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ALFA SOLAR ENERGY 

“Alfa Solar Energy LLC” është kompani private, e mbështetur qind për qind në përvojat e avancuara botërore, e cila 
merret me projektimin, instalimin dhe shitjen e produkteve në fushën e energjisë solare, elektroenergjetikës, dhe 
telekomunikimit. 

Përpos që operojmë në tregun vendor, pjesa dërmuese e projekteve tona janë për treg ndërkombëtar. 

Adresa: Rr. Hajrullah Abdullahu, 108,1-4 Prishtinë, Kosovë

Mob: +383 (0) 49 676 387

E-mail: support@alfasolar-ks.com

Website: www.alfasolar-ks.com
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CALL HOME ELECTRONICS 

E themeluar në vitin 2011 me seli në Prishtinë, Republika e Kosovës, “Call Home Electronics” shpk (CHE shpk) u krijua 
me idenë për të zbatuar projekte në fushën e efiçiencës së energjisë dhe atë në dy fusha të veçanta të efiçiencës: e 
para përmes sistemeve solare – fotovoltaike dhe e dyta përmes sistemeve për menaxhimin e ndërtesave – BMS që 
reduktojnë shpenzimin e energjisë 30 – 60%. 

Duke arritur suksese në këto fusha, me mirënjohje dita ditës në Kosovë dhe më gjerë, dhe bazuar në kërkesa të 
shumta dhe nga më të ndryshmet nga klientët tanë, kompania jonë u detyrua të ofrojë shërbime profesionale edhe 
në fusha tjera të automatizimeve dhe sigurisë.

Sot, pas 10 vitesh, CHE shpk ofron shërbime profesionale në:

• Sisteme solare ON dhe OFF Grid

• Ndriçim i jashtëm solar dhe smart (rrugorë, parqet etj.)

• Sisteme për menaxhimin e ndërtesave me reduktim deri 60%

• Ndriçimi Emergjent Inteligjent

• Sistemet të ndryshme automatizimi dhe të sigurisë

• Smart Home ku në aplikacionet tona gjithmonë ka vend edhe monitorimi i sistemeve solar.

Pra CHE shpk sot ofron shërbime profesionale në zbatimin e projekteve të ndryshme nga këto fusha dhe gjithmonë 
duke iu përshtatur nevojave të klientëve tanë, qofshin publik apo privatë. Një tjetër angazhim i yni është edhe dega 
jonë në Stuttgart të Gjermanisë, e cila operon në fushat e njëjta që nga viti 2018.

Adresa: Rr. Veternik EXDC-3 L-8 Nr. 3, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: +383 (0) 44 40 60 40 | Mob: +386 (0) 49 315 315

E-mail: info@smart-elektrotech.com | call-home@hotmail.com

Website: www.smart-elektrotech.com/
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ELECTRA 

Kompania Electra është themeluar në shtator të vitit 2008 dhe si veprimtari kryesore që nga kjo datë Electra ka 
pasur implementimin dhe dizajnimin e projekteve elektroenergjetike. Misioni dhe vizioni i kompanisë Electra që nga 
fillimi ka qenë që të jetë e përkushtuar në implementimin e projekteve nga energjia e gjelbër. Si rrjedhojë e kësaj, 
Electra në historikun e saj ka të zbatuara projektet e para që janë zhvilluar në Kosovë për energji të gjelbër.

Kompania Electra ka instaluar infrastrukturën elektroenergjetike për pothuajse 90% të hidrocentraleve të zhvilluara 
në Kosovë. Projekt tjetër me rëndësi dhe si i pari në Kosovë është Parku Energjetik me Erë Kitka 32.4MW, ku Electra 
ka bërë ndërtimin e Nënstacionit 20/110kV, Linjës transmetuese 110kV me gjatësi 16km, fushën hyrëse të Linjës 
Transmetuese në NS 110/10kV Berivojca si dhe linjat kabllore nga mullinjtë me erë deri tek nënstacioni Kitka. Po 
ashtu Electra është kompania e parë në Kosovë që ka realizuar infrastrukturën elektroenergjetike për parqet solare 
në Madanaj 6 MW si dhe Parku solar SGE Kamenicë me fuqi 3MW.

Kompania jonë është përkujdesur që të bëjë edhe prodhimin e paneleve të tensionit të mesëm 24kV nën licencën e 
ABB, ku këto produkte gjejnë zbatim të madh në implementimin e projekteve të energjisë së gjelbër. Produkt tjetër 
që realizon kompania jonë është edhe prodhimi i paneleve të tensionit të mesëm 36kV nën licencën e Schneider 
Electric, që po ashtu janë shumë të nevojshme në projektet e energjisë së gjelbër.

Sa i përket tensionit të ulët deri 400V, Electra po ashtu është ndërtues panelesh nën licencën e Schneider Electric 
dhe LEGRAND.

Electra mund të themi se është zgjidhja më e lehtë dhe e sigurt për implementimin dhe dizajnimin e infrastrukturës 
Elektroenergjetike për projektet e energjisë së gjelbër.

Adresa: Magjistralja Prishtinë – Lipjan, Suhodoll, 10500 Graçanicë, Kosovë 

Tel: + 383 (0) 38 605 111 | Mob: +383 (0) 49 301 050 

E-mail: info@electra-ks.com 

Website: www.electra-ks.com 
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ELEN 

Elen është kompani e specializuar për ofrimin e shërbimeve të projektimit dhe zbatimit të projekteve të energjisë së 
ripërtërishme, instalimeve elektrike, akumulimit të energjisë, “Micro-grid”, si dhe për efiçiencën e energjisë.

Qëllimi ynë i përhershëm është t’i vendosim njerëzit dhe nevojat e tyre në qendër të asaj që bëjmë. Vetëm në këtë 
mënyrë mund të jemi të dobishëm për klientët tanë.

Misioni ynë për 29 vite ka qenë të punojmë me standardet më të larta të etikës së biznesit dhe të krijojmë vlerë që i 
bën klientët tanë të ndihen të sigurt në investimet e tyre.

Përveç tjerash, ne hartojmë, zhvillojmë, dhe zbatojmë projekte të energjisë së ripërtërishme dhe zgjidhje të 
efiçiencës së energjisë, jo vetëm për të rritur kursimet e klientëve tanë, por edhe për të zvogëluar emetimet e CO2 
në mjedis.

Adresa: Rr. Sheqir Dulahi  Nr.5, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel/Fax: +383 (0) 38 220 563 

E-mail: info@elen-ks.com 

Website: www.elen-ks.com
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ESCO 

ESCO ofron konsulencë, inxhiniering dhe realizim të sistemeve fotovoltaike. ESCO është pjesë e familjes së S.Imeri 
Company që është themeluar në vitin 2000. Kompania jonë është rezultat i bashkëpunimit me kompanitë më të 
mëdha të energjisë së ripërtërishme nga Gjermania dhe Italia (BOSCH, M2G, etj.) dhe Bankës Evropiane Për Zhvillim, të 
cilat kanë dhënë eksperiencën e tyre të vlefshme në këtë industri. Me një bazament të fortë për zhvillim dhe strategji 
të qartë, ESCO është kompania inxhinierike premium me aktivitet ekskluziv në industrinë e energjisë.

ESCO është e para që në Kosovë ka aktivizuar sistemin solar ON-GRID me parimin NET-METERING. Kjo do të thotë se 
energjia e tepërt që prodhon sistemi solar, kur juve nuk ju duhet, futet në rrjet, me ç’rast zbritet fatura e energjisë 
elektrike dhe po të njëjtën ju mund ta merrni në një kohë tjetër kur keni nevojë për energji. 

Adresa: Rr. Nënë Tereza, Kati III, 50000 Gjakovë, Kosovë 

Tel: +383 (0) 48 635 035 

E-mail: info@esco-ks.com

Website: www.esco-ks.com
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GET GROUP 

GET Group është kompani lidere shumë-disiplinore e këshillimit për zhvillim, me staf prej 5 profesionistësh me orar 
të plotë dhe më shumë se 20 bashkëpunëtorë me orar të pjesshëm. Kompania ka më shumë se 10 vite përvojë në 
mjedis, energji dhe studime të zhvillimit ekonomik. Selia e GET Group është në Prishtinë, Kosovë. 

Pjesa më e madhe e portofolit biznesor të kompanisë është me projekte të mbështetura nga organizatat 
ndërkombëtare zhvillimore dhe institucionet vendore, USAID, UNDP, Komisioni Evropian, Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, Ministria e Zhvillimit Ekonomik etj. 

GET Group posedon njohuri të shkëlqyera për kushtet specifike në të gjithë rajonin, posaçërisht në Kosovë, dhe 
është angazhuar në një gamë të projekteve sfiduese mjedisore dhe zhvillimore në sektorët publikë dhe privatë, 
duke realizuar projekte të energjisë diellore fotovoltaike në institucionet publike dhe private

Kompania ka njohuri të plota për legjislacionin dhe rregulloret përkatëse vendore, si dhe për rregulloret dhe 
politikat ndërkombëtare. 

Disa nga klientët tanë që tashmë na kanë besuar: Ministria e Zhvillimit Ekonomik-Kosovë | Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor-Kosovë | UNDP | Zyra e Komisionit Evropian në Kosovë | USAID | IOM | Fondi i Gjelbër për 
Rritje (GGF) | Pro Credit Bank | JYSK | KFC.

Adresa: Rr. Mbreti Genc  p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel: + 383 (0) 38 748 822 | Mob: + 383 (0) 49 875 100

E-mail: info@get-ks.com 

Website: www.get-ks.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/GET-Green-Energy-Technologies/1483494825253513

Instagram: https://www.instagram.com/getgreenpower/
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JAHA SOLAR 

Jaha Solar është lider në sektorin e energjisë diellore dhe inovatore në këtë fushë në vendin tonë. Jaha Solar prodhon 
panele diellore fotovoltaike me performancë dhe cilësi të lartë, sipas standardeve të prodhimit IEC dhe ISO. Produktet 
tona cilësore dhe të certifikuara kanë mundësuar eksportin e paneleve edhe në shtetet e rajonit dhe më gjerë. 

Është themeluar në vitin 2016 me një kapacitet vjetor prej 50MW, ndërsa sot ka kapacitet prodhimi vjetor prej 200MW. 
Përveç prodhimit të paneleve fotovoltaike, Jaha Solar merret edhe me shitje, projektim dhe instalim të sistemeve 
fotovoltaike, duke projektuar dhe instaluar deri tani mbi 10MWp vetëm në Kosovë.

Kapaciteti dhe gatishmëria për të mbuluar kërkesat e blerjes mobilizohet nga një staf profesional dhe i përgatitur 
mirë nga fusha e teknologjisë, makinerive, energjisë elektrike, duke qenë shumë bashkëpunues për të marrë parasysh 
nevojat e klientëve vendas dhe atyre ndërkombëtar. 

Adresa: Sllatinë e Madhe, nn, 12000 Fushë Kosovë

Mob: +383 (0) 49 696 494

Website: www.jahasolar.com

E-mail: info@jahasolar.com



12

KAPITAL X 

KAPITAL X ofron një staf profesionistësh shumë të trajnuar për dizajnin inxhinieri dhe sistemin e energjisë, një 
pasuri të njohurive dhe zgjidhjeve inovative për çdo projekt. Shumë prej profesionistëve tanë kanë më shumë se 
15 vjet përvojë në menaxhimin e projekteve komplekse. KAPITAL X ka punësuar më shumë se 50 punonjës në zona 
individuale përgjatë vendit të Kosovës.

Gjetja e një kompanie që zbut rrezikun, merr masa pro-aktive, shpërblen performancën e sigurisë, ekzekuton në 
mënyrë rutinë pa incidente të regjistruara ose të humbura në kohë dhe minimizon ndikimin mjedisor dhe shoqëror,  
është thelbësore kur zgjedh një nën-kontraktor.

Qarkullimi vjetor i Kapital X ka arritur deri në K300 Euro.

Ne u ofrojmë klientëve një gamë të plotë të para-ndërtimit të sistemit IT, shërbimeve të ndërtimit dhe konsulentëve 
përmes udhëheqjes së shëndoshë dhe shtimit të personelit të talentuar të fushës, zyrës dhe mbikëqyrjes.

Pavarësisht nëse projektet janë kapital i madh, kapital i vogël apo hapësira të paketuara, të disiplinuara, ne kemi 
qasje për secilën me të njëjtin nivel profesionalizmi, integriteti dhe një angazhim për përsosmëri. Kapital X mund të 
mbështesë projekte të çdo madhësie duke siguruar mjete për “përshtatje të qëllimit” dhe metoda ekzekutimi.

Adresa: Rr. Hollger Petersen 1-1/7, 10000 Prishtinë, Kosovë

Mob: +383 (0) 49 340 800

E-mail: kapitalx3@gmail.com 
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MUQA SOLAR COMPANY 

Muqa Solar Company është përfaqësues i autorizuar i kompanive të mirënjohura Sonnenkraft, Kioto Solar, Fronius, 
Effekta, Dimplex, Pumpmakers, CarpetCleaner, sistemet efiçiente të të cilave shfrytëzojnë energjinë diellore që të 
gjenerojnë ngrohje, ftohje, ujë, dhe energji elektrike, si dhe ofrojnë zgjidhje afatgjata dhe kthim të shpejtë të 
investimeve kur flitet për panele solare.

Kur përmenden termat “Panele Solare” apo “Përdorimi i energjisë termike”, theksi kryesor duhet të vihet tek 
përfitimet e shumta që vijnë prej tyre, duke përfshirë arsyet ekonomike, financiare, mjedisore e plot të tjera, 
të cilat e bëjnë të domosdoshëm aplikimin e energjisë së ripërtërishme për shtëpinë, biznesin apo fabrikën tuaj. 
Përvoja jonë disa vjeçare në fushën e ndërtimtarisë dhe hidro-sistemeve, si dhe të kuptuarit e nevojave të klientit, janë 
arsyet bazë që na kanë shtyrë që operacionet tona t’i fokusojmë në Industrinë e Energjisë Solare, në këtë industri të 
së ardhmes, kursimit dhe rigjenerimit. Të pajisur me sisteme efiçiente, staf të kualifikuar dhe pajisje të teknologjisë së 
fundit të testuara ndërkombëtarisht, Muqa Solar Company udhëhiqet nga dëshira dhe motivi për t’ju ofruar sistemet 
solare më efiçiente, më ekonomike, dhe më stabile.

Dielli është miku ynë, bashkëpunëtori dhe industria jonë. 

Adresa: Kompleksi EXDX 3, Kati përdhesë, Lokali 1, Lagjja Kalabria, Veternik, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel/Fax: +383 (0) 38 712 155 | Mob:  + 383 (0) 44 266 624  

E-mail: info@muqacompani.com

Website: www.muqacompani.com
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RATA SOLAR 

Është kompani me përvojë shumëvjeçare në fushën e energjisë efiçiente, e themeluar ne vitin 2010 në Prishtinë. 
Historia e kompanisë sonë është shembulli më i mirë që dëshmon se puna e vazhdueshme është çelësi i suksesit. E 
filluam me staf të vogël dhe u rritëm së bashku. Të motivuar nga kënaqësia e klientëve tanë, arritja e objektivave në 
kohë dhe përkrahja e njëri tjetrit, kemi arritur të zhvillohemi me hapa të mëdhenj gjatë këtyre viteve.

Punët dhe shërbimet:

•  Projektimi dhe konsultimi në montimin e energjisë solare

•  Instalimi i energjisë solare fotovoltaike on-grid dhe off-grid

•  Instalimi i energjisë termike, sisteme shtëpiake dhe industriale

•  Pompa për ujitjen e tokave bujqësore (Plug&Play)

•  Instalime elektrike

Adresa: Rr. Perroi i njelmt nr. 3, 10000 Prishtinë, Kosovë

Mob: +383 (0) 44 608 736 

E-mail: info@ratasolar.com

Website: www.ratasolar.com 
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SOLAR KOSOVA 

Solar Kosova është një biznes i ri në fushën e energjisë së ripërtërishme me fokus energjinë diellore. Solar Kosova 
është pjesë e kompanisë JENOMA Energy LLC. 

Moto e Solar Kosova është: Le të paguajë Dielli për ju ! 

Solar Kosova ofron shërbime “me çelësa” në dorë për sistemet fotovoltaike - në rrjet, jashtë rrjetit dhe hibride (në 
rrjet dhe jashtë rrjetit), me ekspertët më të kualifikuar nga kjo fushë dhe me materialet nga prodhuesit liderë të 
industrisë për secilin komponent të sistemit. 

Përparësia e kompanisë sonë është ekspertiza që ne kemi në të gjithë procesin e punës që vjen si rezultat i 
partneritetit të ndërtuar me kontraktorët më profesionalë që ka tregu rajonal. Përparësi tjetër që ne kemi është fakti 
se të gjithë komponentët që ne i përdorim i kemi nga kompanitë lidere në këtë industri që janë gjermane, zvicerane, 
austriake, holandeze.

Adresa: Rr. Bardhyl Qauushi pn, 50000 Gjakovë, Kosovë

Tel: +383 (0) 49 719 019 

E-mail: info@solarkosova.com 

Website: www.solarkosova.com 

solarkosova
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SUNVOLTA ENERGY

SunVolta Energy Shpk është e angazhuar për të ndihmuar klientët që të reduktojnë faturat e energjisë elektrike me 
sisteme diellore cilësore dhe çmime të volitshme. Me grupin tonë të instaluesve, ekspertë vendorë e të huaj, sjellim 
pranë jush brendet e njohura të pajisjeve të dëshmuara në botë. Ne ofrojmë sisteme solare me çelësa në dorë, duke 
përfshirë evaluimin, projektimin, implementimin, testimin dhe komisionimin.

Shërbimet tona përfshijnë:

• Zhvillimin e sistemeve solare me çelësa në dorë, implementimin, koordinimin, konsultimin, revidimin 
e projekteve, studimin e fizibilitetit, vlerësimin e propozimeve si palë e tretë, prokurimin e çmimit dhe 
evaluimin, inspektimin e sistemeve, komisionimin dhe analizën ekonomike.

• Projektimin e detajuar energjetik, duke punuar me arkitektët dhe dizajnerët për integrimin e paneleve 
solare në ndërtesa, me inxhinierët elektrikë për ta integruar sistemin solar në sistemin energjetik, me 
inxhinierët e ndërtimit për t’i integruar panelet në strukturën e objektit.

• Specifikimet e pajisjeve solare, furnizimin/shitjen dhe montimin, përgatitjen e dokumenteve për pranim 
nga autoritetet përkatëse.

• Simulimin e performancës së energjisë së sistemeve, monitorimin, interpretimin e të dhënave dhe analizën 
e performancës së pajisjeve.

Adresa: Rr. Sheshi Zahir Pajaziti, Hyrja I (përmbi Matisse), 10000 Prishtinë, Kosovë

Mob: +383 (0) 45 667 511 | +383 (0) 44 404 801

E-mail: sunvolta.ks@gmail.com

Website: www.sunvolta-ks.com
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VV SOLAR 

VV SOLAR merret me instalimin e sistemeve solare për ngrohjen e ujit dhe sistemeve solare për prodhimin e 
energjisë elektrike.

Adresa: Rr. Nënë Tereza, 10000 Fushë Kosovë

Tel: +383 (0) 44 311 954 | +383 (0) 39 535 065

Facebook: VV SOLAR SH.P.K 

049 535 065
044311954

FB/ VV SOLAR SH.P.K
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