
VLERËSIMI I POTENCIALIT TË KURSIMIT 
TË ENERGJISË DHE ZBUTJES SË GAZËRAVE SERË NË 

RRJETIN E UJIT TË PIJSHËM TË VIKNS  



Mundësitë e kursimit të energjisë janë vlerësuar në rrjetin e 
ujit të pijshëm të Ndërmarrjes së Ujësjellësit Novi Sad 
(Vodovod i kanalizacija Novi Sad, ViKNS) dhe janë analizuar 
për të parë nëse ato janë ekonomikisht të qëndrueshme, 
domethënë, nëse përfitimet (në formën e energjisë së 
kursyer, kostove të reduktuara të mirëmbajtjes) tejkalojnë 
kostot (më e rëndësishmja, kostoja e investimit në masat e 
kursimit të energjisë). 

Kjo punë ka kërkuar një kombinim të ekspertizës inx-
hinierike dhe ekonomike. Ekipi i projektit zhvilloi një 
model hidraulik, identifikoi masat e kursimit të ener-
gjisë, i simuloi ato në modelin hidraulik për të përcak-
tuar se sa energji elektrike do të kursehej gjatë orëve 
të ndryshme të ditës. Ekspertët e projektit pastaj an-
alizuan tregun Serb të energjisë elektrike për të 
përcaktuar vlerën e energjisë elektrike në të 
ardhmen, për të mundësuar në këtë mënyrë përcak-
timin e vlerës së energjisë së kursyer. Gjithashtu, ja-
në vlerësuar edhe emetimet e karbonit të skenarëve 
të ndryshëm. Artikuj të ndryshëm të kostos dhe 
përfitimit të skenarëve të kursimit të energjisë janë 
përpiluar në një analizë të kosto-përfitimit. 

Projekti është bashkë-financuar nga Qendra e Gjelbër e Ballkanit Perëndimor e Qeverisë së Hungarisë 
(www.wbgc.hu) dhe është ekzekutuar përmes bashkëpunimit të ngushtë të tri organizatave 

• ViKNS si përfitues i projektit (https://www.vikns.rs/) 
• REKK duke ofruar ekspertizë në tregjet e energjisë dhe 

ekonomi (https://rekk.hu/) 
• dhe DHI Hungary me ndërtimin e modelit e saj hidraulik dhe 

ekspertizë në operim (https://worldwide.dhigroup.com/hu/) 

Fokusi i analizës 
Novi Sad është qyteti i dytë më i madh në Serbi dhe kryeqyteti i krahinës së Vojvodinës. Popullsia e saj tejkalon 250 mijë, dhe së 
bashku me vendbanimet fqinje popullsia e rajonit administrativ është rreth 350 mijë. Qyteti shtrihet në brigjet e lumit Danub, i 
cili është gjithashtu burimi i ujit dhe pranuesi i ujërave të ndotura të trajtuara. 
Kompania e Shërbimeve të Ujit dhe Kanalizimit e Novi Sadit (Vodovod i kanalizacija Novi Sad, ViKNS) është furnizuesi i shërbi-
meve të ujit të pijshëm dhe shërbimeve të ujërave të zeza si në qytet ashtu edhe në periferi të tij. Një popullsi totale prej rreth 
350 mijë banorëve shërbehet përmes rreth 50 mijë kyçjeve me një gjatësi rrjeti prej 1,200 km. 
 
Novi Sadi ndahet nga Danubi në pjesën e rrafshët dhe atë kodrinore. Përderisa rreth 70% e rrjetit është në zonën e rrafshët, 
shumica e konsumit të energjisë elektrike të lidhur me rrjetin e ujit të pijshëm bëhet në zonën e shërbimit kodrinor për shkak 

të dallimeve në lartësi. Kjo pjesë e rrjetit, e quajtur zona Srem, ofron potencialin 
më të madh të kursimit të energjisë, prandaj edhe është zgjedhur si fokusi i ana-
lizës. Konsumatori më i madh i energjisë është Stacioni i Pompimit Liman (PS Li-
man), i cili pompon ujin nga impianti i ujit të pijshëm në rezervuarin e Institutit, 
lart në kodër në zonën e Sremit. PS Liman aktualisht operon gjatë natës kur ener-
gjia elektrike është më e lirë. Ai mbush rezervuarin lartë në zonën e Sremit, nga 
ku përmbushen kërkesat gjatë gjithë ditës. 
Përveç llogaritjes së kursimeve të energjisë, emetimi i CO2 nga energjia e kon-
sumuar gjithashtu u vlerësua dhe u llogarit vlera e tij financiare, si një masë e 
përfitimeve të jashtme të krijuara nga çdo ndërhyrje në kursimin e energjisë. 

https://www.vikns.rs/
https://rekk.hu/
https://worldwide.dhigroup.com/hu/


 Zhvillimi i modelit hidraulik 
Meqenëse një model hidraulik për zonën e Sremit nuk kishte ekzistuar para projektit, detyra e parë ishte që të 
zhvillohej një i tillë. Modeli hidraulik mund të konsiderohet si një binjakëzim digjital i sistemit aktual të furniz-
imit me ujë. Modeli është në gjendje të 
përshkruajë performancën e sistemit përmes 
ndryshimeve në rrjedhën e ujit, shtypjen dhe par-
ametrat e cilësisë së ujit. Sistemet e shpërndarjes 
së ujit në përgjithësi janë sisteme komplekse 
(dhe zona e Sremit është edhe më komplekse se 
shumica e sistemeve tjera), përbëhen nga tu-
bacione të ndërlidhura, rezervuarë dhe pompa. 
Çdo ndërhyrje do të shkaktojë një efekt kaskadë 
për pjesën tjetër të sistemit. Për këtë arsye, zhvil-
limi i një modeli hidraulik është i pashmangshëm.  

Modeli hidraulik u ndërtua brenda programit MIKE+ të zhvilluar nga DHI, duke përdorur të dhënat e rrjetit të 
ofruara nga ViKNS. Ky proces kërkonte një gamë të gjerë të të dhënave: GIS të rrjetit, karakteristikat teknike të 
pompave dhe rezervuarëve, matjet e rrjedhës, shtypjet, konsumin e ujit, të dhënat e përdorimit të energjisë el-
ektrike etj. Furnizimi me të dhëna u plotësua me intervista sqaruese. Disa nga të dhënat ishin të pasakta ose mun-
gonin dhe duhej të vlerësoheshin dhe ndryshoheshin. I ashtuquajturi model i parë i ekzekutimit u përmirësua më pas 
në një mënyrë përsëritëse. Modeli u përdor për të përcaktuar modelin preliminar të skenarëve për të bërë auditimin 
e energjisë të bazuar në modelin hidraulik të rrjetit. Rezultatet fillestare sugjeruan që brenda zonës së Sremit, po-
tenciali më i madh i kursimit të energjisë elektrike ofrohet nga ndërrimi ose operimi i modifikuar i stacionit të 
pompimit PS Liman. Prandaj analiza e skenarit u përqendrua në këto mundësi. 

Parashikimet e çmimit të energjisë elektrike 
Çmimet e energjisë elektrike u parashikuan me Modelin Evropian të Tregut të 
Energjisë (EPMM) të REKK, një model me zotim për njësi dhe dispeçim 
ekonomik që mbulon më shumë se 3,000 njësi të termocentraleve në 38 vende, 
përfshirë Serbinë. Modeli në të njëjtën kohë optimizon komplet 168 orët e 
javës dhe përcakton nivelin e prodhimit të secilës njësi të modeluar të termo-
centralit. Rezultatet më të rëndësishme të modelit të tregut janë çmimet me 
shumicë për secilin treg në çdo orë të modeluar, rrjedhat e energjisë midis 
tregjeve, prodhimi dhe emetimi i CO2 i secilës njësi të termocentralit. Modeli 
ofron çmimet Serbe të energjisë elektrike me shumicë për çdo orë të periudha-
ve të modeluara, e cila është vendosur për 25 vjet midis viteve 2021 dhe 2045. 
Ndonëse çmimet me shumicë nuk janë të barabarta me çmimet e shitjes me pakicë (përdoruesi përfundimtar), ato 
shërbejnë si bazë për vlerësimin e komponentit të çmimit të energjisë në faturat e energjisë elektrike të paguara nga 
ViKNS. Ndryshimet e mëdha në çmimet me shumicë shfaqen në kostot e energjisë me të cilat përballet ViKNS. 
Nga çmimet për orë, çmimet mesatare vjetore dhe mujore dhe gjithashtu lakorja tipike e çmimeve ditore ose çmi-
mi mesatar i një periudhe të caktuar (p.sh. ditë/natë) mund të llogaritet për çdo vit. Kjo e fundit mund të ndihmojë 
për të përcaktuar kohën e operimit me kosto optimale për sistemin hidraulik në vite të ndryshme, prandaj kjo është 
gjithashtu një informatë kthyese e rëndësishme për zhvillimin e skenarëve të kursimit të energjisë të modeluar në 
mënyrë hidraulike. 

Rezultatet e modelimit të tregut të energjisë tregojnë se krahasuar me vitin 2020, çmimet mesatare vjetore të en-
ergjisë elektrike në Serbi do të rriten për rreth 60% deri në vitin 2025, por në mënyrë të moderuar gjatë 20 viteve 
në vijim. Në të njëjtën kohë, ndryshimi midis çmimeve të 
dimrit dhe verës do të rritet: çmimet e dimrit do të rriten 
ndjeshëm, ndërsa çmimet e verës do të rriten fillimisht dhe 
do të bien më vonë, për shkak të kapaciteteve të reja të 
mëdha gjeneruese fotovoltaike. Për të njëjtën arsye, 
çmimet e ditës do të rriten me një normë më të ulët se sa 
çmimet e natës. Aktualisht, energjia elektrike gjatë ditës 
është më e shtrenjtë se energjia elektrike gjatë natës, por 
kjo do të ndryshojë pas vitit 2025, gjë që do të ketë ndikim 
në orarin e operimit të PS Liman. 



 Përveç parashikimeve të çmimit të energjisë elektrike, emetimi mesatar i CO2 për MWh 
gjithashtu është modeluar për çdo orë të periudhës 2021-2045. Rezultatet tregojnë një rënie 
të madhe të intensitetit të dioksidit të karbonit në Serbi nga viti 2025. Serbia supozohet se 
do ti bashkohet sistemit EU-ETS në vitet e ardhshme dhe të gjithë gjeneruesit Serbë të ener-
gjisë elektrike do të duhet të paguajnë për emetimet e tyre të CO2. Kjo do të thotë një disa-
vantazh konkurrues për prodhuesit me bazë fosile, veçanërisht ata që djegin qymyr dhe linjit, 
dhe operatorët me centrale më të vjetra, më pak efikase, kështu që këto centrale më ndotëse 
do të operojnë më pak. 
Prodhimi i energjisë elektrike fotovoltaike gjithashtu ka një efekt të rëndësishëm në inten-
sitetin e CO2 të prodhimit të përgjithshëm të energjisë elektrike. Gjatë orëve të ditës kur en-
ergjia diellore është e disponueshme (kryesisht midis orës 8 të mëngjesit dhe 6 pasdite) eme-
timi për energji elektrike të prodhuar është shumë më i ulët se në orët e natës, kur nevojiten më shumë centrale 
fosile për të përmbushur kërkesën. Gjithashtu, edhe këto rezultate merren parasysh në analizë.  

Skenarët e modeluar të kursimit të energjisë 
Skenarët e analizuar të kursimit të energjisë janë zhvilluar duke kombinuar rezultatet fillestare hidraulike dhe para-
shikimet e çmimit të energjisë elektrike, përkatësisht zhvendosjen në orët me çmim të ulët dhe të lartë të ditës. 4 
skenarë u përcaktuan për analizë të thelluar: 

1. Operimet Bazë (emri i skenarit: BAZA): pompa aktuale Jugoturbina DH58-35 përdoret më tutje pa asnjë 
modifikim teknik. Pompa përdoret për një periudhë prej 7 orësh çdo ditë, në kufi të kapaciteteve të saj, e 
cila krijon probleme të kavitacionit që kërkojnë riparim të rregullt, dhe gjithashtu ka një profil relativisht të 
dobët të efikasitetit të energjisë. 

2. Ndërrimi i pompës (emri i skenarit: NDËRRIMI I POMPËS): pompa Jugoturbina ndërrohet me një pompë 
moderne, më efiçiente ndaj energjisë. Për qëllime të modelimit, u zgjodh një pompë KSB Omega C, e cila i 
përshtatet kërkesave teknike në ViKNS. Kjo pompë përdoret gjithashtu për një periudhë prej 7 orë pan-
dërprerë çdo ditë. 

3. Pompa ndihmëse by-pass (emri i skenarit: BYPASS + FQM): pompa Jugoturbina mbahet në operim, por 
instalohet një pompë ndihmëse për të lehtësuar lodhjen nga operimi në maksimum të kapaciteteve të saj. 
Meqenëse ngarkesa kryesore tani bartet nga pompa ndihmëse, pompa Jugoturbina mund të funksionojë 
me një kapacitet më të ulët, por kjo kërkon kontroll frekuence, kështu që gjithashtu duhet të instalohet 
një modulues i frekuencës (FQM). Pompimi bëhet për 7 orë në ditë. 

4. Modulimi i frekuencës (emri i skenarit: FQM 9 ORË): sipas këtij skenari pompa Jugoturbina përdoret për 9 
orë në vend të 7 orëve, duke zvogëluar problemet e kavitacionit dhe duke rritur efikasitetin e energjisë për 
shkak të mos mbingarkimit. Kjo kërkon një modulues të frekuencës, dhe disa nga orët e operimit mund të 
bien në periudhën e pikut, duke rezultuar në kosto më të larta të energjisë elektrike për orë. 

Për secilin nga skenarët e mësipërm u zhvilluan dy periudha kohore: 
operimi gjatë natës dhe operimi gjatë ditës. Për disa vite, veçanërisht 
vitet e hershme, orari i natës ka kuptim pasi energjia elektrike në këto 
vite është më e lirë gjatë natës sesa gjatë ditës. Për vitet e tjera, 
megjithatë, orari i ditës rezulton në kosto më të ulëta të energjisë el-
ektrike. Analiza është për vitet 2021 deri në 2045 dhe në çdo vit dhe për 
secilin skenar periudha brenda ditës e operimit u përzgjodh bazuar në 
një qasje të minimizimit të kostos, domethënë operimin e pompës gjatë 
periudhës së vazhdueshme 7 ose 9 orë me kosto mesatare më të ulët të 
energjisë elektrike për orë. 

Analiza e kostos dhe përfitimit (AKP) 
Kur bëhet një investim për kursimin e energjisë, ekzistojnë kosto dhe përfitime të ndryshme: 
• Kostot e investimit bëhen në fillim 
• Kostot e ardhshme të mirëmbajtjes së teknologjisë mund të ndryshojnë si rezultat i investimeve 
•  Energjia elektrike do të kursehet në krahasim me të tashmen, ky është një përfitim 
 
Pas vlerësimit të të gjithë këtyre artikujve për të gjithë skenarët e inspektuar, ne llogarisim vlerën e tyre aktuale duke 
zbritur të gjitha vlerat e ardhshme në vlerën aktuale. Për këtë ne përdorim një normë uniforme të zbritjes për të 
gjithë artikujt e kostos dhe përfitimit. Posa të jenë llogaritur vlerat aktuale të të gjithë artikujve, ne mund t'i shtojmë 
ato dhe të shohim nëse një investim i planifikuar do të krijojë përfitime neto, domethënë nëse përfitimet totale 
tejkalojnë kostot totale. 



 

Krahasuar me skenarin Bazë, çdo skenar shtesë kërkon instalimin e një teknologjie të re. Ofertat e çmimeve për 
këto teknologji u siguruan nga furnizues të ndryshëm të teknologjisë. Përderisa nuk nevojitet asnjë investim i ri për 
skenarin Bazë, pompa origjinale po vjetrohet dhe kërkon një riparim në të ardhmen e parashikueshme. Një vlerësim 
i kostos për riparim është zhvilluar së bashku me ekspertët e VIKNS. Nën skenarët "Bypass + FQM" dhe "FQM 9 orë" 
u arrit përfundimi se pompa aktuale Jugoturbina nuk do të përballej me të njëjtin nivel të problemeve të kavitacionit 
si në skenarët Bazë, dhe rrjedhimisht, nuk do të kërkonte të njëjtin aktivitet riparimi. 
Kostoja vjetore e mirëmbajtjes së skenarit Bazë u vlerësua bazuar në të dhënat e VIKNS të kostove të mirëmbajtjes 
mekanike dhe elektrike dhe zëvendësimin e pjesëve nga vitet e fundit. Për të gjithë skenarët tjerë u supozua se kos-
tot e mirëmbajtjes do të ishin më të ulëta për shkak të teknologjive më moderne dhe konsumimit më të ulët. 
Supozimet mbi investimet dhe kostot e mirëmbajtjes janë përfshirë në tabelën më poshtë. Numrat me të kuqe 
përdoren për analizën e ndjeshmërisë ose testin e stresit të supozimeve tona kryesore. 

Skenari 
Kostot e investimit  
përfshirë instalimin 

Kostot e mirëmba-
jtjes (mesatarja e 

vlerësuar për vit) 

Baza 
Kosto e riparimit në 6-10 

vjet, rreth 50,000 EUR 
(EUR 25,000) 

6,000 EUR/vit 
(4,000 EUR/vit) 

Ndërrimi i 
Pompës 

Rreth 75,000 EUR (EUR 
150,000) 

2,000 EUR/vit 

Bypass + FQM 
Rreth 34,000 EUR (EUR 

70,000) 
4,000 EUR/vit 

FQM 9 orë  
Rreth 20,000 EUR (EUR 

40,000) 
4,000 EUR/vit 

Kostot e energjisë elektrike të skenarëve të përcaktuar 
mund të llogariten duke shumëzuar përdorimin e modeluar 
të energjisë elektrike për çdo orë të vitit me çmimin e para-
shikuar për të njëjtën orë. Dallimi në krahasim me skenarin 
Bazë është kursimi i kostos për shkak të përdorimit më të 
ulët të energjisë, siç ilustrohet nga figura. Varësisht nga 
skenari dhe viti, vlera e kursimeve vjetore bie midis 7 dhe 
26 mijë euro. 
Normat e zbritjes të përdorura për AKP u përcaktuan bazuar 
në kushtet e huasë në Serbi, duke rishikuar opsionet për 
kreditë e bankave komerciale dhe financimin preferencial të 
qeverisë për investimet e gjelbërta. 

Kursimet vjetore të projektuara të kostos së energjisë elektrike në 
zonën e Sremit sipas kombinimeve të skenarëve në krahasim me 

Bazën (EUR, pa TVSH): 

U vendos që të testohen dy norma interesi: 1% dhe 3%. Kjo e fundit është ndoshta fundi i sipërm i një game të 
arsyeshme për normat e zbritjes, prandaj nëse një AKP jep përfitime neto me normë interesi 3%, atëherë ka të ngja-
rë të jetë një vendim i mirë për të bërë investimin. 
Ne shtuam vlerën aktuale të të gjithë artikujve të kostos dhe përfitimit për të gjithë skenarët dhe më pas i krahasu-
am këto rezultate me vlerën aktuale të skenarit Bazë për të parë nëse zbatimi i ndonjë prej masave të kursimit të 
energjisë elektrike do të gjeneronte kthime financiare pozitive. Rezultatet tregojnë se të tri masat e kursimit të en-
ergjisë elektrike janë atraktive financiarisht me normat e zbritjes 1% dhe 3% dhe shumica e përfitimeve lidhen me 
kursimet e kostos së energjisë, por edhe kursimet e kostos së mirëmbajtjes janë domethënëse. 
 
Varësisht nga norma e zbritjes e aplikuar dhe supozimeve për analizën e ndjeshmërisë, vlera aktuale e përfitimeve 
neto për ndërrimin e Pompës bie midis 303 dhe 550 mijë euro, për Bypass+FQM është midis 260 dhe 445 mijë 
euro, dhe për FQM 9 orë skenarë është në gamën 253 - 409 mijë euro. Me fjalë të tjera, ky është përfitimi që masa 

do të gjenerojë pasi kostoja fillestare e investimit të jetë mbuluar. Koha korrespon-
duese e kthimit të investimeve të kursimit të energjisë është midis 2.2 dhe 6.3 vjet. 
Kjo e fundit pasqyron kushtet më pak tërheqëse, normat më të larta të interesit dhe 
shifrat më pak të favorshme për testin e stresit. 
Bazuar në gjetjet e mësipërme, ne sigurt mund të rekomandojmë ekzekutimin e 
ndonjërës prej masave të propozuara për kursimin e energjisë. 



 Vlera e emetimeve të kursyera të CO2 
Vlera e kursimeve të emetimit të karbonit gjithashtu është llogaritur, por kjo nuk përfshihet në AKP, sepse ky lloj 
përfitimi nuk mund të kthehet lehtë në të hyra ose kosto të reduktuara nga ViKNS. Sidoqoftë, vlera e kursimeve të 
karbonit mund të jetë një informacion i 
rëndësishëm për donatorët ose vendimmarrësit 
qeveritarë. Figura tregon kursimet e emetimeve 
të dioksidit të karbonit në skenarët e kursimit të 
energjisë elektrike, krahasuar me nivelin Bazë 
(ton/vit). 
 
 
Ekziston literaturë e konsiderueshme për vlerën e 
zvogëlimit të emetimit të dioksidit të karbonit. 
Dikush mund të vlerësojë këtë vlerë bazuar në 
dëmin e lidhur me ndryshimet klimatike të krijuara 
nga emetimet, dhe shkencëtarët kanë dalë me 
vlera të tilla të ndryshme. Përndryshe, ne mund të 
përdorim çmimin e tregut për një ton të lejuar të 
emetimit të CO2 nga tregu evropian i tregtimit të emetimeve. Ky çmim aktualisht është rreth 50 EUR/ton. Përderisa 
kjo vlerë ndryshon vazhdimisht, pasi i nënshtrohet kërkesës dhe ofertës së ndryshme, është më e prekshme sesa 
shifrat e bazuara në dëme të cilat janë më teorike dhe varësisht nga burimi, mund të marrin disa vlera ekstreme. 
Kështu ne zgjodhëm shifrën 50 EUR/ton dhe llogaritjet tona tregojnë se për periudhën 25 vjeçare vlera e eme-
timeve të kursyera të CO2 arrin midis 110 dhe 130 mijë EURO, në të njëjtën gamë ose më lart se kostoja e inves-
timit të skenarëve. Kjo nënkupton që edhe pa marrë parasysh përfitimet neto të AKP, investimet e kursimit të ener-
gjisë në VIKNS janë tërheqëse për shoqërinë. Me fjalë të tjera, qeveria e Serbisë, ose një vend/organizatë donatore 
mund të konsiderojë të paguajë për të, thjesht për të gjeneruar reduktimet përkatëse të emetimit të CO2. 
 
Raporti i plotë në gjuhën Angleze është në dispozicion në linkun e mëposhtëm: www.rekk.hu  

http://www.rekk.hu

