet vetëm për konsumin e LPG-së 

për gatim) 

I.3   Industri prodhuese dhe ndërtimtari 

I.3.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 

I.4   Industritë e energjisë 

I.4.1 1 

Emetimet nga energjia e përdorur në operacionet ndihmëse të termocentralit brenda kufijve të 

qytetit 

I.4.2 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar në operacionet ndihmëse të 

termocentralit brenda kufijve të qytetit 

I.4.3 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i energjisë në operacionet 

ndihmëse të termocentralit 

1.4.4 1 Emetimet nga gjenerimi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

I.5   Veprimtari të bujqësisë, pylltarisë dhe peshkimit 

I.5.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 

I.5.2 2 Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit 
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I.5.3 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar nga 

rrjeti 

I.6   Burime të paspecifikuara 

I.6.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve brenda kufijve të qytetit 

I.6.2 2 Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit 

I.6.3 3 

Emetimet nga humbjet në transmetim dhe distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar nga 

rrjeti 

I.7   Emetimet e ikura nga mihja, përpunimi, ruajtja dhe transporti i qymyrit 

I.7.1 1 Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve të qytetit 

I.8   Emetimet e ikura nga sistemet e naftës dhe gazit natyror 

I.8.1 1 Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve të qytetit 

II.   TRANSPORTI 

II.1   Transporti rrugor 

II.1.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve në transportin rrugor që ndodh brenda kufijve të qytetit 

II.1.2 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit për transport 

rrugor 

II.1.3 3 
Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të qytetit, dhe humbjet 

e transmetimit dhe distribuimit nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

II.2   Hekurudhat 

II.2.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve për transportin hekurudhor që ndodh brenda kufijve të qytetit 

II.2.2 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit për 

hekurudha 

II.2.3 3 
Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të qytetit, dhe humbjet 

e transmetimit dhe distribuimit nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

II.3   Lundrimi ujor 

II.3.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve për lundrim ujor që ndodh brenda kufijve të qytetit 

II.3.2 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit për lundrim 

ujor 

II.3.3 3 
Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të qytetit, dhe humbjet 

e transmetimit dhe distribuimit nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

II.4   Aviacioni 

II.4.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve për fluturim ajror që ndodh brenda kufijve të qytetit 

II.4.2 2 Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit për aviacion 

II.4.3 3 
Emetimet nga pjesa e udhëtimeve transkufitare që ndodhin jashtë kufijve të qytetit, dhe humbjet 

e transmetimit dhe distribuimit nga konsumi i energjisë së furnizuar nga rrjeti 

II.5   Transporti jashtë rruge 

II.5.1 1 Emetimet nga djegia e derivateve për transportin jashtë rruge që ndodh brenda kufijve të qytetit 

II.5.2 2 

Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e konsumuar brenda kufijve të qytetit për transport 

jashtë rruge 

IV   PROCESET INDUSTRIALE dhe PËRDORIMET E PRODUKTEVE (PIPP) 

IV.1 1 Emetimet nga proceset industriale që ndodhin brenda kufijve të qytetit 

IV.2 1 Emetimet nga përdorimet e produkteve që ndodhin brenda kufijve të qytetit 

V   BUJQËSI, PYLLTARI dhe PËRDORIME TË TJERA TË TOKËS (BPYPTT) 

V.2 1 Emetimet nga tokat brenda kufijve të qytetit 

 

2.11  MASAT ZBUTËSE PËR EMETIMET E GS-VE 

Komuna e Prizrenit ka ndërmarrë disa nisma në nivelin e qytetit që do të zvogëlojnë emetimet e GS-ve 

deri në një farë mase. 
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Tabela e mëposhtme tregon masat e planifikuara zbutëse nga Komuna e Prizrenit, me uljet e 

parashikuara të emetimeve të CO2: 

Tabela 30: Masat e zvogëlimit të uljes së emetimeve të GS-ve në qytetin e Prizrenit 

Veprimet Institucioni 

përgjegjës 

Afati 

kohor i 

zbatimit 

Kostot dhe 

burimet e 

financimit (euro) 

Uljet e 

parashikuara të 

CO2 (ton/vit) 

Objektivat: Ulja e konsumit të energjisë në ndërtesat publike 

Rinovimi i ndërtesave 

të administratës 

Drejtoria e 

administratës 

janar 2021 

- dhjetor 

2021 

37,400.00 euro 91.08 

Buxheti i komunës, 

fondi i efikasitetit të 

energjisë, 

donatorët 

Rinovimi i ndërtesave 

publike të lidhura me 

arsimin, shkencën dhe 

teknologjinë 

Drejtoria 

arsimore 

janar 2019 

- dhjetor 

2020 

1,314,244.00 euro 115.67 

Buxheti i komunës, 

fondi i efikasitetit të 

energjisë, 

donatorët 

Rinovimi i ndërtesave 

të shëndetit publik 

Drejtoria e 

shëndetësisë 

janar 2020 

- dhjetor 

2020 

129,000.00 euro 9.23 

Buxheti i komunës, 

fondi i efikasitetit të 

energjisë, 

donatorët 

Gjithsej 1,480,644 215.98 

   

3 MATJA, RAPORTIMI DHE VERIFIKIMI 

Në zhvillimin e inventarëve nacional të GS-ve, Palët duhet të përdorin, së paku, Panelin e Rishikuar 

Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës (IPCC) Udhëzimet për Inventarët Nacionalë të Gazrave Serrë (më 

tej referuar si Udhëzimet e Rishikuara të IPCC-së). Këto udhëzime plotësohen nga Udhëzimet e IPCC-së 

për Praktikën e Mirë dhe Menaxhimin e Pasigurisë në Inventarët Nacionalë të Gazrave Serrë (2000) dhe 

Udhëzimet e IPCC-së për Praktikën e Mirë për Përdorimin e Tokës, Ndryshimin e Përdorimit të Tokës 

dhe Pylltarinë (2003) (në vijim referuar si Udhëzime të IPCC-së për praktikën e mirë për PTNPTP). 

Në zgjedhjen e metodologjisë së aplikuar, Palët duhet të marrin parasysh disponueshmërinë e të 

dhënave. Metodologjitë e inventarit të IPCC-së ndahen në nivele ose shkallë të ndryshme. Në 

përgjithësi, sa më i lartë të jetë numri që përcakton nivelin, aq më e detajuar është metodologjia dhe 

më të sakta vlerësimet e emetimeve. Niveli 1 paraqet metodologjinë minimale, ose të paracaktuar. Nëse 

janë të disponueshme të dhëna të mjaftueshme, një Palë mund të përpiqet të aplikojë një shkallë më të 

lartë. Nivelet 2 dhe 3 përfshijnë metoda më të hollësishme që mund të jenë ose të kategorisë burimore 

specifike ose të bazuara në teknologji. Këto metoda kërkojnë të dhëna më të hollësishme dhe/ose matje 

për zbatimin e tyre. Në rastin kur ekziston një metodologji nacionale dhe është në përputhje me 

Udhëzimet e IPCC-së, është shumë e këshillueshme që të përdoret kjo metodologji, por duhet të 

dokumentohet plotësisht, në mënyrë që t’i lejojë lexuesit të kuptojë pse është më mirë sesa parazgjedhja 

e propozuar nga IPCC-ja. 
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Pala, sipas rastit dhe në masën e mundshme, do të sigurojë në inventarin e vet të GS-ve, për çdo gaz 

dhe në njësi të masës, vlerësimet e emetimeve antropogjenike të dioksidit të karbonit (CO2), metanit 

(CH4) dhe oksidit të azotit (N2O) nga burime dhe largimet nga basenet mbledhëse. Palët inkurajohen 

të japin informacione mbi emetimet antropogjenike nga burime të hidrofluokarbureve (HFC), 

perfluorokarbureve (PFC) dhe heksafluoridit të squfurit (SF6) dhe GS të tjera, siç janë monoksidi i 

karbonit (CO), oksidet e azotit (NOx) dhe përbërjet organike të paqëndrueshme jo-metan (NMVOC). 

Gazrat e tjerë që nuk kontrollohen nga Protokolli i Montrealit, siç janë oksidet e squfurit (SOx), të 

përfshira në udhëzimet e IPCC-së, mund të përfshihen në diskrecionin e Palëve. 

Palët që dëshirojnë të raportojnë për emetimet e agreguara dhe largimet e GS-ve të shprehura në 

ekuivalentin e CO2 duhet të përdorin potencialet e ngrohjes globale (GWP) të dhëna nga IPCC-ja në 

Raportin e Pestë të Vlerësimit, bazuar në efektet e GS-ve në një horizont kohor 100 vjeçar. 

Figura 30 tregon elementet kryesore të ciklit të inventarit të GS-ve. Është thelbësore që, bazuar në 

rrethanat e veta nacionale, një vend të fillojë me vendosjen e aranzhimeve të duhura institucionale, të 

cilat do të lejojnë mbarëvajtjen dhe zhvillimin e rregullt të inventarëve të GS-ve. Më pas, gjatë fazës së 

zhvillimit të inventarit të GS-ve, është po aq e rëndësishme që të dokumentohen plotësisht dhe në 

mënyrë sistematike të gjitha të dhënat dhe metodat e përdorura. Sigurimi i cilësisë (SC) dhe kontrolli i 

cilësisë (KC) do të zbatohen paralelisht, ndërkohë që do të duhet të krijohet dhe mirëmbahet një sistem 

arkivimi (si për versionet elektronike ashtu edhe për kopjet fizike të informacionit të ruajtur). Analiza e 

kategorisë kyçe do të përdoret për t’i ndihmuar palës të caktojë prioritetet në përpjekjet e tyre, si dhe 

në përdorimin e burimeve të tyre, dhe plani nacional për përmirësimin e inventarit do t’i hapë rrugën 

inventarit të ardhshëm të GS-ve, i cili do të adresojë disa nga kufizimet e identifikuara në inventarin 

aktual. 

 

Figura 26 : Cikli i inventarit të GS-ve 

Në përgjithësi, korniza e MRV-së në nivelin e qytetit të Prizrenit do të ndjekë kornizën e MRV-së të 

emetimeve të GS-ve në nivelin nacional të Kosovës, sepse në fund të fundit të gjithë inventarët e nivelit 

të qytetit do të shkojnë në nivelin nacional për t’u përdorur dhe konsideruar në vlerësime, planifikim 

dhe komunikim në nivel nacional dhe ndërkombëtar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takimi fillestar për inventarizim, takimi me 
ekspertë të sektorit, ofruesit e të dhënave 
dhe hartuesit e të dhënave 

Ftoni të gjithë ata që 
janë identifikuar në 
hapin e parë 

Dorëzoni tek Kombet e Bashkuara, 
përgatitni planin kombëtar për 
përmirësimin e inventarit 

cikli fillon 
përsëri 

Zgjedhni metodat dhe 
identifikoni të dhënat në 
dispozicion.  

Dërgoni ftesa tëk 
bashkëpunëtorët 
dhe organizatat 

Përfundoni draftin e inventarit, analizën 
kryesore dhe përgatitni arkivat 

Adresoni gabimet dhe komentet nga 
rishikimi 

Mbledhni të dhënat e 
kontrollit të cilësisë dhe 
faktorët e emetimeve 

Organizoni të dhënat 
e aktiviteteve dhe 
faktorët e emetimeve 

Përgatitjet dhe vlerësimet fillestare të kontrollit të 
cilësisë 

Sigurimi i cilësisë së draft raportit 

 

Përgatitni dhe hartoni raportin e kontrollit të 
cilësisë 

Hartimi dhe analiza kryesore të kontrollit të 
cilësisë 
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Për mbledhjen e të dhënave (Matja dhe Raportimi), e cila do të bëhet përmes shablloneve të propozuar 

dhe të përfunduar të të dhënave (sipas IPCC 2006, GPC dhe standardeve të praktikës më të mirë), 

referojuni Shtojcave 1 dhe 2. 

Verifikimi i të dhënave të matura do të bëhet përmes qasjes së duhur për SC/KC 

U zhvillua plani për SC/KC, i cili ka marrë parasysh, përveç cilësisë së të dhënave, ciklin e përgatitjes së 

inventarit dhe respektimin e këtij plan. Të gjithë kontribuuesve në inventarin e qytetit iu shpjegua edhe 

lista kontrolluese e procedurave të KC-së, në përputhje me procedurat e KC-së të nivelit të inventarit të 

përgjithshëm të UPM-së 2000 të UNFCCC-së dhe UPM-së 2000 të IPCC-së (Shtojca). Konsulenti 

kompletoi listat kontrolluese gjatë periudhës së mbledhjes së të dhënave dhe përgatitjes së inventarit 

të GS-ve. 

Për të konstatuar procedurën e SC/KC-së, janë kryer dy nivele të kontrolleve të KC-së nga ekspertë të 

GS-ve, eksperti lokal dhe eksperti ndërkombëtar udhëheqës i ekipit. Për të gjitha përgatitjet e inventarit, 

kontrollet e përgjithshme të SC/KC-së përfshijnë kontrollin e kryqëzuar të besueshmërisë së të dhënave 

të veprimtarive të mbledhura nga burimet parësore dhe dytësore për dokumentimin dhe regjistrimin e 

duhur; kontrollin e kryqëzuar për gabimet e transkriptimit në të dhënat e veprimtarisë; konsistencën, 

tërësinë dhe integritetin e bazës së të dhënave; dokumentimin dhe raportimin e arsyetimit të 

supozimeve të përdorura për të dhënat e veprimtarive; dokumentimin dhe raportimin e hendekëve në 

bazën e të dhënave; konsistencën në etiketimin e njësive në llogaritjet vijuese; dhe kontrollet e tërësisë 

në grupet e të dhënave të raportuara për vitet e përcaktuara. 

Megjithatë, burimet e të dhënave të veprimtarive, siç janë departamentet e ndryshme, shoqatat e 

industrisë dhe agjencia e komunikimeve në distancë, nuk u përfshinë drejtpërdrejt me listën e SC/KC-

së. I gjithë procesi parashikohet të forcohet më tej përmes sigurimit të pajtueshmërisë së burimeve të 

të dhënave, si dhe të vetë procesit, me procedurat standarde të SC/KC-së, të cilat janë modifikuar për 

përgatitjen e inventarit.  

Kjo qasje e Verifikimit do të përdorë edhe Analizën dhe Menaxhimin e Pasigurisë, siç përmendet në 

Seksionin 2.9 të këtij raporti. 

Tabela vijuese tregon procedurën e përgjithshme të nivelit të inventarit dhe listën kontrolluese: 

Tabela 31: Procedura dhe lista kontrolluese e KC-së e nivelit të përgjithshëm të inventarit  

Procedura dhe lista kontrolluese e KC-së e nivelit të përgjithshëm të inventarit 

Aktiviteti i SC-së  Procedurat 
SC - 

Niveli 1 

SC - 

Niveli 2 

Kontrolloni që supozimet dhe 

kriteret për zgjedhjen e të 

dhënave të veprimtarisë dhe 

faktorët e emetimit janë të 

dokumentuara  

- Bëni kontrolle të kryqëzuara të të 

dhënave të veprimtarisë dhe faktorëve të 

emetimit me informacion mbi kategoritë 

e burimit dhe sigurohuni që ato 

regjistrohen dhe arkivohen siç duhet. 

    

Kontrolloni për gabimet e 

transkriptimit në futjen e të 

dhënave dhe referencat 

- Konfirmoni që referencat e të dhënave 

bibliografike janë cituar siç duhet në 

dokumentacionin e brendshëm. 

- Kontrolloni një mostër të të dhënave të 

inputeve nga secila kategori burimi (ose 

matjet ose parametrat e përdorur në 

llogaritjet) për gabimet e transkriptimit. 
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Kontrolloni që emetimet të 

llogariten saktë 

- Riprodhoni një mostër përfaqësuese të 

llogaritjeve të emetimeve. 

 

- Imitoni në mënyrë selektive llogaritjet e 

modelit kompleks me llogaritjet e 

shkurtuara për të gjykuar saktësinë 

relative. 

    

Kontrolloni që parametrat dhe 

njësitë e emetimit janë 

regjistruar saktë dhe se 

përdoren faktorët e duhur të 

konvertimit. 

- Kontrolloni që njësitë janë etiketuar siç 

duhet në fletët e llogaritjes. 

- Kontrolloni që njësitë kalohen saktë nga 

fillimi deri në fund të llogaritjeve. 

- Kontrolloni që faktorët e konvertimit 

janë të saktë. 

- Kontrolloni që faktorët e rregullimit 

kohor dhe hapësinor janë përdorur në 

mënyrë korrekte. 

    

Kontrolloni integritetin e 

skedarëve të bazës së të 

dhënave  

- Konfirmoni që hapat e duhur të 

përpunimit të të dhënave janë 

përfaqësuar saktë në bazën e të dhënave. 

- Konfirmoni që marrëdhëniet e të 

dhënave përfaqësohen saktë në bazën e 

të dhënave. 

- Sigurohuni që fushat e të dhënave janë 

etiketuar si duhet dhe të kenë 

specifikimet e sakta të dizajnimit. 

- Sigurohuni që arkivohen 

dokumentacioni adekuat i bazës së të 

dhënave dhe strukturës së modelit. 

    

Kontrolloni për konsistencën në 

të dhënat midis kategorive të 

burimit 

- Identifikoni parametrat (p.sh. të dhënat 

e veprimtarisë, konstantet) që janë të 

zakonshme për shumë kategori 

burimesh, dhe konfirmoni se ekziston 

konsistencë në vlerat e përdorura për 

këto parametra në llogaritjet e 

emetimeve. 

    

Kontrolloni që lëvizja e të 

dhënave të inventarit mes 

hapave të përpunimit është e 

saktë 

- Kontrolloni që të dhënat e emetimeve 

janë grumbulluar saktë nga nivelet më të 

ulëta të raportimit në nivelet më të larta 

të raportimit, kur përgatitni përmbledhje. 

- Kontrolloni që të dhënat e emetimeve 

janë transkriptuar saktë mes produkteve 

të ndryshme të ndërmjetme. 

    

Kontrolloni që pasiguritë në 

emetimet dhe largimet të 

vlerësohen ose llogariten saktë. 

- Kontrolloni që kualifikimet e individëve 

që ofrojnë gjykim eksperti për vlerësimet 

e pasigurisë, të jenë të përshtatshme. 

- Kontrolloni që kualifikimet, supozimet 

dhe gjykimet e ekspertëve të 

regjistrohen.     Kontrolloni që pasiguritë 

e llogaritura janë të plota dhe të 

llogaritura saktë. 

- Nëse është e nevojshme, duplikoni 

llogaritjet e gabimeve ose një mostër të 
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vogël të distribucionit të probabilitetit të 

përdorur nga analiza Monte Carlo. 

Ndërmerrni shqyrtimin e 

dokumentacionit të brendshëm 

- Kontrolloni që ka një dokumentacion të 

hollësishëm të brendshëm për të 

mbështetur vlerësimet dhe për të 

mundësuar duplikimin e vlerësimeve të 

emetimeve dhe pasigurisë. 

- Kontrolloni që të dhënat e inventarit, të 

dhënat mbështetëse dhe regjistrimet e 

inventarit, arkivohen dhe ruhen për të 

lehtësuar shqyrtimin e hollësishëm. 

- Kontrolloni integritetin e çdo aranzhimi 

për arkivimin e të dhënave të 

organizatave të jashtme të përfshira në 

përgatitjen e inventarit.  

    

Kontrolloni ndryshimet 

metodologjike dhe të të 

dhënave që rezultojnë në ri-

llogaritje 

- Kontrolloni për konsistencën kohore në 

të dhënat e inputeve të serive kohore për 

secilën kategori burimesh. 

- Kontrolloni për konsistencën në 

algoritëm/metodën e përdorur për 

llogaritjet gjatë gjithë serive kohore. 

    

Ndërmerrni kontrollet e tërësisë  - Konfirmoni që vlerësimet raportohen 

për të gjitha kategoritë e burimeve dhe 

për të gjitha vitet, nga viti bazë përkatës 

deri në periudhën e inventarit aktual. 

- Kontrolloni që hendekët e njohur të të 

dhënave që rezultojnë në vlerësime jo të 

plota të emetimeve të kategorisë së 

burimit, të jenë të dokumentuara 

    

Krahasoni vlerësimet me 

vlerësimet e tjera ose të 

mëparshme (sipas rastit)  

Për secilën kategori burimesh, vlerësimet 

aktuale të inventarit duhet të krahasohen 

me vlerësimet e mëparshme. Nëse ka 

ndryshime të rëndësishme ose largime 

nga tendencat e pritura, rishikoni 

vlerësimet dhe shpjegoni çdo ndryshim. 

    

 

4 ARANZHIMET INSTITUCIONALE PËR QYTETIN E 

PRIZRENIT 

Në nivelin qendror, Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) mbledh dhe menaxhon të dhënat e 

emetimeve të GS-ve, dhe të gjitha të dhënat sektoriale të qyteteve për emetimet e GS-ve duhet të 

raportohen në ASK për transparencë, plotësi, konsistencë dhe lehtësi të përdorimit. Prandaj, aranzhimi 

i propozuar institucional për matjen, raportimin dhe verifikimin e të dhënave të emetimeve të GS-ve në 

nivelin e qytetit, do të ndjekë të njëjtën strukturë institucionale qendrore. 

Agjencia e Statistikave të Kosovës është një institucion profesional i cili merret me mbledhjen, 

përpunimin dhe publikimin e të dhënave statistikore zyrtare. Ajo vepron që nga viti 1948, dhe ka kaluar 

nëpër disa etapa historike, duke u strukturuara sipas rregullimit të Kosovës të atyre kohërave. Më 2 
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gusht 1999, Agjencia ka rifilluar punën e vet profesionale (pas nëntë vjetësh ndërprerje të të gjitha serive 

statistikore, duke dëmtuar interesat e Kosovës), si një institucion i pavarur nën Ministrinë e Administratës 

Publike. Që nga 12.12.2011, Agjencia operon në kuadër të Zyrës së Kryeministrit. Zyra financohet nga 

Buxheti i Konsoliduar i Kosovës, por edhe nga donatorët për projekte specifike dhe për mbështetje 

profesionale teknike. 

Misioni i Agjencisë është plotësimi i nevojave të përdoruesve me të dhëna statistikore cilësore, objektive, 

në kohë dhe hapësirë, në mënyrë që përdoruesit të kenë bazë të besueshme për të kryer analiza të 

rregullta në interes të planifikimit dhe zhvillimit të projekteve në nivelin komunal dhe qendror. Ajo 

mbështet institucionet e Kosovës, institutet shkencore, akademikë hulumtues, bizneset, në mënyrë që 

të sigurojnë informata të duhura për vendimmarrësit dhe përdoruesit e tjerë në Kosovë. 

Përdorimi i këtij aranzhimi ekzistues për MRV-në e nivelit nacional është veprim i matur. për këtë sistem 

të MRV-së të emetimeve të GS-ve në nivelin e qytetit është i përshtatshëm një kombinim i qasjeve ë 

drejtuara nga lart-poshtë dhe poshtë-lart. Në këtë qasje, ASK-ja do të sigurojë udhëzime mbi procesin 

dhe procedurat për MRV-në e emetimeve të GS-ve në nivel qyteti. Agjencitë kryesore sektoriale duhet 

të zhvillojnë sistemet e tyre të MRV-së sipas udhëzimeve të dhëna nga ASK-ja. 

Do të krijohet një rrjedhë sistematike e të dhënave, të cilat vijnë kryesisht nga sektori privat i Prizrenit, 

dhe nga zyrat e departamenteve sektoriale kryesore (bujqësia, mbeturinat, industria, transporti, pylltaria 

dhe energjia) në Prizren. Këto zyra, përmes sistemeve të tyre të M dhe V ose MRV-së, raportojnë 

rregullisht në zyrën kryesore të Prizrenit. Prizreni do t'i raportojë Qendrës për Zhvillim të Gjelbër në 

Prizren (QZHGJP), dhe më pas QZHGJP-ja do t’i raportojë Departamenteve Sektoriale të ASK-së.  

 

Rekomandime ndër-sektoriale nga të gjitha departamentet sektoriale drejtuese duhet të përfshijnë 

përfaqësues nga Sistemi i Pikës së Fokusit të Vlerësimit Gjinor për sektorë kyç të identifikuar në 

komisionet dhe strukturat institucionale. Kjo do të sigurojë që në dokumentet e programit të kapet dhe 

reflektohet vëmendja e duhur për çështjet përkatëse gjinore. 

Propozohen aranzhimet e mëposhtme institucionale për emetimet e GS-ve në nivelin e qytetit të 

Prizrenit: 

 

Figura 27 : Aranzhimi i propozuar institucional për inventarin e GS-ve 

Për më tepër, ky aranzhim i propozuar institucional për MRV-në e emetimeve të GS-ve në nivelin e 

qytetit të Prizrenit, do të ndjekë kornizën nacionale të MRV-së (që do të bazohet në UNFCCC dhe nenin 

13 të Marrëveshjes së Parisit, Korniza e Zgjeruar e Transparencës (ETF)). 

 

  

  
  

  

  
  

  

  

 
A

gj
e

n
ci

a 
e

 S
ta

ti
st

ik
av

e
 t

ë
 K

o
so

vë
s  

Bujqësi, Pylltari dhe 
Përdorim Tjetër i Tokës   

Qendra për Zhvillim të 
Gjelbër Prizren (QZHGJP)  

Prizren - Zyra e sektorit 
BPYPTT 

 
Departamenti i Energjisë 

dhe Industrisë  
Qendra për Zhvillim të 

Gjelbër Prizren (QZHGJP)  
Prizren - Zyra e sektorit 

të energjisë 

 
Departamenti i 
Mbeturinave  

Qendra për Zhvillim të 
Gjelbër Prizren (QZHGJP)  

Prizren - Zyra e sektorit 
për mbetjet 

 Departamenti i Transportit  
Qendra për Zhvillim të 

Gjelbër Prizren (QZHGJP)  
Prizren - Zyra e sektorit 

të transportit 
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Nëse Kosova është e përgatitur për veprime të ndryshimit të klimës nën dhe sipas Marrëveshjes së 

Parisit (MP), atëherë Kosova mund të kërkojë që UNFCCC-ja të bëhet një nënshkrues i Marrëveshjes së 

Parisit, dhe mund të shfrytëzojë transferimin e njohurive të teknologjisë të disponueshme në nivel 

global, ndërtimin e kapaciteteve, përkrahjen dhe financimet për klimën. 
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SHTOJCA 1- MATJA DHE RAPORTIMI I TË DHËNAVE  

Metodologjia e përdorur e llogaritjes 

 

• Të Dhënat e Veprimtarive (DHV): “Të dhënat e veprimtarive janë një masë sasiore e një niveli të 

veprimtarive që rezulton në emetimet e GS-ve që ndodhin gjatë një periudhe të caktuar kohore 

(p.sh. vëllimi i gazit të përdorur, kilometrat e përshkuar, tonelata të mbetjeve të dërguara në 

deponi, etj.)”. Të dhënat e veprimtarive janë mbledhur nga departamentet dhe agjencitë e 

qeverisjes lokale, dhe nga dokumentet e publikuara. 

• Faktorët e emetimit të përdorur në këtë raport janë një përzierje e faktorëve të parazgjedhur të 

emetimeve të disponueshëm në botimet e IPCC-së (1996, 2000, 2003, dhe 2006) dhe faktorë të 

tjerë autentikë ndërkombëtarë, specifikë për vendin. 

• Metodologjia:  

• GPC-ja nuk kërkon metodologji specifike. Ajo specifikon parimet dhe rregullat për 

përpilimin e një inventari të emetimeve të GS-ve në të gjithë qytetin.  

• Metodologjitë më të përshtatshme janë përzgjedhur bazuar në 

• qëllimin e këtij inventari,  

• disponueshmërinë e të dhënave, dhe  

• konsistencën me inventarin e Kosovës.  

• Përzgjedhja e metodologjive ndjek parimet e relevancës, tërësisë, konsistencës, 

transparencës dhe saktësisë (sipas ISO 14064, IPCC dhe GPC). 

• Udhëzimet e Rishikuara të IPCC-së 1996, mbështetur nga Udhëzimet e IPCC-së për 

Praktikën e Mirë (UPM) 2000 dhe 2003. Vlerësimi integron edhe disa nga faktorët e 

parazgjedhur të emetimeve sipas Udhëzimeve të IPCC-së 2006.  

 

Metodologjia dhe llogaritjet e emetimeve të GS-ve në Prizren bazohen në Udhëzimet e Panelit 

Ndërqeveritar për Ndryshimin e Klimës (IPCC) për Inventarët Nacionalë të Gazrave Serrë, ISO 14064 dhe 

Protokollin e GS-ve të WRI-WBCSD etj. 

 

 
 

Hapi I

•Vendosja e kufijve: Kufijtë gjeografikë të Prizrenit dhe një qasje kontrolli për burimet 
e emetimeve

Hapi II
•Vendosja e vitit të inventarit: Viti bazë është 2014

Hapi III
•Mbledhja e të dhënave: Një qasje hibride lart-poshtë dhe poshtë-lart 

Hapi IV

•Zgjedhja e faktorëve të emetimit: Faktorët e emetimeve specifikë për vendin 
aplikohen aty ku është e mundur, dhe faktorët e paracaktuar të IPCC-së për rastet e 
mbetura

Hapi V

•Llogaritja e inventarit të GS-ve: Të dhënat e veprimtarisë dhe faktorët e 
emetimeve
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Hartëzimi i palëve të interesit 

 

 
 

 

Informata për qytetin e inventarit 

 

Informata për qytetin e inventarit 

Kufijtë e Inventarit  Informata për qytetin 

Emri i qytetit  

Vendi  

Rajoni  

Viti i inventarit  

Kufijtë gjeografikë  

Koordinatat gjeografike  

Lartësia mbidetare  

Sipërfaqja e tokës (km2)  

Popullata e banorëve  

Gjithsej amvisëri   

Kategoria e të hyrave  

BHV për kokë (US$)  

Klima  

Informata të tjera   

 

 

 

 

 

Ndërtesat

Mbeturinat

Departamenti i qytetit dhe 

planifikimi i vendit

Departamenti i Tatimeve 

Komerciale

Departamenti i Zhvillimit të 

Administrimit UrbanPylltaria
Departamenti i Pylltarisë

Industria

Departamenti i Industrisë / 

Statistikave dhe Zbatimi i 

Projektit

Shoqata e industrisë

Departamenti i blegtorisë

Departamenti i Mirëqenies dhe 

Bujqësisë së Fermerëve

Departamenti i Inxhinierisë së 

Bujqësisë

Energjia Transporti Bujqësia

Komisioni Rregullator i Energjisë 

Elektrike (KRREE)

Departamenti i Energjisë

Kompania e Shpërndarjes së 

Energjisë Elektrike (KEDS)

Departamenti i Transportit Urban 

Shtetëror

Departamenti i Transportit, Prizren

Kompania e Transportit Publik
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1.) Sektori i energjisë stacionare 

 

Qasja e përllogaritjes 

 

Emetimet nga energjia e konsumuar në ndërmarrje dhe ndërtesa - banesa, komerciale dhe industriale, 

konsumi i energjisë për bujqësi dhe veprimtari aleate, si dhe emetimet e ikura. 

 

Fushëveprimi 1: Emetimet nga djegia e derivateve dhe emetimet e ikura në qytet 

EBanesore, qëllim gatimi = (FC LPG × NCV LPG × EF LPG) + (FC Vajguri × NCV Vajguri × EF Vajguri) + (FC CNG/PNG × NCV CNG/PNG 

× EF CNG/PNG) + (FC Dru zjarri × NCV Dru zjarri × EF Dru zjarri) + (FC derivat tjetër × NCV derivat tjetër × EF derivat tjetër) 

 

Fushëveprimi 2: Emetimet nga konsumi i energjisë elektrike të furnizuar nga rrjeti, avulli, ngrohja dhe 

ftohja në qytet 

EBanesor, Diesel për gjenerim elektriciteti = (FC Diesel × NCV Diesel × EF Diesel) 

 

Fushëveprimi 3: Humbjet e distribuimit të energjisë elektrike të furnizuar  nga rrjeti, avullit, ngrohjes dhe 

ftohjes në qytet 

ET&D = ECKonsumi i energjisë x MFHumbje rrjeti x EFRrjeti  

 

Llogaritjet e mësipërme të fushëveprimit mund të përsëriten për derivatet e nënsektorëve të tjerë, 

konsumin e energjisë elektrike dhe humbjet e T&D, përkatësisht komerciale, shërbime publike, 

institucione, industriale, bujqësi dhe të tjera. 

 

Burimet e të dhënave 

 

a.) Konsumi i energjisë elektrike (për kufijtë e inventarit) 

 

Burimi: Kompania e Distribuimit të Energjisë Elektrike 

 

• Banesor 

• Komercial 

• Industrial 

• Bujqësi 

• Shërbime publike, si tramvaj/metro, ndriçim rrugor  

• Tjetër 

• Gjithsej konsumatorë 

• % e Humbjeve T&D 

 

b.) Të dhënat e konsumit të derivateve 

 

Burimi: Koordinator i nivelit të qytetit/shtetit për Kompanitë e Naftës dhe Gazit, Kompanitë e 

furnizimit me derivate, Përdorimi i derivateve etj. 

 

• Konsumi total i LPG-së (Banesor, Tregtar, Transport etj.) 

• Konsumi i përgjithshëm i CNG/PNG (Banesor, Tregtar, Transport etj.) 

• Konsumi total i vajgurit (Banesor, Tregtar etj.) 

• Konsumi i biomasës (Banesor, Tregtar etj.) 

• Konsumi total i Dieselit për prodhimin e energjisë elektrike / grupet e pompave (Banesore, 

Komerciale, etj.) 

• Diesel dhe derivat tjetër i përdorur për ngrohje (Banesor, Tregtar, etj.) 

• Konsumi total i Dieselit për transport  
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• Konsumi total i Benzinës për transport 

• Konsumi i Naftës në industri 

• Konsumi i LDO/HSD në industri 

• Konsumi i derivatit të furrës në industri 

• Sasia e konsumit të gazit natyror/LPG në (Banesor, Tregtar, etj.) 

• Sasia e konsumit të qymyrit/petro/linjitit/koksit pelet për (Banesor, Tregtar etj.) 

 

 

 

Shablloni i mbledhjes së të dhënave dhe raportimit 

Nr. 

ref. 

GPC 

Fush

ëvep

rimi 

    Burimi i emetimeve të GS-ve (sipas sektorit 

dhe nënsektorit) 

Njësia Cilësia 

e të 

dhëna

ve 

Burimi 

i të 

dhënav

e 

            DHV 

I       ENERGJI STACIONARE     

I.1       Ndërtesa banesore     

I.1.1 1     Emetimet nga djegia e derivateve brenda 

kufijve të qytetit 

    

    A   Derivat i konsumuar për qëllime gatimi     

      I Sasia e LPG të konsumuar Tonela

ta 

  

      ii Sasia e vajgurit të konsumuar Tonela

ta 

  

      iii Sasia e CNG/PNG të konsumuar Tonela

ta 

  

      iv Sasia e drunjve të zjarrit të konsumuar Tonela

ta 

  

      v Sasia e Dieselit të konsumuar Tonela

ta 

  

      vi Sasia e Peletave të konsumuara Tonela

ta 

  

      vii Sasia e derivatit për nxehje të konsumuar Tonela

ta 

  

      vii

i 

Sasia e thëngjillit të konsumuar Tonela

ta 

  

    B   Diesel i Konsumuar për Prodhimin e Energjisë 

Elektrike 

KL   

I.1.2 2     Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 

    

    A   Energjia elektrike e konsumuar kWh   

I.1.3 3     Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

    

    A   Humbje T&D %   

    A   Humbje T&D kWh   

I.2       Ndërtesat dhe objektet tregtare dhe 

institucionale 
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I.2.1 1     Emetimet nga djegia e derivateve brenda 

kufijve të qytetit 

    

    A   Derivat për qëllime gatimi     

      i Sasia e LPG të konsumuar Tonela

ta 

  

      ii Sasia e vajgurit të konsumuar Tonela

ta 

  

      iii Sasia e CNG/PNG të konsumuar Tonela

ta 

  

        Sasia e drunjve të zjarrit të konsumuar Tonela

ta 

  

        Sasia e Dieselit të konsumuar Tonela

ta 

  

        Sasia e Peletave të konsumuara Tonela

ta 

  

        Sasia e derivatit për nxehje të konsumuar Tonela

ta 

  

        Sasia e thëngjillit të konsumuar Tonela

ta 

  

    B   Diesel i Konsumuar për Prodhimin e Energjisë 

Elektrike 

KL   

I.2.2 2     Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 

    

    A   Energjia elektrike e konsumuar kWh   

I.2.3 3     Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

    

    A   Humbje T&D %   

    A   Humbje T&D kWh   

I.3       Industri prodhuese dhe ndërtimtari     

I.3.1 1     Emetimet nga djegia e derivateve brenda 

kufijve të qytetit 

    

    A   Derivati i konsumuar në shërbime komunale     

        Derivat i ngurtë     

      i Sasia e qymyrit të konsumuar Tonela

ta 

  

      ii Sasia e Petrol-koks të konsumuar Tonela

ta 

  

      iii Sasia e biomasës së konsumuar Tonela

ta 

  

      iv Sasia e derivatit tjetër të konsumuar Tonela

ta 

  

        Derivat i lëngshëm     

      v Sasia e HSD të konsumuar KL   

      vi Sasia e FO të konsumuar KL   

      vii Sasia e naftës së konsumuar KL   

      vii

i 

Sasia e LDO të konsumuar KL   
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        Derivat i gaztë     

      ix Sasia e gazit natyror të konsumuar Tonela

ta 

  

      x Sasia e LPG të konsumuar Tonela

ta 

  

I.3.2 2     Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 

    

    A   Energjia elektrike e konsumuar kWh   

I.3.3 3     Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

    

    A   Humbje T&D %   

    A   Humbje T&D kWh   

I.4       Industritë e energjisë     

I.4.1 1     Emetimet nga energjia e përdorur në 

operacionet ndihmëse të termocentralit brenda 

kufijve të qytetit 

    

    A   Derivatet e konsumuara në shërbimet 

komunale/termocentral 

    

        Derivat i ngurtë     

      i Sasia e qymyrit të konsumuar Tonela

ta 

  

      ii Sasia e Petrol-koks të konsumuar Tonela

ta 

  

      iii Sasia e biomasës së konsumuar Tonela

ta 

  

      iv Sasia e thëngjillit të konsumuar Tonela

ta 

  

      vi Sasia e derivatit tjetër të konsumuar Tonela

ta 

  

        Derivat i lëngshëm     

      vii

i 

Sasia e HSD të konsumuar KL   

      vi Sasia e FO të konsumuar KL   

      vii Sasia e naftës së konsumuar KL   

        Derivat i gaztë     

      ix Sasia e gazit natyror të konsumuar metër 

kub 

  

      ix Sasia e gazit koks të konsumuar metër 

kub 

  

I.4.2 2     Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar në operacionet ndihmëse të 

termocentralit brenda kufijve të qytetit 

    

    A   Energjia elektrike e konsumuar kWh   

I.4.3 3     Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë në 

operacionet ndihmëse të termocentralit 

    

    A   Humbje T&D %   
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    A   Humbje T&D kWh   

1.4.4 1     Emetimet nga gjenerimi i energjisë së furnizuar 

nga rrjeti 

    

I.5       Veprimtari të bujqësisë, pylltarisë dhe 

peshkimit 

    

I.5.1 1     Emetimet nga djegia e derivateve brenda 

kufijve të qytetit 

    

    A   Diesel i konsumuar për pompimin e ujit KL   

I.5.2 2     Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 

    

    A   Energjia elektrike e konsumuar kWh   

I.5.3 3     Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

    

    A   Humbje T&D %   

    A   Humbje T&D kWh   

I.6       Burime të paspecifikuara     

I.6.1 1     Emetimet nga djegia e derivateve brenda 

kufijve të qytetit 

Tonela

ta 

  

I.6.2 2     Emetimet nga energjia e furnizuar nga rrjeti, e 

konsumuar brenda kufijve të qytetit 

kWh   

I.6.3 3     Emetimet nga humbjet në transmetim dhe 

distribuim nga konsumi i energjisë të furnizuar 

nga rrjeti 

    

I.7       Emetimet e ikura nga mihja, përpunimi, ruajtja 

dhe transporti i qymyrit 

    

I.7.1 1     Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve 

të qytetit 

Tonela

ta 

  

    A   Sasia e qymyrit të prodhuar Tonela

ta 

  

I.8       Emetimet e ikura nga sistemet e naftës dhe 

gazit natyror 

    

    A   Sasia e gazit natyror të transportuar metër 

kub 

  

I.8.1 1     Emetimet nga emetimet e ikura brenda kufijve 

të qytetit 

Tonela

ta 

  

 

2.) Sektori i transportit 

 

Qasja e përllogaritjes 

Emetimet e Transportit Rrugor 

• Kjo kategori përfshin automjete të tilla si autobusë, vetura, kamionë, motoçikleta, automjete për 

mbledhje dhe transport të mbetjeve etj.  

• Korniza ASIF: Korniza ASIF (“Veprimtaria”, “Pjesa e modalitetit”, “Intensiteti” dhe “derivati”) lidhet 

me veprimtarinë e udhëtimit, pjesën e modalitetit, intensitetin e energjisë së secilit modalitet, 

derivatin, dhe llojin e automjetit, dhe përmbajtjen e karbonit të secilit derivat në emetimet totale.   
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• Metoda e shitjes së derivatit: Kjo metodë llogarit emetimet e transportit rrugor bazuar në totalin 

e derivateve të shitura brenda kufijve të qytetit. Teorikisht, kjo qasje i trajton derivatet e shitura si 

mjet përfaqësues për automjetet e veprimtarisë së transportit (p.sh. kamionë kompaktor), etj. 

• Llogaritja e emetimeve të shitjeve të derivateve kërkon shumëzimin e të dhënave të 

veprimtarisë (sasia e derivatit të shitur) me përmbajtjen e GS-ve të derivatit sipas gazrave 

(CO2, CH4, N2O). 

• ETransport rrugor, y = SEautomjet x NAutomjete 

Emetimet e Transportit Hekurudhor 

• Trenat (të tërhequr nga lokomotivat) zakonisht përdorin energjinë përmes djegies së derivateve 

diesel ose energjisë elektrike (tërheqje elektrike).  

• Emetimet e fushëveprimit 1 (emetimet nga djegia e drejtpërdrejtë e derivateve fosile) të bëra gjatë 

gjatësisë së tranzitit hekurudhor brenda kufijve të qytetit për linjat hekurudhore që kanë ndalesa 

në kufijtë e qytetit. Bazuar në të dhënat në dispozicion dhe rrethanat lokale, qytetet mund t’i 

përfshijnë ose jo emetimet nga udhëtimet kaluese hekurudhore që nuk ndalen në kufijtë e qytetit.  

• ETransport hekurudhor, derivat, y = FCHekurudhë x NCVderivat x EFderivat 

• Emetimet e fushëveprimit 2 Energjia elektrike e furnizuar nga rrjeti e përdorur në sistemin e 

transportit me bazë hekurudhore llogaritet në pikat e furnizimit, pavarësisht nga origjina e 

udhëtimit ose destinacioni 

• Emetimet e fushëveprimit 3 Emetimet hekurudhore transkufitare (qoftë nga djegia e drejtpërdrejtë 

e derivatit ose nga energjia elektrike e furnizuar nga rrjeti i ngarkuar jashtë qytetit) mund të 

ndahen bazuar në llojin e shërbimit hekurudhor dhe shtrirjen gjeografike. 

Burimet e të dhënave 

a.) Detajet e automjetit  

 

Burimi: Departamenti i Transportit/RTO etj. 

 

▪ Transporti i mallrave 

▪ I artikuluar me shumë boshte 

▪ Kamionë të mesëm dhe të rëndë 

▪ LCV (Katër rrota + Tre rrota) 

▪ Autobusë (30+1) 

▪ Korporata e Transportit Shtetëror (e zakonshme + luksoz) 

▪ Privat (e zakonshme + luksoze) 

▪ Minibusë (Deri në 12 + 1, 12 + 1 deri 30 + 1) 

▪ Kabina motorike 

▪ Tempo (6+1, Mbi 6+1) 

▪  Karro automatike 

▪ Dyrrotak (motoçikletë, skuter) 

▪ Makina, xhipa 

▪ Traktorë, rimorkio 

▪ Automjete të tjera 

 

b.) Të dhënat e konsumit të derivateve  
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Burimi: Burimi: Koordinator i nivelit të qytetit/shtetit për Kompanitë e Naftës dhe Gazit, Kompanitë e 

furnizimit me derivate, Përdorimi i derivateve etj. 

▪ Konsumi total i Dieselit për transport  

▪ Konsumi total i Benzinës për transport 

▪ Konsumi total i derivatit për hekurudhat  

Burimi: DISCOM 

▪ Energjia elektrike e furnizuar për përdorim nga lokomotivat hekurudhore  

Burimi: Hekurudhat  

▪ Rrugët hekurudhore sipas destinacionit  

▪ Numri i trenave 

▪ Gjatësia e shinave hekurudhore në qytet 

▪ Numri mesatar i trenave ndalues dhe nisës 

▪ Kilometrazhi i derivatit hekurudhor  

Shablloni i mbledhjes së të dhënave dhe raportimit 

Udhëtime transkufitare ajrore 

Muajt Nisja  Pasagjer 

      

dhjetor 2017 0 0 

 

Udhëtime transkufitare ajrore 

Ng

a 

Destinacio

ni  

Distanca 

(km) 

kg CO2 

Emetime/Pasagjer)  

Pasagje

r 

tonelata emetime 

CO2  

         

 

Udhëtime transkufitare hekurudhore 

Ng

a 

Destinaci

oni  

Distanca 

(km) 

Zon

a 

Shpeshtësia

/Viti  

SEK-Elek.  (kWh/1000 

GT km) 

tonelata 

emetime CO2  

              

 

Emetimi nga ndalesa e trenave 

Numri i ndalesave të trenave në stacione Jo   

Gjatësia e hekurudhave në qytet  kM   

Konsumi specifik i energjisë hekurudhore për zonën qendrore  kWh/1000 GT km   

Emetimet nga Nr. i Trenave që ndalen në Stacionin kryqëzues në Prizren tCO2e   

 

Udhëtime transkufitare rrugore 



85 
 

Nga  Për Shpes

htësia 

Distanc

a (km) 

Distanca 

totale (km) 

Konsumi i 

dieselit (litër) 

Tonelata 

emetime 

vjetore CO2  

         

         

         

         

 Intensiteti i 

derivateve të 

automjeteve 

(kilometrazhi) 

Km/lit

ër 

  
    

3.) Sektori për mbetjet 

 

Qasja e përllogaritjes 

 

• Mbetjet kategorizohen në katër lloje: 

• Mbetje të ngurta komunale 

• Llumi 

• Mbetje industriale 

• Mbetje të tjera 

• Rendi i parë i modelit të shuarjes 

• Rendi i parë i shuarjes (FOD) cakton emetimet e deponisë bazuar në emetimet gjatë këtij viti. Ai 

numëron GS-të e emetuara realisht atë vit, pavarësisht kur është bërë deponimi i mbetjeve.  

• ECH4 = {Ʃx [ MSWX × L0(x) × ((1 – e–k) × e–k (t – x))] – R(t)} × (1 – OX) 

 

  
Shenjëzi

mi 
Parametri Njësia Burimi 

A X 

Viti i hapjes së deponisë ose viti më 

i hershëm i të dhënave historike në 

dispozicion 

- 

Departamentet 

komunale për 

korporata dhe 

zhvillimit urban 

B T Viti i inventarit - 

Departamentet 

komunale për 

korporata dhe 

zhvillimit urban 

C MSWx 

Mbetjet totale të ngurta komunale 

të deponuara në lokacionin e 

deponisë të mbetjeve të ngurta në 

vitin x 

tonela

ta 

Departamentet 

komunale për 

korporata dhe 

zhvillimit urban 

D R 
Metani i mbledhur dhe hequr në 

vitin e inventarit 

tonela

ta 

Departamentet 

komunale për 

korporata dhe 

zhvillimit urban 

E L0 Potenciali i gjenerimit të metanit   I paracaktuar 

E 

p

l

o

t

ë 

K 

Shkalla konstante e gjenerimit të 

metanit, e cila lidhet me kohën e 

marrë për karbonin organik të 

degradueshëm që mbetjet të 

shuhen duke kapur gjysmën e 

  I paracaktuar 
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masës së tyre fillestare (“gjysma e 

jetës”) 

G Ox Faktori i oksidimit   

0.1 për deponitë e 

menaxhuara mirë; 0 

për deponitë e 

pamenaxhuara 

 

Burimet e të dhënave 

 

Burimi: Ndërmarrje Komunale, Zyrtari Shëndetësor i Qytetit, Departamenti i Inxhinierisë së Shëndetit 

Publik 

 

▪ Mbetjet totale të gjeneruara në Qytet, Totali i ujërave të zeza të gjeneruara në Qytet  

▪ Ujërat e përgjithshme industriale të gjeneruara 

▪ Karakteristikat e mbetjeve të gjeneruara 

▪ Mbetjet e gjeneruara në qytet dhe që trajtohen në qytet 

▪ Mbetjet e gjeneruara në qytet dhe që trajtohen jashtë  

▪ Mbetjet që prodhohen jashtë kufijve të qytetit dhe trajtohen brenda tij 

▪ BOD-i i ujërave të zeza të shkarkuara 

▪ COD-i i ujërave të zeza të shkarkuara  

▪ Metani i rikuperuar 

▪ Viti i hapjes së deponisë 

▪ Metoda e heqjes së ujërave të zeza 

 

Shablloni i mbledhjes së të dhënave dhe raportimit 

 

Parametri Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Mbetjet e ngurta totale (MSW) të gjeneruara nga 

Qyteti  

A Ton     

Mbetje të deponuara në lokacione të 

menaxhuara (deponi)  

B Ton     

Mbetje të deponuara në lokacione të 

pamenaxhuara (deponi, hedhje e hapur)  

C=A-B Ton     

Nr. i deponive   Numri     

Kapaciteti i tretësit të biogazit (1)    Ton/Ditë     

Kapaciteti i impiantit të kompostimit (1)    Ton/Ditë     

Numri i deponive ilegale   Numri     
     

     

Të dhënat e deponive  Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Emri/Vendndodhja dhe Adresa         

Viti i hapjes së lokacionit / Jeta       

Gjithsej kapaciteti / Sipërfaqja       

Konvertimi i dendësisë    Mg/m3   

Mbetjet aktuale në vend   Ton   

Viti i mbylljes së lokacionit       
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Trajtimi i mbetjeve të ngurta  Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Sasia e MSW e trajtuar biologjikisht    Ton     

MSW i kompostuar   Ton   

Tretja anaerobike e mbetjeve organike   Ton   

MSW të incineruara (Kontrolluar)   Ton   

MSW Djegie e hapur    Ton   
     

Përbërja e MSW Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë mbetjet e 

kuzhinës dhe kopshtit 

A %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë letra B %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë plastikë  C %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë dru D %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë tekstile E %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë gomë F %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë qelq G %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta të insertuara H %     

Fraksioni i mbetjeve të ngurta që janë të tjera I %     

Karboni organik i degradueshëm (DOC) DOC       

 

Të dhëna/Parametra Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Gjithsej Ujëra të Zeza të Gjeneruara nga 

Qyteti  

  MLD     

Trajtimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve 

(LTUZ)  

  MLD     

Burimi i ujërave të zeza         

Përmbajtja organike e ujërave të zeza   BOD/COD     

Ujërat e zeza të trajtuara nga qytete të 

tjera brenda kufijve të qytetit 

  MLD     

     

     

Gjenerimi i CH4 nga trajtimi i ujërave të zeza 

Parametrat Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Komponenti organik i hequr si llum në 

vitin e inventarit,  

Si kg COD/vit ose 

kg BOD/vit 

    

Shuma e CH4 e rikuperuar në vitin e 

inventarit 

Ri kg CH4/vit     

Përmbajtja organike në ujërat e zeza - në 

vitin e inventarit 

TOWi kg BOD/vit     

Faktori i emetimit kg CH4 për kg BOD ose 

kg CH4 për kg COD 

EFi        

Popullata e qytetit në vitin e inventarit 

(persona) 

P Person     
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BOD specifik për qytetin dhe për kokë në 

vitin e inventarit,  

BOD g/person/ditë     

Faktori korrektues për BOD shtesë 

industrial të shkarkuar në kanalizime 

I       

Kapaciteti maksimal i prodhimit të CH4 Bo kg CH4/kg BOD     

Faktori i korrigjimit të metanit (fraksioni) MCFi       

Pjesa e popullsisë në grupin e të hyrave i 

në vitin e inventarit (70%) 

Ui       

Shkalla e përdorimit (raporti) i rrugës ose 

sistemit të trajtimit/shkarkimit, j, për 

secilën pjesë të grupit të të hyrave i në 

vitin e inventarit 

Ti,j       

     

Emetimet indirekte të N2O nga rrjedha e ujërave të zeza 

Parametrat Simboli/Formula Njësia  Vlera Vërejtje 

Popullsia totale e shërbyer nga impianti i 

trajtimit të ujërave 

P Person     

Konsumi vjetor i proteinave për kokë 

banori,  

Proteina kg/person/vit     

Faktori për rregullim për proteina të 

pakonsumuara 

FNON-CON       

Fraksioni i azotit në proteinë FNPR kg N/kg 

proteina 

    

Faktori për proteina të bashkë-shkarkuara 

industriale dhe tregtare në 

sistemin e kanalizimeve 

FIND-COM       

Azoti e hequr me llum NLLUMI kg N/vit     

Faktori i emetimit për emetimet N2O nga 

shkarkimet në 

ujërat e zeza në kg N2O-N për kg N2O 

EFRRJEDHA  kg N2O-N për 

kg N2O 

    

 

 

4.) Bujqësi, Pylltari dhe Përdorim Tjetër i Tokës (BPYPTT) 

 

Qasja e përllogaritjes 

 

• Veprimtaritë e BPYPTT-it ndahen në tre kategori: 

• Blegtori 

• Toka 

• Burimet agregate dhe burimet e emetimeve jo-CO2 në tokë 

 

Sipas GPC-së, Bujqësia, Pylltaria dhe Përdorimi Tjetër i Tokës (BPYPTT) raportohet në kornizën BAZIKE+. 

GPC-ja mandaton që qytetet të raportojnë të gjitha emetimet e GS-ve që vijnë nga sektori BPYPTT brenda 

kufijve të qytetit sipas fushëveprimit 1. 

 

• Emetimet e bagëtive: CH4 emetohet nga prodhimi i blegtorisë përmes fermentimit enterik. Edhe 

menaxhimi i plehut të kafshëve çon në emetimin e CH4 dhe N2O. Emetimet e CO2 nga blegtoria 

nuk janë vlerësuar, sepse emetimet vjetore neto të CO2  supozohet të jenë zero - CO2 i 

fotosintetizuar nga bimët është kthyer në atmosferë si CO i respiruar2.  

• Emetimet CH4 nga fermentimi enterik: ECH4 = NSpecie/Blegtori ×EFEnterik 
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• Emetimet CH4 nga menaxhimi i plehut organik: ECH4 = NSpecie/Blegtori × EFMenaxhim plehu 

• Emetimet N2O nga menaxhimi i plehut organik: EN2O = [Ʃs [ƩT (NT × Nex(T) × MST, S)] × EFS] 

× 44/28 

 

Burimet e të dhënave 

 

a.) Të dhëna të lidhura me bujqësinë 

 

Burimi:  Departamenti i Mirëqenies së Fermerëve dhe Bujqësisë etj. 

 

▪ Lloje të ndryshme të kulturave të kultivuara, për shembull 

▪  (Misër, Oriz, Grurë, Elb) 

▪  Zona nën kultivim për oriz (me ujitje/ujitur nga shiu) 

▪  Zona e ujitur bruto (misër, grurë, oriz, elb etj.) 

▪  Prodhimi i kulturave (për 5 vitet e fundit)  

▪  Lloji dhe sasia e plehrave (ure, pleh organik, etj.) të përdorur 

▪  Shkalla e aplikimit të uresë 

▪  Konsumi i dieselit (Numri i pompave diesel, orët e funksionimit) 

▪ Traktorë të regjistruar në 10 vitet e fundit 

 

b.) Të dhëna të lidhura me blegtorinë 

 

Burimi: Departamenti i Blegtorisë dhe Mbarështimit etj. 

 

Popullsia e gjedhëve sipas regjistrimit të fundit: 

▪ Lopë 

▪ Buaj 

▪ Dhen 

▪ Dhi 

▪ Kuaj 

▪ Mushka 

▪ Gomarë 

▪ Gamile 

▪ Derra 

 

c.) Të dhëna në lidhje me përdorimin e tokës 

 

Burimi: Departamenti i Urbanistikës etj. 

 

Sipërfaqja totale e mbuluar dhe ndryshimi i zonës nga viti 1995-96 në 2014 (për 20 vitet e fundit nga 

viti i Inventarit): Tokë pyjore, tokë bujqësore, kullosë, ligatina, vendbanime, të tjera 

Shablloni i mbledhjes së të dhënave dhe raportimit 

 

Përdorimi i tokës, Ndryshimi i përdorimit të tokës dhe Pylltaria 

Lloji Përshkrimi Sipërfaqja 

(ha) 

Buri

met 

Tokë 

pyjore 

Të gjitha tokat me më shumë se 1 ha sipërfaqe, me një 

dendësi të kurorës së pemëve prej më shumë se 10%. 

    

Tokë 

bujqësore 

Përfshin të gjitha tokat bujqësore ose sipërfaqen e mbjellë neto 

dhe zonën e tokës djerrë 
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Kullosat Zonat e mbuluara me bar dhe bimë barishtore, si dhe pyje të 

degjeneruar me dendësi më të vogël se 10% të kurorës së 

pemëve. 

  

Tokë tjetër  Përfshin të gjitha sipërfaqet jo-vegjetative, borën, ujërat 

sipërfaqësorë. 

  

Vendbani

m 

Përfshin zonat kryesore të ndërtuara dhe vendbanimet 

njerëzore. 

  

      Sipërfaqja                          

Pyjore/St

oku i 

biomasës 

  

      (ha)   

          

Tropikal Plantacione Akacia spp.   

    Eukalipt spp.   

    Tectona grandis   

    Pinus spp   

    Pinus caribaea   

    Drunj gjetherënës të përzier   

    Drunj gjetherënës të përzier me rritje të 

shpejtë 

  

    Koniferë të përzier   

  Pyje të tjera I lagësht   

    Sezonal   

    I thatë   

  Tjetër (specifikoni)     

I 

temperuar 

Plantacione Bredh   

    Pishë   

  Komercial Halore   

    Gjetherënës   

  Të tjerë     

Boreal       

      A 

Pemë jo 

pyjore 

(specifikon

i llojin) 

    Numri i 

pemëve                                     

        

        

        

 

Prodhimi i 

Kulturave dhe 

Aplikimi i 

Plehrave  

Aplikimi i 

plehrave 

Aplikimi i 

uresë - pa 

ujitje 

Prodhi

mi 

(mesata

r) 

Sipërfaqja e 

kultivuar 

2014:  

Prod

himi 

total  

Aplikimi 

total i 

uresë  
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Kultura N-

kg/h

ektar 

Ure-

kg/he

ktar 

N-

kg/h

ektar 

Ure-

kg/he

ktar 

kg/hekt

ar 

Nën 

ujitje 

(ha) 

Pa 

ujitje 

(ha) 

kg kg 

Grurë                   

Misër                    

Perime                   

Elb                   

Tërshërë                   

Thekër                   

Sanë                   

Tjetër                   

Fruta                   

Livadh/kullotë                   

 

Faktorët konstantë Gru

rë 

Mis

ër  

El

b 

Tërsh

ërë 

Thek

ër 

Kallam 

sheqeri 

Jut

e 

Bisht

aja 

Buri

mi 

Raporti i mbetjeve ndaj të 

korrave 

                  

Fraksioni i Materies së 

Thatë 

                

Faktori i djegies                   

 

Gëlqerimi 

Sasia e gurit gëlqeror kalcik (CaCO3) ose dolomit 

(CaMg(CO3) 2), 

M tonelata për vit     

Faktori i emetimit, tonelata C për tonelatë guri gëlqeror ose 

dolomiti 

EF       

     

Aplikimi i fertilizimit me ure  

Sasia e fertilizimit me ure M tonelata ure për 

vit 

    

Faktori i emetimit EF tonelata C për 

tonelatë 

ureje 

    

Sasia e plehrave sintetike N të aplikuara në tokat FSN tonelata N për 

vit 

    

     

Faktorët e emetimit të Plehrave  

Emetimi N20 nga plehrat e aplikuar EFdirekt  emetim i 

drejtpërdrejtë i 

N2O kg / kg N 

    

Emetimet indirekte - Depozitimi atmosferik, ure ose plehra 

të tjerë 

  N2O kg / kg N   

Emetimet indirekte - lëshimi   N2O kg / kg N   

Fraksioni i humbjes së gazit përmes N të paqëndrueshëm 

nga aplikimi i uresë 

Vhumbjega

zi 

%   
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Fraksioni i humbjes së gazit përmes N të paqëndrueshëm 

nga aplikimi tjetër i plehrave 

  %   

Fraksioni i humbjes së lëshimit të plehrave N të aplikuar    %   

 

 

Potenciali për Ngrohje Globale (GWP) dhe Faktorët e Emetimeve 

 

Vlerat e potencialit të ngrohjes globale (GWP) në lidhje me CO2 

Përcaktimi industrial 

ose emri i 

ZAKONSHËM 

Formula kimike Raporti i dytë i 

Vlerësimit 

(SAR) 

Raporti i katërt 

i Vlerësimit 

(AR4) 

Raporti i pestë 

i Vlerësimit 

(AR5) 

Dioksid karboni CO2 1 1 1 

Metan CH4 21 25 28 

Oksidi i azotit N2O 310 298 265 

Burimi: Raporti IPCC AR5 

 

Faktori mesatar i margjinës së kombinuar i emetimeve të rrjetit të vendeve të rajonit të afërt 

me prodhim të ngjashëm të energjisë (prodhim i energjisë nga termocentralet) d.m.th Serbia, 

Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, në t CO2/MWhr 

Mesatar EF i Margjinës së Kombinuar 

(mesatar) 

Mali i Zi 0.984 

Serbia 1.099 

Maqedoni e Veriut 0.861 

EF mesatar i rrjetit për Kosovën 0.98131 

Burimi: Faktori i emetimit i rrjetit IGES v10.4 

 

Faktori i emetimit të CO2 për 

derivatet  

Faktori i 

emetimit  

Vlera 

kalorifike  

Faktori i 

emetimit  

Dendësia  Faktori i 

emetimit  

Lloji i derivatit KgCO2/TJ TJ/Gg tCO2/Ton kg/m3 tCO2/KL 

Vajguri  71,900 43.8 3.15 820 2.58 

Gazrat e petrolit të lëngshëm (LPG) 63,100 47.3 2,98     

Naftë  69,300 44,3 3.07 739 2.27 

Diesel 74,100 43 3.19 840 2.68 

Gaz natyror i kompresuar (CNG) 56,100 48 2.69     

Derivat Furre/i Naftës (FO) 77,400 40.4 3.13 893 2.79 

Linjit 101,000 11.9 1.20     

Peleta 100,000 10.9 1.09     

Dru 100,000 10.9 1.09     

Burimi: IPCC 2006 
 

 

FAKTORI I EMETIMIT TË DIESELIT PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT 

FAKTORI I PARACAKTUAR I EMETIMIT TË 

CO2 
74,100 KG/TJ BURIMI: TABELA 3.2 E IPCC 

VLERA KALORIFIKE NETO 43 TJ/GG BURIMI: TABELA 1.2 E IPCC 

DENDËSIA E DIESELIT 0.840 KG/LITËR BURIMI: HPCL/IOCL 
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FAKTORI I EMETIMIT PËR DIESEL 3.19 KG TË CO2/KG   

FAKTORI I EMETIMIT PËR DIESEL  2.68 KG TË CO2/LITËR   

    

    

FAKTORI I EMETIMIT TË BENZINËS PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT 

FAKTORI I PARACAKTUAR I EMETIMIT TË 

CO2 
69,300 KG/TJ BURIMI: TABELA 3.2 E IPCC 

VLERA KALORIFIKE NETO 44.3 TJ/GG BURIMI: TABELA 1.2 E IPCC 

DENDËSIA E BENZINËS 0.740 KG/LITËR BURIMI: IOCL 

FAKTORI I EMETIMIT PËR NAFTË  3.06999 KG TË CO2/KG   

FAKTORI I EMETIMIT PËR NAFTË  2.27 KG TË CO2/LITËR   

    

FAKTORI I EMETIMIT TË CNG PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT 

FAKTORI I PARACAKTUAR I EMETIMIT TË 

CO2 
56,100 KG/TJ BURIMI: TABELA 3.2 E IPCC 

VLERA KALORIFIKE NETO 44.2 TJ/GG BURIMI: TABELA 1.2 E IPCC 

FAKTORI I EMETIMIT PËR CNG 2.48 KG TË CO2/KG   

    

FAKTORI I EMETIMIT TË LPG PËR SEKTORIN E TRANSPORTIT 

FAKTORI I PARACAKTUAR I EMETIMIT TË 

CO2 
56,100 KG/TJ BURIMI: TABELA 3.2 E IPCC 

VLERA KALORIFIKE NETO 47.3 TJ/GG BURIMI: TABELA 1.2 E IPCC 

FAKTORI I EMETIMIT PËR LPG 2.65 KG TË CO2/KG   

 


