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1 Përmbledhje ekzekutive 

Në përputhje me nenin 54 të Ligjit për Rregullatorin e Energjisë, Zyrës së Rregullatorit për Energji i 

jepet e drejta që të ushtrojë mbikëqyrjen në implementimin e akteve, vendimeve dhe udhëzimeve të 

lëshuara nga ZRRE-ja. Në këtë kuptim me datë 10 gusht 2016, Bordi i ZRRE-së me vendimin VB-

100_2016 ka themeluar Grupin punues për Monitorimin e KESCO-s dhe KEDS-it në fushën që mbulon 

ofrimin e shërbimeve për konsumatorët. Prandaj, grupi punues brenda ZRRE-së ka ndërmarrë këto 

aktivitete: 

1. Sigurimin e të dhënave në fushën e ofrimit të shërbimeve për konsumatorët nga Furnizuesi 

Publik – KESCO dhe Operatori i Sistemit të Shpërndarjes – KEDS; 

2. Vizita të grupit punues të ZRRE-së në tre distrikte: Prishtinë, Ferizaj dhe Mitrovicë; 

3. Sigurimin e të dhënave (mostrave) nga vendi i ngjarjes në distriktet e lartëpërmendura; 

4. Analizimin e të gjitha të dhënave të siguruara nga KESCO dhe KEDS-i; 

5. Konstatimet e nxjerra nga të dhënat e siguruara nga KESCO dhe KEDS-it. 

Bazuar në të dhënat dhe informatat e pranuara, grupi punues ka përgaditur këtë raport final ku 

përshkruhen në mënyrë të detajuar të gjitha procesët që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve nga 

KEDS dhe KESCO. 

Pas gjitha analizave grupi punues i këtij raporti, ka paraqitur rekomandimet kryesore me qëllim të 

përmirësimit të shërbimeve për furnizim me energji elektrike. Rekomandimet të cilat janë konstatuar 

gjatë këtij monitorimi do të shqyrtohen nga Bordi i ZRRE-së, i cili do të vendos mbi hapat e 

mëtutjeshëm për të siguruar furnizim sa më të mirë të konsumatorëve me energji elektrike. 

Rekomandimet për shqyrtim nga Bordi i ZRRE-së, janë si në vijim:   

a) Mospërputhja e të dhënave të raportuara nga KESCO dhe KEDS 

 Mospërputhjen e të dhënave të raportuara më herët nga KESCO dhe KEDS për vitin 

2015 dhe të dhënave të raportuara gjatë këtij procesi të monitorimit për të njëjtin vit 

ka qenë ndër parregullësitë më serioze të këtij raporti. ZRRE duhet të sigurohet se 

KESCO dhe KEDS nuk do të përsërisin këto parregullësi gjatë raportimeve të 

ardhshme. Si rrjedhojë, i rekomandohet Bordit të ZRRE-së, të shqyrtojë lëshimin e 

vërejtjes me shkrim dhe nëse edhe pas kësaj mase, do të përsëriten parregullësi të 

ngjashme, ZRRE të ndërmarrë masa ndëshkimore në përputhje me dispozitat ligjore 

në fuqi.  

b) Lidhjet e reja dhe Pëlqimet Elektroenergjetike 

 Të obligohet KEDS të mos lejojë furnizimin me energji elektrike të objekteve 

banesore pa u bërë energjizimi i trafos nga ana e KEDS-it, e që rrjedhimisht kjo 

nënkupton që pas energjizimit të trafos, KEDS-i duhet të bëjë vendosjen e njehsorëve 

elektrik për konsumatorë. 

 Të obligohet KEDS-i që brenda afatit prej një muaj të dorëzojë në ZRRE 

Metodologjinë e taksave për kyçje nga data e pranimit të këtij Raporti. 

c) Ndërrimet e njehsorëve 
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 Kërkesat e konsumatorëve që kanë të bëjnë me shqyrtimin e njehsorëve, 

përkatësisht saktësinë e matjes së njehsorit, duhet të respektohen nga KEDS dhe ato 

të bëhen në përputhje me Kodin e Matjes; 

 Të udhëzohet KESCO, që asnjë përgjigje të cilat kanë të bëjnë me ankesat e 

konsumatoreve lidhur me dyshimin në matjen e shpenzimit të energjise elektrike të 

njehsorit elektrik, të mos lëshohet pa u realizuar shqyrtimi i saktësisë së atij njehsori 

elektrik. 

d) Shkyçjet dhe rikyçjet e konsumatorëve 

 Të obligohet KEDS-i që të mos realizojë shkyçjen e konsumatorëve për vlerat e 

kontestuara ashtu siç përcaktohet në nenin 19 të Rregullës për shkyçje dhe rikyçje të 

konsumatorëve në sektorin e energjisë. 

 Të obligohet KEDS-i që të mos realizojë shkyçjen e konsumatorëve nga rrjeti elektrik 

te ata konsumatorë të cilët nuk kanë borxhe të energjisë elektrike ndaj KESCO-s 

vetëm pse janë duke u furnizuar nga një kabëll (përçues) me konsumatorët të cilët 

kanë borxhe, por që fillimisht të bëhet zgjidhja teknike (ndarja e furnizimit) e pastaj 

të realizon shkyçjen e konsumatorëve të cilët kanë borxhe. 

 Të obligohet KEDS-i, që t’i njoftojë të gjitha distriktet që në pjesën e procesverbalit e 

cila është e paraparë për nënshkrimin e konsumatorit duhet të nënshkruhet nga ana 

e konsumatorit, kurse në rastet kur konsumatori nuk pranon që të nënshkruhet, 

atëherë duhet të evidentohet nga ana e ekipeve të shkyçjes arsyeja e mos 

nënshkrimit të procesverbalit të shkyçjes. 

 Të obligohet KEDS-i, që çdo procesverbal zyrtar duhet t’i dorëzohet konsumatorëve 

te shtëpia apo njësia e banimit. 

e) Shfrytëzimi i paautorizuar i energjisë elektrike 

 Të udhëzohet KESCO që për rastet e lidhjeve të reja të cilat ngarkohen me shfrytëzim 

të paautorizuar, fillimi i shfrytëzimit të paautorizauar të energjise elektrike duhet të 

përcakohet bazuar në kërkesën e konsumatorit dhe të bëjë përpjekje për sigurimin e 

informatave për kohëzgjatjen e llogaritjes së faturës së shfrytëzimit të paautorizuar. 

Lidhur me këtë, ZRRE i kërkon KESCO-s që të bëjë rishqyrtimin e këtyre faturave për 

periudhën janar – dhjetor 2015 dhe janar – qershor 2016, si dhe tani e tutje të veproj 

konfrom këtij rekomandimi.   

 Të udhëzohet KEDS-i që të trajnoj punëtorët e autorizuar për inspektimin e pikave 

matese për mënyren e plotësimit, si dhe përmbjajtjen e procesverbaleve të 

inspektimit/kontrolles me qëllim që të paraqitet sa me saktë dhe qartë gjendj faktike 

dhe masat e ndermarrura gjate inspektimit.  

f) Ankesat e konsumatorëve  

 Të rekomandohet KESCO, që të përmirësojë përgjigjet ndaj ankesave të 

konsumatorëve, të cilat përgjigje duhet të hartohen konform nenit 10 të Rregullës 

për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë; të respektojë 
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afatet ligjore konform nenit 9, paragrafi 3; si dhe të respektojë dispozitën e nenit 12, 

paragrafi 4 të rregullës së lartëcekur, që ka të bëjë me sigurimin e dokumenteve për 

konsumatorin. 

 Të obligohet KESCO që të ndërpres bartjen e borxhit nga nje shifër në shifrën tjetër, 

si dhe të anulohen të gjitha bartjet e borxheve në mënyrë që të njëjtat borxhe të 

rikthehen në shifrat ku është krijuar borxhi, pra të veprohet konform shkresës së 

ZRRE-së së datës 26.06.2013. 

 Të obligohet KESCO, që linjat e komunikimit të konsumatorëve përmes Qendrës së 

thirrjes të jenë pa pagesë. 
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2 Monitorimi i kyçjeve/lidhjeve të reja dhe Pëlqimeve Elektroenergjetike  

Në kreun III të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji Elektrike janë të 
përshkruara të gjithë hapat e procedurës për kyçjet/lidhjet e reja, nga aplikimi i palëve për 
kyçje/lidhje të re e deri te kyçja në rrjetin elektrik.  

Më poshtë në formë tabelare janë paraqitur të dhënat e kërkesave të lidhjeve të reja, si dhe 
regjistrimet e tyre në KEDS sipas distrikteve dhe grupeve të konsumatorëve. Sipas kërkesës së ZRRE-
së, KESCO dhe KEDS-i kanë dërëzuar raportet  lidhur me kërkesat e konsumatorëve për lidhje të reja 
dhe pëlqimet elektroenergjetike.  

Të dhënat e lidhjeve të reja për periudhën janar – dhjetor 2015 për grupeve tarifor 4, 5, 6, 7, 8, (ku 
bëjnë pjesë konsumatorët familjar dhe konsumatorët komercial të vegjë), ndërsa për gupet tjera 
tarifore (në të cilat bëjnë pjesë konsumatorët komercial dhe industrial)janë të paraqitura te të 
dhënat e Pëlqimeve Elektroenergjetike. 

2.1 Lidhjet e reja dhe regjistrimet e konsumatorëve të grupeve tarifor 4, 5, 6, 7, 8 

2.1.1 Lidhjet e reja për periudhën janar – dhjetor 2015 

Analiza e të dhënave të paraqitura dhe diskutimet me anëtarët e stafit të KEDS-it dhe KESCO-s 
tregojnë se është vendosur një sistemi i menaxhimit të kërkesave të lidhjeve të reja në nivelin 
qendror duke vijuar nëpër Distrikte kah fundi i vitit 2015. Duhet të theksohet se procesi i lidhjeve të 
reja fillon në departamentin për Konsumator në KESCO, ku konsumatorët parashtrojnë kërkesat e 
tyre për lidhje të re, ndërsa procedura që ka të bëjë me kushtet teknike të lidhjes së konsumatorit në 
rrjet realizohet nga ekipet e lidhjeve të reja të KEDS-it, pasi të kryhet tërë procesi i lidhjes së re nga 
KEDS dorëzohen dokumentet e duhura teknike që kanë të bëjnë me lidhjen e re tek KESCO për të 
bërë regjistrimin e konsumatorit në bazën e shënimeve.   

Nga të dhënat e raportuara nga KESCO për lidhjet e reja për periudhën janar – dhjetor 2015 vërehet 
se 18,159 kërkesa për lidhje të reja janë parashtruar në KESCO, ndërsa në programin e faturimit në 
KESCO janë regjsitruar 23,002 konsumator të ri. Vlen të theksohet se numri më i madh i regjistrimeve 
në programin e faturimit (ang. Customer Care Package – CCP) se sa kërkesa është se te regjistrimet 
janë  të përfshira edhe kërkesat e mbetura të vitit të mëparshëm.  

Më poshtë kemi paraqitur të dhënat e kërkesave për lidhje të reja dhe regjistrimet e konsumatorëve 
në programin e faturimit për periudhën janar – dhjetor 2015. 
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Muajt Grupi tarifor 4 (7/01) 4 (7/02) 8 (8/01) 6 (4/01) 5 (4/02) 7 (9/1) 7 (9/2) 7 (9/3) Gjithsejtë

Kërkesa të rregullta 2           121      8           -       1,313    -     -     -      1,444      

Regjistrime në CCP 2           176      10        1           1,263    -     -     -      1,452      

Kërkesa të rregullta -       120      4           -       863        -     -     -      987         

Regjistrime në CCP -       235      6           -       1,022    -     -     -      1,263      

Kërkesa të rregullta -       134      2           -       1,084    -     -     -      1,220      

Regjistrime në CCP 1           369      11        -       1,055    -     -     -      1,436      

Kërkesa të rregullta 1           138      2           1           1,089    -     -     -      1,231      

Regjistrime në CCP 1           253      4           -       1,222    -     -     -      1,480      

Kërkesa të rregullta 22        128      4           1           957        -     -     -      1,112      

Regjistrime në CCP 25        257      7           1           1,153    -     -     -      1,443      

Kërkesa të rregullta -       302      1           2           1,667    -     -     -      1,972      

Regjistrime në CCP -       454      3           1           1,723    -     -     -      2,181      

Kërkesa të rregullta 1           76        2           -       1,649    -     -     -      1,728      

Regjistrime në CCP -       214      6           -       1,629    -     -     -      1,849      

Kërkesa të rregullta 5           133      2           1           1,446    -     -     -      1,587      

Regjistrime në CCP 135      158      12        1           2,377    -     -     -      2,683      

Kërkesa të rregullta -       145      3           -       1,361    -     -     -      1,509      

Regjistrime në CCP -       231      3           -       2,189    -     -     -      2,423      

Kërkesa të rregullta -       226      1           -       1,969    -     -     -      2,196      

Regjistrime në CCP -       297      4           -       2,052    -     -     -      2,353      

Kërkesa të rregullta 2           210      2           -       1,299    -     -     -      1,513      

Regjistrime në CCP 2           323      7           -       2,070    -     -     -      2,402      

Kërkesa të rregullta -       209      3           -       1,448    -     -     -      1,660      

Regjistrime në CCP -       313      12        -       1,712    -     -     -      2,037      

Kërkesa të rregullta 33        1,942  34        5           16,145  -     -     -      18,159   

Regjistrime në CCP 166      3,280  85        4           19,467  -     -     -      23,002   
Gjithsejtë

Tetor

Nentor

Dhjetor

Korrik

Gusht

Shtator

Prill

Maj

Qershor

Janar

Shkurt

Mars

 

Tab. 1. Lidhjet/kyçjet e reja për periudhën janar – dhjetor 2015 

Sipas analizave të bëra këtyre të dhënave vërehet se nga 18,159 kërkesa për lidhje të re, prej tyre 
16,150 apo 88.94% këkresa për lidhje të re kanë qenë të konsumatorëve shtëpiak (grupi tarifor 5 dhe 
6), 1,975 apo 10.88% kanë qenë kërkesa nga konsumatorët komercial (grupi tarifor 4), si dhe 34 apo 
0.19% kanë qenë kërkesa nga konsumatorët të ndriçimit publik. Gjithashtu vlen të theksohet se gjatë 
vitit 2015, nga 23,002 regjistrime të konsumatorëve në programin e faturimi, prej tyre 19,471 apo 
84.65% kanë qenë të konsumatorëve shtëpiak (grupi tarifor 5 dhe 6), 3,446 apo 14.98% kanë qenë 
regjistrime nga konsumatorët komercial (grupi tarifor 4), si dhe 85 apo 0.19% kanë qenë regjistrime 
nga konsumatorët të ndriçimit publik. 
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Fig. 1. Lidhjet e reja sipas distrikteve për periudhën janar – dhjetor 2015 

Nga diagrami i mësipërm vërehet se për periudhën janar – dhjetor 2015 nga numri i përgjithshëm i 
kërkesa për lidhje të reja, më së shumti kërkesa janë regjistruar në distriktin e Prishtinës prej 6,878 
apo 37.88%, pasuar nga distrikti i Pejës prej 2,283 apo 12.57%, ndërsa më së paku kërkesa për lidhje 
të reja janë regjistruar në distriktin e Gjakovës prej 1,452 apo 8.00%. Gjithashtu duhet theksuar se sa 
i përket regjistrimeve të konsumatorëve të programin e faturimit nga numri i përgjithshëm, më së 
shumti regjistrime ka qenë në në distriktin e Prishtinës prej 9,329 apo 40.56%, pasuar nga distrikti i 
Ferizajit prej 2,996 apo 12.89%, ndërsa më së paku regjistrime janë evidentuar në distriktin e Gjilanit 
prej 1,563 apo 6.80% 

2.1.2 Lidhjet e reja - periudha janar – qershor 2016 

Nga të dhënat e raportura nga KEDS  në gjashtëmujorin të parë (janar – qershor) të vitit 2016 në 
KESCO ka pasur gjithsej 10,841 kërkesa të rregullta për regjistrime për grupet tarifore 4, 5, 6, 7 dhe 8, 
ndërsa janë aprovuar  10,407 kërkesa, apo 96.00% të kërkesave.  

Vlen të theksohet se sipas të dhënave të raportuara nga KESCO 10,841 konsumator kanë parashtruar 
kërkesa për lidhje të reja e të cilat kërkesa janë parashtruar konform dispozitave ligjore të 
përcaktuara në kreun III të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizmit me Energji.  

Po ashtu, nga të dhënat e KEDS-it shihet se nga numri i përgjithshëm i kërkesave për regjistrim të 
lidhjeve të reja më së shumti ka pasur kërkesa nga konsumatorët shtëpiak (grupi tarifor 5, 6 dhe 7) 
prej 8,470 apo 78.13%, ndërsa kërkesa për regjsitrim të lidhjeve të reja të grupit tarifor komercial 
0.4kV Kategoria II – grupi tarifor 4 është 1,493 apo 13.77%, ndërsa pjesa tjetër e kërkesave prej 
grupeve tjera tarifore. Gjithashtu shihet se nga numri i përgjithshëm i regjistrimeve të 
konsuamtorëve në programin e faturimit “CCP” ka qenë nga konsumatorët shtëpiak prej 8,423 apo 
81.41%, ndërsa regjsitrime të lidhjeve të reja të grupit tarifor komercial 0.4kV Kategoria II – grupi 
tarifor 4 është 1,881 apo 18.18%.  
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Distriktet Grupi Tarifor 4 (7/01) 4 (7/02) 8 (8/01) 6 (4/01) 5 (4/02) 7 (9/1) 7 (9/2) 7 (9/3) Gjithsejtë

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 0 369 1 0 2773 0 0 0 761 3904

Të aprovuara në këtë periudhe 0 377 1 0 2994 0 0 0 783 4155

Në proces 0 56 0 0 387 0 0 0 171 614

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 688 9 0 3085 0 0 0 0 3782

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 0 176 1 0 956 0 0 0 6 1139

Të aprovuara në këtë periudhe 0 172 1 0 929 0 0 0 1 1103

Në proces 0 6 0 0 77 0 0 0 5 88

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 219 2 0 886 0 0 0 0 1107

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 2 204 4 0 1031 0 0 0 41 1282

Të aprovuara në këtë periudhe 1 183 4 0 916 0 0 0 15 1119

Në proces 1 30 0 0 209 0 0 0 27 267

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 176 12 0 903 0 0 0 0 1091

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 0 302 1 2 1144 0 0 0 24 1473

Të aprovuara në këtë periudhe 0 260 1 2 1010 0 0 0 19 1292

Në proces 0 60 0 0 227 0 0 0 7 294

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 316 5 1 1200 0 0 0 0 1522

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 0 158 6 0 988 0 0 0 2 1154

Të aprovuara në këtë periudhe 0 144 6 0 913 0 0 0 1 1064

Në proces 0 17 0 0 112 0 0 0 1 130

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 160 5 0 864 0 0 0 0 1029

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 0 156 1 0 880 0 0 0 10 1047

Të aprovuara në këtë periudhe 0 139 1 0 809 0 0 0 6 955

Në proces 0 27 0 0 142 0 0 0 7 176

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 150 1 0 747 0 0 0 0 898

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 0 126 0 0 696 0 0 0 20 842

Të aprovuara në këtë periudhe 0 124 0 0 593 0 0 0 2 719

Në proces 0 30 0 0 143 0 0 0 18 191

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 172 8 0 737 0 0 0 0 917

Kërkesa të rregullta në këtë periudhe 2 1491 14 2 8468 0 0 0 864 10841

Të aprovuara në këtë periudhe 1 1399 14 2 8164 0 0 0 827 10407

Në proces 1 226 0 0 1297 0 0 0 236 1760

Total regjistrime në CCP gjatë kësaj periudhe 0 1881 42 1 8422 0 0 0 0 10346

Mitrovica

Gjakova

Gjithsejtë

Prishtina

Prizreni

Peja

Ferizaj

Gjilani

 
Tab. 2. Lidhjet/Kyçjet e reja sipas distrikteve për periudhën janar – qershor 2016 

Nga tabela e mësipërme shihet se në gjashtëmujorin e parë të viti 2016 në KESCO janë parashtruar 
10,841 kërkesa për lidhje të re, në gjashtëmujorin e parë të vitit 2015 ka pasur 7,966 kërkesa për 
lidhje të re, ndërsa në gjashtëmujorin e parë të vitit 2014 kërkesa për lidhje të re kanë qenë 11,289. 
Nga kjo shihet se në gjashtëmujorin e parë të vitit 2016 kemi 31.57% kërkesa më shumë për lidhje të 
reja se sa gjashtëmujorin e parë të vitit 2015. 

ZRRE  gjatë procesit të monitorimit ka analizuar edhe refuzimet e kërkesave/aplikacioneve për lidhje 
të reja të konsumatorëve dhe ka konstatuar se refuzimet e aplikacioneve për lidhje të re nga ana e 
KEDS-it ndodhin kryesisht për shkak të mungesës së dokumentacionit nga ana e palëve.  

ZRRE gjatë vitit 2015 ka pranuar një numër të ankesave të konsumatorëve lidhur me mos dhënien e 
lidhjes së re nga KESCO dhe KEDS, në arsyetimin se më parë në atë vend ka pasur shifër të hapur në 
emër të personave tjerë e në të cilën ekziston borxh i energjisë elektrike i papaguar. Për këtë qëllim 
ZRRE përmes shkresace zyrtare ka kerkuar nga KEDS dhe KESCO qe te respekojne dispozitat e nenit 5, 
paragarfi 2, nën-paragrafi 2.4, si dhe dispozitat e nenit 5, paragrafi 1, nën-paragafi 1.5 te Rregullës 
për kushtet e pergjithshme të furnzimit me energji, në menyrë qe te mos kushtezohen konsumatoret 
per lidhje te re per rastet te cilat figurojn borxhe në emër të konnsumatoreve te tjere. Lidhur me mos 
inkasimin e borxheve të vjetra ZRRE e ka udhëzuar KESCO-n që për borxhet e pa inkasuara për 
periudhat e mehershme duhet t’i drejtohen gjykatave kompetente. 



  

10 

 

2.2 Pëlqimet Elektroenergjetike  

2.2.1 Pëlqimet Elektroenergjetike për periudhën janar – dhjetor 2015 

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e aplikuesve të cilët kanë parashtruar kërkesë në KESCO për 
Pëlqim Elektroenergjetik, sipas muajve dhe distrikteve për periudhën janar – dhjetor 2015.  

Nga të dhënat e prezantuara shihet se nga gjatë vitit 2015 në KESCO janë parashtruar 738 
kërkesa për Pëlqim Elektroenergjetik, ndërsa të bartura nga viti 2014 kanë qenë 29.  

Distriktet
Të bartura 

nga viti 2014
Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Gjithsejtë

Ferizaj 8 3 7 7 12 16 11 17 7 18 18 19 13 156

Gjakova 1 2 4 8 12 7 7 4 7 8 14 8 10 92

Gjilani 2 3 4 8 3 6 12 6 7 9 7 3 6 76

Mitrovica 1 6 3 4 1 6 2 3 1 3 3 4 3 40

Peja 4 4 5 5 9 2 5 7 4 4 12 8 1 70

Prishtina 13 12 9 21 29 28 23 16 26 28 29 23 12 269

Prizreni 0 5 7 7 10 5 4 8 9 9 64

Gjithsejtë 29 30 37 60 66 65 67 63 57 74 91 74 54 767  

Tab. 3. Pëlqimet Elektroenergjetike për periudhën janar – dhjetor 2015 

Sipas tabelës së mësipërme vërehet se nga numri i përgjithshëm i kërkesave për Pëlqim 
Elektroenergjetik për periudhën janar – dhjetor 2015 dha të bartura nga viti 2014, në distriktin e 
Prishtinës janë regjsitruar më së shumti kërkesa dhe atë 269 apo shprehur në përqindje 35.07%, 
pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 156 apo 20.34%, ndërsa më së paku kërkesa ka pasur në distriktin e 
Mitrovicës prej 40 apo 5.22%. 

Distriktet
Kërkesa 

për PEE
Shqyrtuara

Dërguar 

departamenteve 

tjera

Ferizaj 156 144 12

Gjakova 92 79 13

Gjilani 76 72 4

Mitrovica 40 37 3

Peja 70 66 4

Prishtina 269 245 24

Prizreni 64 58 6

Gjithsejtë 767 701 66  
Tab. 4. Pëlqimet Elektroenergjetike sipas distrikteve periudhën janar – dhjetor 2015 

Nga tabela e mësipërme nga 767 kërkesa të aplikuesve për Pëlqim Elektroenergjetik (të vitit 2015 
dhe të barutra nga viti 2014) janë shqyrtuar 701 kërkesa ndërsa sipas të dhënave të KESCO-s dhe 
KEDS-it 66 kërkesa tjera janë shqyrtuar por që sipas deprtamentit të Pëlqimeve Elektroenergjetike në 
kuadër të KEDS-it është konstatuar se këto kërkesa nuk janë për t’iu lëshuar Pëlqimi Elektroenergjetik 
por janë kërkesa të departamenteve tjera.  

2.2.2 Pëlqimet Elektronenergjetike për periudhën janar –qershor 2016 

Nga të dhënat e prezantuara shihet se nga gjatë periudhës janar – qershor 2016 në KESCO janë 
parashtruar 385 kërkesa për Pëlqime Elektroenergjetike, ndërsa të bartura nga viti 2015 kanë 
qenë 26. 
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Distriktet

Të bartura 

nga viti 

2015

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Gjithsejtë

Ferizaj 3 8 16 18 23 13 17 98

Gjakova 1 4 10 6 8 6 3 38

Gjilani 1 9 6 9 4 10 5 44

Mitrovica 5 4 6 4 3 1 23

Peja 1 5 7 9 5 9 2 38

Prishtina 12 15 10 24 28 19 12 120

Prizreni 3 7 13 11 9 3 4 50

Gjithsejt

ë
26 48 66 83 81 63 44 411  

Tab. 5. Pëlqimet Elektroenergjetike sipas muajve periudhën janar – qershor 2016 

Sipas tabelës së mësipërme vërehet se nga numri i përgjithshëm i kërkesave për Pëlqim 
Elektroenergjetik për periudhën janar – qershor 2016 dha të bartura nga viti 2015, më së shumti 
kërkesa janë regjistruar në distriktin e Prishtinës dhe atë 120 apo shprehur në përqindje 29.20%, 
pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 98 apo 23.84%, ndërsa më së paku kërkesa ka pasur në distriktin e 
Mitrovicës prej 23 apo 5.60%. 

Distriktet
Kërkesa 

për PEE
Shqyrtuara

Dërguar 

departamenteve 

tjera

Ferizaj 98 85 13

Gjakova 38 35 3

Gjilani 44 39 5

Mitrovica 23 23 0

Peja 38 36 2

Prishtina 120 112 8

Prizreni 50 46 4

Gjithsejt

ë

411 376 35  

Tab. 6. Pëlqimet Elektroenergjetike sipas muajve periudhën janar – qershor 2016 

Nga tabela e mësipërme nga 411 kërkesa të aplikuesve për Pëlqim Elektroenergjetik (të vitit 2016 
dhe të bartura nga viti 2015) janë shqyrtuar 376 kërkesa, ndërsa sipas të dhënave të KESCO-s dhe 
KEDS-it 35 kërkesa tjera janë shqyrtuar, por që sipas departamentit të Pëlqimeve Elektroenergjetike 
në kuadër të KEDS-it është konstatuar se këto kërkesa nuk janë për t’iu lëshuar Pëlqimi 
Elektroenergjetik, por janë kërkesa të departamenteve tjera.  

Më poshtë është paraqitur diagrami i kërkesave për Pëlqime Elektronenergjetike për periudhën janar 
– qershor të viteve 2014, 2015 de 2016, dhe nga diagrami shihet se për çdo vjet kemi rritje të 
kërkesave për Pëlqime Elektroenergjetike nga konsumatorët. 
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Fig. 2 Kërkesat për Pëlqime Elektroenergjetike sipas viteve 

ZRRE ka bërë analiza lidhur me refuzimet e aplikacioneve për lidhje të reja të konsumatorëve dhe ka 
konstatuar se refuzimet e aplikacioneve për lidhje të re nga ana e KEDS-it ndodhin kryesisht për 
shkak të mungesës së dokumentacionit nga ana e palëve.  

ZRRE gjithashtu ka bërë vlerësime lidhur me refuzimin e aplikacioneve për Pëlqime 
Elektroenergjetik. Lidhur me këtë ZRRE ka konstatuar se refuzimet e aplikacioneve për pëlqime 
elektroenergjetike ndodhin për shkak të mungesës së dokumenteve të nevojshme, gjegjësisht 
mungesës së projektit elektrik, pasi që duhet të merren parasysh të gjitha dokumentet relevante të 
konsumatorit gjatë përpilimit të kushteve teknike apo dhënies së Pëlqimit Elektroenergjetik. 

Raporti I KESCO-s për 

vitin 2015 i raportur tani

Grupet tarifor
Grupet tarifore 

1, 2, 3

Grupet tarifore 

4, 5, 6, 7 dhe 8
Gjithsejtë

Grupet tarifore 4, 5, 6, 7 

dhe 8

Kërkesa të pergjithshme 60 21,526 21,586                                    18,159 3,367 

Regjistrime në CCP 114 22,991 23,105                                    23,002 (11)

Raporti i KESCO-s për vitin 2015 i raportur me herët 

Diferenca

 

Tab. 7. Krahasimi i të dhënave të KEDS-it dhe KESCO për lidhjet e reja dhe Pëlqimet Elektroenergjetike për  
periudhën janar – dhjetor 2015 

ZRRE bazuar në të dhënat e KESCO-s dhe KEDS-it të raportuar në fillim të këtij viti për periudhën janar 

– dhjetor 2015, e të cilat të dhëna janë evidnetuar edhe në Raportin Vjetor të ZRRE-së për vitin 2015, 

është theksuar se për periudhën janar – dhjetor 2015 kemi pasur 21,526 kërkesa për lidhje të reja të 

grupeve tarifore grupeve tarifor 4, 5, 6, 7, 8, dhe 60 kërkesa të grupeve tarifore 1, 2 dhe 3, ndërsa 

sipas të dhënave të KEDS-it të raproturar tani për të njëjtën periudhë janar – dhjetor 2015 në KESCO 

janë parashtruar 18,159 kërkesa për lidhje të reja të grupeve tarifore 4, 5, 6, 7, 8. Gjithashtu bazuar 

në të dhënat e KESCO-s dhe KEDS-it të raportuar në fillim të këtij viti, e të cilat të dhëna janë 

evidnetuar edhe në Raportin Vjetor të ZRRE-së për vitin 2015, është theksuar se për periudhën janar 

– dhjetor 2015 kemi pasur 22,991 regjsitrime të konsuamtorëve në programin e faturimit (CCP) të 

grupeve tarifore grupeve tarifor 4, 5, 6, 7, 8, dhe 114 regjistrime të grupeve tarifore 1, 2 dhe 3. 

Ndërsa sipas të dhënave të KEDS-it të raporturar tani për të njëjtën periudhë janar – dhjetor 2015 në 

KESCO janë parashtruar 23,002 regjistrime të konsumatorëve në programin e faturimit kërkesa për 

lidhje të reja të grupeve tarifore 4, 5, 6, 7, 8. Pra, ZRRE ka vërejtur se KESCO dhe KEDS-i për të njëjtën 

periudhë kohore janar – dhjetor 2015 ka dërguar të dhëna të ndryshme, ku nga tabela vërehet qartë 
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se te kërkesat e përgjithshme për lidhje të reja të grupeve tarifore 4, 5, 6, 7 dhe 8, të raportuara tani 

gjatë procesit të monitorimit janë 3,367 kërkesa më pak, ndërsa te regjistrimet e konsumatorëve në 

programin e faturimit tani gjatë procesit të monitorimit janë të raportuara 11 regjistrime më shumë.  

ZRRE ka kërkuar sqarime nga KEDS dhe KESCO në lidhje me mospërputhje të të dhënave të raporteve 
të vitit 2015. KESCO dhe KEDS-i kanë sqaruar se:  “diferenca e raportuar më parë në mes të dhënave 
për periudhën Janar-Dhjetor 2015  si dhe raportit të dërguar së fundmi për periudhë të njëjtë, ka 
ardhur si pasojë e raportimit të të gjitha kërkesat për lidhje të re ku disa prej tyre kanë qenë të 
destinuara për qëllime të tjera si: ndërrim njehsori, ndërrim emri, raste të pakompletuar për shkak të 
mungesës së dokumenteve dhe raste kur konsumatorët kanë aplikuar më shumë se një herë. Pas 
shqyrtimit të të gjitha këtyre kërkesave, në raportin e dërguar së fundmi janë eliminuar të gjitha këto 
raste dhe KEDS dhe KESCO kanë paraqitur rastet e definuara saktë për Lidhje te Re të cilat edhe janë 
zgjidhur”. 

 

Të gjetura 

Rezultatet e prezentuara për të dhënat e dorëzuara në fund të vitit 2015 dhe të dhënat e 
prezentuara gjatë monitorimit për të njëjtën periudhë kohore nuk dëshmojnë se janë arritur caqet  
përkundër arsyetimeve të ofruara nga KEDS dhe KESCO, andaj edhe argumentet sqaruese të të 
licencuarve KESCO  dhe  KEDS nuk kanë qenë bindëse. 

ZRRE gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se KESCO dhe KEDS-i nga nëntori i vitit 2015 kanë 
zvhilluar një softwer për monitorimin në kohë reale të kërkesave që parashtrohen nga aplikuesit për 
lidhje të re, dhe se përmes këtij softweri në kohë reale mund të vërehen të gjitha të dhënat nga 
aplikimi i konsumatorit për lidhje të re, dokumentacioni përcjellës, e deri të regjistrimi i atij 
konsumatori në programin e faturimit.  

ZRRE gjatë monitorimit të aktiviteteve të KESCO dhe KEDS-it rreth lidhjeve të reja ka vërejtur se 
KESCO me qëllim të lehtësimit të konsumatorëve për të aplikuar për lidhje të re ka përgatitur 
Formular standard, ku përfshihen aplikimi për: Lidhje të re, Pëlqim parimor dhe Elektroenergjetik, i 
cili formular gjendet në të gjitha distriktet. Në këtë formular janë të përshkruara të gjitha 
informatat/dokumentet që nevojiten nga konsumatori/aplikuesi për të aplikuar për Lidhje të re, 
Pëlqim parimor dhe Elektroenergjetik (në shtojcë mund të shihet Formulari i aplikimit - KESCO).  

Sipas analizave të bëra të dhënave për lidhje të reja kemi vërejtur se, përveç kërkesave të rregullta të 
konsumatorëve të cilat parashtrohen në KESCO, kemi edhe kërkesa të cilat adresohen nga  
departamentet tjera në KEDS, e kjo si rrjedhojë e kyçjes së pa autorizaur të konsumatorëve në rrjetin 
elektrik, e që është në kundërshtim me dizpozitat ligjore të kreut III të Rregullës për Kushtet e 
Përgjthshme të Furnizimt me Energji.  

ZRRE gjatë procesit të monitorimit në tre distriktet ka siguruar nga 20 mostra (kërkesa) të lidhjeve të 
reja, për të vërtetuar se a janë respektuar dispozitat e nenit 9 të Rregullës për kushtet e pergjithshme 
të furnizimit me energji, të cilat kanë të bëjnë me afatet ligjore për kyçjen e konsumatorëve në rrjetin 
elektrik. Nga të gjitha kërkesat për lidhje të reja të analizuara të të gjitha distrekteve është vërejtur se 
janë respektuar afatet ligjore për lidhje të re dhe Pëlqime Elektroenergjetike të përcaktuara në 
Rregullën për Kushtet e Përgjtihshme të Furnizmit me Energji, për konsumatorët të cilët kyçen në 
tensionin e ulët dhe për konsumatorët të cilët kyçen në rrjetin e tensionit të mesëm.   

ZRRE-se gjatë këtij procesi të monitorimit ka vërejtur se KESCO ka respektuar rekomandimin e ZRRE-
se lidhur me pengesat e mehereshme të lidhjeve te reja të bëra ndaj konsumatorëve, si pasojë e 
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borxheve të mëherëshme të painkasuara, ku gjatë vitit 2016 ka nxjerr Urdhëresën për trajtimin e 
rasteve të lidhjeve të reja që kanë të bëjne me borxhet e pa inkasuara të personave tjerë. Me këtë 
urdheresë, KESCO nuk i mohon lidhjen e re konsumatorëve të cilët parashtrojnë kërkesa për lidhje te 
reja, edhe në rastet kur ka borxh të energjise elektrike të krijuara nga personat tjerë e në shifra tjerë. 

ZRRE gjatë vitit 2015 përmes ankesave të konsumatorëve, ka vërejtur se te rastet e objekteve 
banesore konsumatorët individual shpesh herë janë duke u faturar me grumbullim të shpenzimit të 
energjisë elektrike, si rrjedhojë e mos regjistrimit me kohë të njehsorëve elekrik individual, e kjo si 
pasojë e mosplotësimit të kushteve teknike të dhëna në Pëlqimin Elektroenergjetik nga ana e 
investitorit, si dhe mos ndërmarrjen e masave me kohë nga ana e KEDS-it për lejimin e furnizimit me 
energji elektrike të objekteve të tilla.  

ZRRE konstaton se për të përmirësuar procedurat  e lidhje të reja, KEDS duhet të dorëzoj në ZRRE 
metodologjinë e taksave pë kyçje. Kjo metodologji të dorëzohet në ZRRE brenda një muaji nga dita e 
pranimit të këtij raporti.  

3 Monitorimi i ndërrimit të njehsorëve elektrik 

Sipas të dhënave të dërguara nga KESCO dhe KEDS-i për periudhën janar – qershor 2016 shihet se 
kemi pasur 4,328 kërkesa të konsumatorëve për ndërrim njehsorëve elektrik, ku prej tyre janë 
ndërruar 3,055 njehsor elektrik, apo shprehur në përqindje janë ndërruar 70.59% nejhsor elektrik. 

Më poshtë është paraqitur tabela me të dhënat e ndërrimit të njehsorëve elektrik, duke filluar nga 
këkresat, ndërrimet e njehsorëve, shqyrtimet e njehsorëve elektrik dhe numrin e njehsorëve të 
rezultar në rregull pas shqyrtimit. 

Distrikti Kërkesa
Njehsorët e 

ndërruar

Njehsoret e shqyrtuar 

në laborator të 

kalibrimit

Njesorët që kanë 

rezultuar në rregull 

pas shqyrtimit

DFE 302 256 20 17

DGJ 366 214 25 21

DGL 247 145 20 15

DMI 1078 785 116 97

DPE 595 418 76 58

DPR 878 427 46 38

DPZ 862 810 92 73

Gjithsej 4328 3055 395 319  

Tab. 8 Ndërrimet e njehsorëve elektrik për periudhën janar – qershor 2016 

Sipas të dhënave të KEDS-it lidhur me ndërrimet e njehsorëve me kërkesa të konsumatorit, vërehet 
se nga 4,328 kërkesa për ndërrim njehsori, 3,055 njehsor janë ndërruar apo shprehur në përqindje 
70.59% njehsor elektrik janë ndërruar nga KEDS-i.   

Më poshtë kemi paraqitur ndërrimet e njehsorëve elektrik sipas distrikteve, ku shihet se në distriktin 
e Mitrovicës ka pasur më së shumti kërkesa për ndërrim njehsori prej 1,078 këreksa, pasuar nga 
distrikti i Prishtinës prej 878 kërkesa, ndërsa më së paku kërkesa ka pasur në distriktin e Gjilanit prej 
247 kërkesa. Gjithshtu nga analiza e bërë të dhënave të ndërrimit të njehsorit elektrik vërehet se më 
së shumti ndërrime të njehsorëve elektrik ka pasur në distriktin e Prizrenit prej 810 ndërrime, pasuar 
nga distrikti i Mitrovicës prej 785 ndërrime, ndërsa më së paku ndërrime janë bërë në distriktin e 
Gjilanit prej 145 ndërrime. 



  

15 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

DFE DGJ DGL DMI DPE DPR DPZ

302
366

247

1078

595

878 862

256
214

145

785

418 427

810

84.77 58.47 58.70 72.82 70.25 48.63 93.97

Kërkesa Njehsorët e ndërruar Realizimi  ndërrim/kerkesa (%)

Raporti i ndërrimit të njehsorit ndaj kërkesave janar - qershor 2016

 

Fig. 3. Raporti i ndërrimit të njehsorëve elektrike sipas distrikteve 

Nga figura e mësipërme vërehet se nëse analizohet raporti i ndërrimit të njehsorëve ndaj kërkesave 
të konsumatorëve, atëherë rezulton se distrikti i Prizrenit ka realizuar 93.97% të ndërrimeve në 
krahasim me kërkesat e konsumat1orëve, pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 84.77%, ndërsa më së 
paku ndërrime në raport me kërkesat janë realizuar në distriktin e Prishtinës vetëm 48.67%. 
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Fig. 4. Raporti i shqyrtmit të njehsorëve elektrike ndaj ndërrimeve sipas distrikteve 

Sipas analizave të bëra të dhënave të KEDS-it vërehet se mesatarja e kërkesave të realizuara për 
ndërrim njehsori është 69.66%, mesatarja e shqyrtimit krahasuar me njehsorët e ndërruar është 
12.63%, si dhe mesatarja e njehsoreve që rezultojnë në rregull pas shqyrtimit është 80.84%. 

 ZRRE-ja ka kërkuar sqarime për numrin e vogël të shqyrtimeve të njehsorëve të realizaura nga ana e 
punëtorëve të qendrës së kalibrimit në KEDS, ata janë përgjigjurse: “Në rastet kur Konsuamtorri 
dëshiron te plotësoj një ankese për fatura te larta si rezultat I matjes jo te sakte atëherë do te 
përzgjedh piken B8 ne formën e ankesës. Në të gjitha këto raste, ekipet ne teren  i inspektojnë pikat 
matëse dhe nëse ka ndonjë dyshim atëherë behet edhe ndërrimi i njehsorit dhe testimi i tij ne 
laborator. Për me shume, ne lidhje me këtë, ne te kaluarën kur konsumatorët ne mase te madhe kane 
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poseduar njehsorët mekanik, atyre i është prezantuar forma  e cila i ka mundësuar konsumatorit te 
beje kërkesën për ndërrim te njehsorit. Kjo forme e kërkesës është e lidhur me kërkesën e thjeshte për 
ndërrim te njehsorit dhe nuk ka ndonjë detyrim qe te gjithë këta njehsorë te ndërruar duhet te 
shkojnë për testim. Gjithashtu duke marrur në konsideratë edhe mundësitë tona teknike është e 
pamundshme qe te bëjmë testimin e te gjithë njehsorëve mekanik te cilat janë ne sistem për 
momentin. Kërkesa për ndërrim njehsori nuk nënkupton testimin e njehsorit, sido që të jete në disa 
raste kur njehsorët e hequr janë klasifikuar si te dyshuar për keqpërdorim apo manipulim ata janë 
dërguar ne laborator për testim. Sa i përket çështjeve te tjera te përgjithshme ne lidhje me 
laboratorin, vonesat ne mos-vazhdimin e autorizimit nga MTI kane shkaktuar disa probleme ne 
testimin e njehsorëve. Nga MTI ne kemi pranuar kërkesën e tyre sipas se cilës, çdo njehsorë i cili 
posedon një pllombe valide shtetërore duhet te testohet ne prani te Zyrtareve te  MTI. Kjo procedure, 
tani më,  po na shkakton shume vonesa pasi qe MTI ka mungese të stafit dhe si rrjedhojë ka vështirësi 
te i përgjigjet me kohë numrit te madhe te kërkesave te parashtruara nga ana e jonë”. 

Më poshtë kemi paraqitur ndërrimet e njehsorëve elektrik të realizuara nga KEDS-i sipas programit 
apo projektit për ndërrimin e njehsorëve elektrik sipas distrikteve gjatë vitit 2015. Nga diagrami 
shihet se nga numri i përgjithshëm i njehsorëve elektrik të ndërruar prej 51,253 në distriktin e 
Prishtinës janë ndërruar 14,679 njehsor apo 28.64%, pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 8,047 apo 
15.70%, ndërsa më së paku ka pasur ndërrime në distriktin e Gjakovës prej 4,636 ndërrime apo 
9.05%. 
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Fig. 5. Ndërrimet e njehsorëve nga KEDS-i me projekt sipas distrikteve për vitin 2015 

Më poshtë kemi paraqitur ndërrimet e njehsorëve elektrik të realizuara nga KEDS-i sipas programit 
apo projektit për ndërrimin e njehsorëve elektrik sipas muajve gjatë vitit 2015 
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Fig. 6. Ndërrimet e njehsorëve nga KEDS-i me projekt sipas muajve për vitin 2015 

Nga diagrami shihet se më së shumti njehsor janë ndërruar në muajin tetor  prej 8259 njehsor apo 
16.11%, pastaj në muajin korrik prej 6,733 apo 13.14%, ndërsa më së paku ndërrime ka pasur në 
muajin janar prej 1,248 apo 2.43%. 

Më poshtë kemi paraqitur ndërrimet e njehsorëve elektrik të realizuara nga KEDS-i sipas programit 
apo projektit për ndërrimin e njehsorëve elektrik sipas distrikteve gjatë periudhës janar – qershor 
2016. Nga diagrami shihet në nga numri i përgjithshëm i njehsorëve elektrik të ndërruar prej 28,061 
në distriktin e Prishtinës janë ndërruar 8,684 njehsor apo 30.95%, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 
4261 apo 15.18%, ndërsa më së paku ka pasur ndërrime në distriktin e Mitrovicës prej 2,207 
ndërrime apo 9.61%. 
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Fig. 7. Ndërrimet e njehsorëve nga KEDS-i me projekt sipas distrikteve për periudhën janar – qershor 2016 

Më poshtë kemi paraqitur ndërrimet e njehsorëve elektrik të realizuara nga KEDS-i sipas programit 
apo projektit për ndërrimin e njehsorëve elektrik sipas muajve gjatë janar – qershor 2016.  
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Fig. 8. Ndërrimet e njehsorëve nga KEDS-i me projekt sipas muajve për periudhën janar – qershor 2016 

Nga diagrami shihet se më së shumti njehsor janë ndërruar në muajin mars  prej 11,156 njehsor apo 
39.76%, pastaj në muajin shkurt prej 6,664 apo 23.75%, ndërsa më paku ndërrime ka pasur në muajin 
janar prej 1,679 apo 5.98%. 

 

Të gjetura  

ZRRE gjatë analizimit të të dhënave të KEDS-it lidhur me ndërrimet e njehsorëve elektrik dhe 
shqyrtimet e njehsorëve elektrik ka vërejtur se nga prej 4,328 kërkesave për ndërrim njehsori, janë 
ndërruar 3,055 njehsor elektrik, apo shprehur në përqindje 70.59%, ndërsa nga 3,055 njehsor të 
ndërruar vetëm 395 njehsor janë shqyrtuar, apo 12.93%. 

ZRRE edhe gjatë diskutimit me përfaqësuesit e KESCO dhe KEDS-it ka potencuar se gjatë analizimit të 
të dhënave për shqyrtim të njehsorit elektrik janë shqyrtuar vetëm 12.93% dhe pjesa tjetër nuk janë 
shqyrtuar, ndërsa edhe perkunder kerkesave te konsumatoreve per nderrim dhe shqyrtim njehsori 
KESCO ka kthyer përgjigje konsumatorëve pa u shqyrtauar njehsori elektrik.   

KEDS-i nuk ka respektuar saktë dispozitat ligjore të Kodit të Matjes për shqyrtimin e saktësisë së 
matjes së njehsorëve elektrik me kërkesë të konsumatorëve.   

4 Monitorimi i shkyçjeve dhe rikyçjeve 

Kreu V i Rregullës për shkyçje dhe rikyçje të konsumatorëve në sektorin e energjisë paraqet të gjitha 
dispozitat ligjore nga njoftimi paralajmërues për shkyçje, njoftimi për shkyçje, shkyçjet dhe rikyçjet.  

 

4.1 Shkyçjet e rezlizuara për periudhën janar – dhjetor 2015 

Sipas të dhënave të KEDS-it gjatë periudhës janar – dhjetor 2015 janë realizuar 610,578 shkyçje të 
punëtorëve të autorizuar të KEDS-it ndaj konsumatorëve. Sipas të dhënave vërehet se në muajin 
qershor janë realizuar 12.48% nga numri i përgjithshëm i shkyçjeve të realizuara gjatë periudhës 
janar – dhjetor, pastaj në muajin korrik prej 10.81%, ndërsa më së paku shkyçje janë realizuar në 
muajin janar 2015 prej 5.12%. 
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Fig. 9. Shkyçjet e realizuara sipas muajve për vitin 2015 

Sipas të dhënave të paraqitura nga KEDS-i gjatë vitit 2015 punëtorët e autorizuar të KEDS-it kanë 
realizuar 610,578 shkyçje nga rrjeti elektrik, ndërsa në vitin 2014 punëtorët e autorizuar të KEDS-it 
kanë realizuar 427,231 shkyçje, e që i bie se në vitin 2015 KEDS-i ka realizuar 183,347 shkyçje më 
shumë apo shprehur në përqindje 42.92%.  

 

4.2 Shkyçjet e rezlizuara për periudhën janar – qershor 2016 

Sipas të dhënave të raportuara nga KEDS-it gjatë periudhës janar – qershor 2016 punëtorët e 
autorizuar të KEDS-it kanë realizuar 234,177 shkyçje. 
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Fig. 10. Shkyçjet e realizuara sipas muajve për vitin 2016 

ZRRE me qëllim të analizimit të të dhënave ka bërë krahasimin e shkyçjeve të realizuara për 
periudhën gjashtë mujore të vitit 2015 me vitin 2016 dhe konstaton se ka rënie të numrit të 
shkyçjeve, përkatësisht dallimi është 25,248 shkyçje me pak gjatë vitit 2016 për periudhën e njëjtë 
gjashte mujore. 
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Fig. 11. Shkyçjet e realizuara sipas muajve për vitin 2015 dhe 2016 dhe ndryshimi i tyre  

Në figurën e mësipërme është paraqitur numri i shkyçjeve sipas muajve, ku vërehet se në periudhën 
qershor të vitit 2015 dhe 2016 është realizuar numri më i lartë i shkyçjeve. Në periudhën qershor 
2015 punëtorët e autorizuar të KEDS-it kanë realizuar 76,224 apo 70.38% shkyçje më shumë se sa në 
qershor 2016 kanë janë realizuar 44,738 shkyçje. 

Viti/Muaji Shkyçjet

Raporti i KEDS 2015 tani            610,578 

Raporti i KEDS 2015 mëherëshme 488,201  

Tab. 9. Krahasimi i të dhënave të shkyçjeve të realizuara për periudhën janar- dhjetor 2015 

ZRRE gjatë analizimit të të dhënave të KEDS-it për shkyçjet e realizuara gjatë periudhës janar – 
dhjetor 2015 kemi vërejtur se KEDS-i për të njëjtën periudhë ka raportuar dy vlera të ndryshme të 
shkyçjeve të realizuara, ndërsagjatë procesit të monitorimit KEDS-i ka raportuar 122,377 shkyçje më 
shumë të realizuara se sa në raportin e dërguar më herët për të njëjtën periudhë. 

ZRRE ka kërkuar sqarime rreth  mospërputhjes së të dhënave të raporteve të vitit 2015,. Sqarimet e  
KESCO dhe KEDS-i është si në vijim: “Dallimi mes dy raporteve qëndron në faktin se raporti i fundit 
paraqet numrin total të shkyçjeve për tërë vitin duke përfshirë edhe rastet kur konsumatori I njëjtë 
është shkyçur disa herë gjatë muajit të njëjtë, ndërsa raporti paraprak identifikon numrin e 
konsumatorëve të cilët janë shkyçur, po jo më shumë se një here mbrenda muajit”.  

ZRRE me qëllim të vërtetimit të zbatimit të nenit 16 dhe 19 të Rregullës për shkyçje dhe rikycje në 
sektorin e energjisë nga KEDS në të cilat nene përshkruhet/rregullohet mënyra e dërgimit të njoftimit 
për shkyçje, si dhe mos shkyçjen e konsumatorëve në rastet kur është filluar kontesti në ndërmarrje 
apo edhe ne institucionet e tjera përgjegjëse, si gjykata apo edhe ne ZRRE, ka monitoruar tri distrikte 
– Distriktin e Prishtinës, Ferizajt dhe Mitrovicës. Nga këto distrikte është kërkuar raportimi për 
respektimin e rregullës për shkyçjes së një konsumatori përfshi edhe ofrimin e njoftimeve si dhe 
procesverbaleve për shkyçje. ZRRE ka analizuar gjithë dokumentacionin e përzgjedhur gjatë 
monitorimit  dhe konstaton se në të gjitha rastet është respektuar neni 16 i rregullës së lartëcekur, i 
cili përshkruan mënyrën e dërgimit të njoftimit për shkyçje, si dhe përmbajtjen e njoftimit për 
shkyçje. Gjatë analizimit të procesit të shkyçjeve konstatohet se para shkyçjeve në KEDS gjenerohet 
urdhëresa për shkyçje e cila përmban listën e konsumatorëve të cilët për shkak të borxhit te pa 
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paguar duhet te shkyçen nga rrjeti elektrik. Lista e konsumatorëve për shkyçje, përveç të dhënave te 
konsumatorëve përmban edhe borxhin e tërësishëm që ka ndaj KESCO-s, kriteret minimale për 
pagesë, faturën e muajit të fundit, datën (afatin e paraparë ligjor) kur konsumatorit i është dërguar 
njoftimi për shkyçje nga rrjeti elektrik, si dhe datën e shkyçjes e cila përputhet me urdhëresën e 
lëshuar për shkyçje. ZRRE vëren se punëtorët e KEDS-it të autorizuar për shkyçje në rastet kur kanë 
hasur tek konsumatorët te cilët kanë konteste te ngritura, nuk kanë bërë shkyçjen e konsumatorit e 
që kjo është në përputhje të plotë me nenin 19 të Rregullës për shkyçje dhe rikycje në sektorin e 
energjisë i cili ka të bëjë me mos shkyçjen e konsumatorit përderisa konsumatori është në proces të 
ankesës. Gjatë analizimeve të procesverbaleve të shkyçjeve të distrikteve të monitoruara ZRRE nuk 
ka vërejtur parregullsi në plotësimin e procesverbalit, përveç pjesës e cila është e paraparë për 
nënshkrim nga konsumatori. Ne këtë pjesë nuk figurojnë nënshkrimet e konsumatorëve, si dhe nuk 
është evidentuar nga ekipet e KEDS-it çfarëdo vërejtje për arsyen e mos nënshkrimit të 
procesverbalit nga ana e konsumatorit. ZRRE konsideron se në rastet kur procesverbali nuk 
nënshkruhet nga ana e konsumatorit apo edhe nuk evidentohet vërejtja nga ekipet e KEDS-it mbi 
arsyen e mos nënshkrimin të procesverbalit, e njëjta mund të kontestohet nga dy palët dhe si 
rrjedhojë mund të konsiderohet i pa pranueshëm për institucionet e tjera. ZRRE në respektim të 
nenit 19 të Rregullës për shkyçje dhe rikycje në sektorin e energjisë ka shqyrtuar disa mostra te 
njoftimeve për mos shkyçjen e konsumatorëve te cilët janë në proces të ankesave dhe konstaton se 
në të gjitha rastet kur ndërmarrja është e njoftuar për kundërshtimin e bërë nga konsumatori ne 
ndërmarrje apo edhe ne institucionet e tjera përgjegjëse për zgjidhjen e kontesteve, nuk realizohet 
shkyçja për kontestin e ngritur deri në nxjerrjen e vendimit.  
 
ZRRE gjatë vitit 2015 dhe 2016 përmes ankesave të konsumatorëve, ka vërejtur se punëtorët e 
autorizuar të KEDS-it kanë realizuar shkyçje te konsumatoreve të cilët nuk kanë pasur borxh të 
energjisë elektrike. Shkyçjet e tilla sipas KEDS-it janë bërë për arsye se konsumatori i cili është dashur 
të shkyçet nga rrjeti elektrik për shkak të borxhit te energjise elektrike te papaguar ka qene duke u 
furnizuar përmes nje kabelli (perquesi) me konsumatorin i cili nuk ka pasur borxh. Kjo shkyçje ka 
zgjatur deri në periudhën, kur ZRRE përmes shkresave zyrtare ka reaguar duke i tërhequr vërejtjen 
KEDS-it se konsumatori i cili nuk ka borxh nuk duhet të shkyçet nga rrjeti elektrik, por që KEDS-i është 
i obliguar që të bëjë zgjidhjen teknike (ndarjen e furnizimit) të konsumatorëve, e tek pastaj të 
realizon shkyçjen te ata konsumator që kanë borxhe të energjisë elektrike.  
 

Të gjetura 

 

ZRRE konstaton se KEDS-i nuk ka arritur të argumentojë mospërputhjen e të dhënave të vitit 2015 në 
raportimet e tyre, dhe se kjo mospërputhje e të dhënave për ZRRE-në është e papranueshme dhe e 
pajustifikueshme. 

ZRRE konstaton se gjatë periudhës janar dhe qershor 2016 krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 
paraprak të viti 2015 ka rënie të numrit të shkyçjeve të konsumatorëve dhe se kjo është si rrjedhojë e 
pagesave të rregullta të bëra nga konsumatorët, si dhe performancës me të mirë nga vet të 
licencuarit. ZRRE gjatë analizës së listës së shkyçjeve të gjeneruar si rrjedhojë e borxhit të pa paguar 
nga konsumatorët konstaton se është respektuar plotësisht neni 16 i Rregullës për shkyçje dhe 
rikycje në sektorin e energjisë, me të cilin nen përcaktohet saktë periudha kohore e dërgimit të 
njoftimit për shkyçje tek konsumatori, kurse sa i përket respektimit të nenit 19 i cili ka të bëjë me 
mos shkyçjen e konsumatorëve të cilët janë në proces të ankesave konstatohet se në të gjitha rastet 
kur ndërmarrja është e njoftuar për kundërshtimin e bërë nga konsumatori, ne KESCO apo edhe ne 
institucionet e tjera përgjegjëse për zgjidhjen e kontesteve, nuk realizohet shkyçja e paparë për 
vlerën e kontestit të ngritur deri në nxjerrjen e vendimit. Po ashtu në listën e urdhëresës për shkyçje 
ekipi i KEDS-it evidenton se konsumatori është në proces të ankesës. ZRRE është njoftuar po ashtu 
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nga KESCO se përmes programit të ri i cili ka filluar të funksionoj nga periudha nëntor 2015 është 
bërë e mundur që të gjitha ankesat e konsumatorëve të përcillen në kohë reale dhe se kjo rrit 
bashkëpunimin edhe me sektorët e tjerë përfshi edhe sektorin e shkyçjeve që të njoftohen me kohë 
mbi kontestet e ngritura nga konsumatorët.  

ZRRE si të vetmen vërejtje gjatë shqyrtimit të procesit të shkyçjes së konsumatorëve ka 
mosplotësimin e plotë të procesverbalit të shkyçjes nga ekipet e KEDS-it, dhe atë në pjesën e 
paraparë për nënshkrimin dhe pranimin e procesverbalit nga ana e konsumatorit pasi që mbetet e 
paqartë nëse këto procesverbale janë pranuar nga konsumatorët e shkyçur.  

Për të përmirësuar procedurën e shkyçjeve, KEDS duhet të ndërmarrë këto masa:  

Të sigurojë një plan veprimi për ZRRE-në për aktivitetet prioritare që lidhen me procedurën e 
shkyçjeve. Ky plan veprimi të dorëzohet në ZRRE brenda një muaji nga dita e pranimit të këtij Raporti. 
Secila detyrë e planit të veprimit të diskutohet me ZRRE-në dhe të vendosen të arriturat reale dhe 
programi i implementimit. 

 
Në shtesë të aktiviteteve të përmendura më lart, KEDS ka nevojë që të vazhdojë implementimin e 

procedurës së shkyçjes me përqëndrim më të madh në:  

 Sigurimin se konumatorët kanë marrë vërejtjen për çkyçje, para procedimit të procedurës 
për shkyçje; 

 Përmirësimin e fushatës së informimit (njoftimit) me procedurën  e shkyçjeve ; 

 Informimin e konsumatorëve për të drejtat dhe obligimet e tyre ; 

 Informimin e konsumatorëve për pasojat dhe gjobat që ata duhet t’i paguajnë nëse ata janë 
çkyçur.  

 Përmirësimin e efikasitetit të ekipeve të themeluara për çkyçje. 

 Bashkëpunimin me komunat dhe qeverinë lokale, dhe kërkimin e përkrahjes së tyre. 

 Kontrollimin dhe monitorimin e ekipeve për çkyçje. 
 

5 Monitorimi i zbatimit të procedurës për identifikimin dhe parandalimin e 

shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike 

Në kreun VIII të Rregullës për Kushtet e Përgjithshme të Furnizimit me Energji dhe në procedurën për 
identifikimin dhe parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike janë të 
përshkruara mënyrat e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike dhe metodologjia e 
llogaritjes së shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elektrike. 

Sipas të dhënave të raportuara nga KESCO numri i përgjithshëm i konsumatorëve të faturuar për 
shfrytëzim të paautorizuar të energjisë elektrike (rikthim të humbjeve) për vitin 2015 ka qenë 11,503 
kurse për gjashtë mujorin e parë të vitit 2016 është 4,797. ZRRE me qëllim të krahasimit të të 
dhënave ka bërë krahasimin e të dhënave të raportuara për periudhën janar - qershor të vitit 2015 
dhe 2016 dhe konstaton se ka rënie të faturimit të konsumatorëve me fatura të rikthimit të 
humbjeve për gjashtë mujorin e parë te vitit 2016.   

Më poshtë është paraqitur figura me numrin e faturave për shfrytëzim të paautorizuar të energjisë 
elektrike të lëshuara nga KESCO për periudhën gjashte mujore janar - qershor 2015 dhe 2016 sipas 
distrikteve. 
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Fig. 12 Numri i faturave për shfrytëzim të paautorizuar (rikthim i humbjeve) të ngarkuar nga KESCO për 

peiudhën janar – qershor 2015 dhe 2016 sipas distrikteve 

Nga figura e mësipërme shihet se numri më i madh i konsumatorëve të faturuar për shfrytëzim të 

paautorizuar (rikthim të humbjeve) për vitin 2016 është në distriktin e Prishtinës prej 1,237 apo 22%, 

pasuar nga distrikti i Mitrovicës prej 823 apo 17%, ndërsa përqindjen më të ulët e ka distrikti i Gjilanit  

prej 283 apo 6%. 

Në bazë të dhënave te paraqitura më lartë konstatohet se në të gjitha distriktet për gjashtë mujorin e 
parë të vitit 2016 krahasuar me te njëjtën periudhe të vitit 2015 ka rënie të faturimit të rikthimit të 
humbjeve dhe se kjo rënie e përkthyer në përqindje është 18%.  

ZRRE ka analizuar në tërësi rrjedhën e faturave te rikthimit te humbjeve për dy periudhat dhe 
vërehet se numri me i madhe i ngarkesave te konsumatorëve vjen si rrjedhojë e inspektimeve te 
rregullta. Nga 4,797 fatura për rikthim te humbjeve te dërguara tek konsumatorët për periudhën e 
vitit 2016, 3,941 apo 70% janë me procesverbale të inspektimit (kontrollës), kurse 1,728 apo 30% 
janë si rezultat i shqyrtimit të njehsorëve elektrik në qendrën e kalibrimit.  

 

Të gjetura: 

KEDS-i gjatë vitit 2014 ka bërë ristrukturim të departamentit apo njësisë e cila merret me faturat e 
shfrytëzimit të paautorizuar, ngase deri në gusht të vitit 2014 faturat e shfrytëzimit të paautorizuar 
janë bërë nëpër distrikte, ndërsa nga gushti 2014 KESCO faturimin e shfrytëzimit të paautorizuar e 
realizon nga qendra, dhe se tërë dokumentacioni lidhur me faturat e shfrytëzimit të paautorizuar 
skenohet dhe ruhet në qendër.  

Në tri distriktet e monitoruara nga ZRRE sa i përket respektimit të Procedurës për identifkimin dhe  
parandalimin e shfrytëzimit të paautorizuar të energjisë elekttrike, nga punëtorët e KEDS-it me rastin 
e inspektimit/kontrollës, si dhe mënyrës së llogaritjes së faturimit të shfrytëzimit të paautorizuar të 
energjisë elektrike për konsumatorët familjar dhe jo-familjar nga ana e KESCO-s, konstaton se: 
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- Edhe përkundër përmirësimit të dukshëm të KESCO-s sa i përket llogaritjes së faturës se 
shfrytëzimit të paautorizuar të energjise elektrike, ZRRE ka vërejtur se te rastet e lidhjeve të reja 
kur konsumatorët kyçen në rrjetin elektrike pa autorizim të KEDS-it e të cilët kanë kërkesa për 
lidhje të re, nuk është duke u respektuar sakte neni 32 paragrafi 1 i Rregullës për kushtet e 
përgjithshme të furnizimit me energji elektrike, pasi që KESCO është duke e marrë për llogaritje 
periudhën maksimale prej 6 muaj te konsumatorët familjar dhe 12 muaj të konsumatoret jo 
familjar. Sa i përket përpilimit të procesverbaleve të KEDS-it, ende duhet të punohet në 
përmirësimin e plotësimit sa me të saktë të procesverbalit të inspektimit/kontrollës. 

6 Monitorimi i numrit të konsumatorëve të lexuar 

Kreu VII i Rregullës për kushtet e përgjithshme të furnizimit me energji elektrike, përkatësisht neni 

21, përcakton se Operatori i Sistemit është përgjegjës për të siguruar lexim të saktë të njehsorëve 

elektrik në përputhje me Kodin përkatës të Matjes dhe Procedurës së Leximit dhe Faturimit të 

konsumatorëve tarifor, ndërsa faturimi i energjisë elektrike është i përcaktuar në nenin 23 të kësaj 

rregulle.  

 

6.1 Numri i konsumatorëve për vitin 2015 

Në tabelën e mëposhtme është i paraqitur numri i i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në 
programin e faturimit (CCP) në periudhën 31.12.2015. 

Distriktet Grupi tarifor 1 (1/2)  2 (1/3) 3 (6/6) 4 (7/01) 4 (7/02) 8 (8/1) 6 (4/01) 6 (4/02) 7 (9/1) 7 (9/2) 7 (9/3) Gjithsejtë

Aktiv                        9               55             513             906       20,400             309         1,926     123,104                 5                        9                       -       147,236 

Pasiv                     11                 6               46             737         2,102               21         1,804          5,045             132                   531                     11        10,446 

Gjithsejtë                     20               61             559         1,643       22,502             330         3,730     128,149             137                   540                     11     157,682 

Aktiv                        2               42             295             217       10,497             217             915       62,916                -                         -                         -          75,101 

Pasiv                        1                 2               22             230         1,060               17             737          1,913                -                         -                         -            3,982 

Gjithsejtë                        3               44             317             447       11,557             234         1,652       64,829                -                         -                         -          79,083 

Aktiv                        4               31             228             971         7,593             143             514       50,949                -                         -                         -          60,433 

Pasiv                        1                 1               25             952             643                 5             606          2,140               52                   164                     38          4,627 

Gjithsejtë                        5               32             253         1,923         8,236             148         1,120       53,089               52                   164                     38        65,060 

Aktiv                        3               43             352             456         9,304             211         1,970       59,313                -                         -                         -          71,652 

Pasiv                       -                   3               14             476             600                 3         1,191          1,300               80                        4                        2          3,673 

Gjithsejtë                        3               46             366             932         9,904             214         3,161       60,613               80                        4                        2        75,325 

Aktiv                       -                 41             210             456         7,694             248             979       48,555                -                         -                         -          58,183 

Pasiv                 4               16             274             520                 6             480             907                 4                        3                        2          2,216 

Gjithsejtë                       -                 45             226             730         8,214             254         1,459       49,462                 4                        3                        2        60,399 

Aktiv                        2               20             173             249         5,986               99             619       42,068             103                     30                        2        49,351 

Pasiv                 2               16             336             634                 4             583          1,451             278                   111                     29          3,444 

Gjithsejtë                        2               22             189             585         6,620             103         1,202       43,519             381                   141                     31        52,795 

Aktiv                        2               32             325         1,214         7,464             173         2,867       40,766                -                         -                         -          52,843 

Pasiv                       -                  -                 18               81             437                 9             243             801               88                     29                     13          1,719 

Gjithsejtë                        2               32             343         1,295         7,901             182         3,110       41,567               88                     29                     13        54,562 

Aktiv                     22             264         2,096         4,469       68,938         1,400         9,790     427,671             108                     39                        2     514,799 

Pasiv                     13               18             157         3,086         5,996               65         5,644       13,557             634                   842                     95        30,107 

Gjithsejtë                     35             282         2,253         7,555       74,934         1,465       15,434     441,228             742                   881                     97     544,906 

Peja

Ferizai

Gjilani

Mitrovica

Gjakova

Gjithsejtë

Prishtina

Prizreni

 
Tab. 10. Numri i konsumatorëve aktiv dhe pasiv për peirudhën janar – dhjetor 2015 sipas distikteve 

Nga kjo tabelë vërehet se nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në KESCO me datë 
31.12.2015 është 544,906 prej tyre konsumator aktiv janë 514,799 apo 94.47%, ndërsa 30,107 apo 
5.53% konsumatorë janë pasiv. Numri i konsumatorëve pasiv është i lartë dhe ende nuk kemi të 
dhëna të sakta se sa prej tyre kanë parashtruar vet kërkesa  për tu bërë pasiv, e sa prej tyre janë bërë 
pasiv nga kompania, pra KESCO edhe kësaj radhe nuk ka dërguar të dhënat të sakta se sa është numri 
i konsumatorëve pasiv të cilët me vet kërkesë janë pasivizuar. 
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Sipas analizave të bëra numrit të përgjithshëm të konsumatorëve  deri më datën 31.12.2015, vërehet 
se nga 544,906 konsumator, prej tyre 458,382 apo 84.12% janë konsumatorë shtëpiak, ndërsa 86,524 
apo 15.88% janë konsumator jo shtëpiak. Sipas analizave të bëra numrit aktiv të konsumatorëve deri 
më datën 31.12.2015, vërehet se nga 514,799 konsumator, prej tyre 437,610 apo 85.01% janë 
konsumatorë shtëpiak, ndërsa 77,189 apo 14.99% janë konsumator jo shtëpiak; ndërsa nga 30,107 
konsumatorë pasiv prej tyre 20,772 apo 68.99% janë konsumator shtëpiak, ndërsa 9,335 apo 31.01% 
janë konsumator jo-shtëpiak. 

Në diagramin e mëposhtëm kemi paraqitur numrin e konsumatorëve sipas distrikteve, ku shihet se ,, 
numri më i madh i konsumatorëve është në distriktin e Prishtinës prej 157,682 apo 28.94% të të 
gjithë konsumatorëve, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 79,083 konsumatorë apo 14.51%, ndërsa 
më së paku konsumator ka në distriktin e Mitrovicës prej 52,795 konsumator apo 9.69%. 
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Fig. 13. Numri i konsumatorëve aktiv dhe pasiv sipas distrikteve me datë 31.12.2015 

Duhet theksuar se nga analiza e bërë numrit të përgjithshëm të konsumatorëve të vitit 2015 në 
krahasim me vitin 2014 kemi vërejtur se, në vitin 2015 kemi 5.82% konsumator më shumë se sa në 
vitin 2014. Gjiahshtu duhet theksuar se nëse analizohen konsumatorët aktive atëherë nga analizat 
rezulton se për 6.46% më shumë konsumator janë në vitin 2015 se sa në vitin 2014, ndërsa 4.12% 
konsumatorë pasiv janë më pak në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014.    
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6.2 Numri i konsumatorëve për periudhën janar – qershor 2016 

Distriktet Grupi tarifor 1 (1/2)  2 (1/3) 3 (6/6) 4 (7/01) 4 (7/02) 8 (8/1) 6 (4/01) 6 (4/02) 7 (9/1) 7 (9/2) 7 (9/3) Gjithsejtë

Aktiv                 9               57            528            798       21,144            319         1,583    126,479                 5                 8                -      150,930 

Pasiv               11                 6               52            737         2,173               21         1,809         5,116            132            531               11       10,599 

Gjithsejtë               20               63            580         1,535       23,317            340         3,392    131,595            137            539               11    161,529 

Aktiv                 2               43            307            183       10,753            219            846       63,880                -                  -                  -         76,233 

Pasiv                 1                 2               24            226         1,062               17            731         1,906                -                  -           3,969 

Gjithsejtë                 3               45            331            409       11,815            236         1,577       65,786                -                  -                  -         80,202 

Aktiv                 4               33            237            829         7,919            154            424       51,956                -                  -                  -         61,556 

Pasiv                 1                 1               25            944            644                 6            607         2,124               52            164               38         4,606 

Gjithsejtë                 5               34            262         1,773         8,563            160         1,031       54,080               52            164               38       66,162 

Aktiv                 3               52            368            359         9,699            216         1,723       60,742                -                  -                  -         73,162 

Pasiv                -                   3               14            474            620                 3         1,190         1,314               80                 4                 2         3,704 

Gjithsejtë                 3               55            382            833       10,319            219         2,913       62,056               80                 4                 2       76,866 

Aktiv                -                 44            216            397         7,891            250            872       49,515                -                  -                  -         59,185 

Pasiv                 4               16            275            543                 6            487            920                 4                 3                 2         2,260 

Gjithsejtë                -                 48            232            672         8,434            256         1,359       50,435                 4                 3                 2       61,445 

Aktiv                 2               23            172            182         6,215            100            539       42,926            100               30       50,289 

Pasiv                -                   2               16            335            629                 4            574         1,447            278            111               29         3,425 

Gjithsejtë                 2               25            188            517         6,844            104         1,113       44,373            378            141               29       53,714 

Aktiv                 2               33            327         1,214         7,632            181         2,867       41,506                -                  -                  -         53,762 

Pasiv                -                  -                 22               83            644               11            246            836               88               29               13         1,972 

Gjithsejtë                 2               33            349         1,297         8,276            192         3,113       42,342               88               29               13       55,734 

Aktiv               22            285         2,155         3,962       71,253         1,439         8,854    437,004            105               38                -      525,117 

Pasiv               13               18            169         3,074         6,315               68         5,644       13,663            634            842               95       30,535 

Gjithsejtë               35            303         2,324         7,036       77,568         1,507       14,498    450,667            739            880               95    555,652 

Peja

Ferizai

Gjilani

Mitrovica

Gjakova

Gjithsejtë

Prishtina

Prizreni

 

Tab. 11. Numri i konsumatorëve aktiv dhe pasiv për peirudhën janar – qershor 2016 sipas distikteve 

Nga kjo tabelë vërehet se nga numri i përgjithshëm i konsumatorëve të regjistruar në KESCO me datë 
30.06.2016  është 555,652 prej tyre konsumator aktiv janë 525,117 apo 94.50%, ndërsa 30,535 apo 
5.50% konsumatorë janë pasiv. Numri i konsumatorëve pasiv është i lartë dhe ende nuk kemi të 
dhëna të sakta se sa prej tyre kanë parashtruar vet kërkesa  për tu bërë pasiv, e sa prej tyre janë bërë 
pasiv nga kompania, pra KESCO edhe kësaj radhe nuk ka dërguar të dhënat të sakta se sa është numri 
i konsumatorëve pasiv të cilët me vet kërkesë janë pasivizuar. 

Sipas analizave të bëra numrit të përgjithshëm të konsumatorëve deri më datën 30.06.2016, vërehet 
se nga 555,652 konsumator, prej tyre 466,879 apo 84.02% janë konsumatorë shtëpiak, ndërsa 88,773 
apo 15.98% janë konsumator jo shtëpiak. Sipas analizave të bëra numrit aktiv të konsumatorëve deri 
më datën 30.06.2016, vërehet se nga 525,117 konsumator aktiv, prej tyre 446,001 apo 84,93% janë 
konsumatorë shtëpiak, ndërsa 79,116 apo 15.07% janë konsumator jo shtëpiak; ndërsa nga 30,535 
konsumatorë pasiv, prej tyre 20,878 apo 68.37% janë konsumator shtëpiak, ndërsa 9,657 apo 31.63% 
janë konsumator jo-shtëpiak. 

Në diagramin e mëposhtëm kemi paraqitur numrin e konsumatorëve sipas distrikteve, ku shihet se, 
numri më i madh i konsumatorëve është në distriktin e Prishtinës prej 161,529 apo 29.07% të të 
gjithë konsumatorëve, pasuar nga distrikti i Prizrenit prej 80,202 konsumatorë apo 14.43%, ndërsa 
më së paku konsumator ka në distriktin e Mitrovicës prej 53,714 konsumator apo 9.67%. 
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Fig. 14 Numri i konsumatorëve aktiv dhe pasiv sipas distrikteve pëer periudhën janar – qershor 2016   

Të gjetura: 
 
Sipas të dhënave të paraqitura numri i konsumatorëve pasiv të cilët janë të evidentuar në programin 
e faturimit është i lartë dhe ende nuk ka të dhëna se sa është numri i atyre konsumatorëve të cilët 
vet kanë parashtruar kërkesë për pasivizim të njehsorit elektrik, si dhe sa është numri i 
konsumatorëve të pasivizuar nga vet kompania. Numri prej 30,107 konsumatorëve pasiv të 
evidentuar ne CCP paraqet numrin total te konsumatorëve pasiv qe janë pasivizuar nga viti 2002. 
Vetëm gjate kohës post privatizimit deri ne muajin Tetor 2016 numri i shifrave te debitorëve te 
pasivuar janë 4325. Ndërsa sa i përket periudhës se raportimit kemi  2288. 

Sipas procedurës së rregullt pasivizimi i shifrës bëhet pasi konsumatori të bëjë pagesën e borxhit të 
përgjithshëm dhe parashtron kërkesën për pasivizim të shifrës. Punëtorët e autorizuar të kontrollës 
së KESCO mund të bëjnë një shifër pasiv edhe në rastet kur objekti është i braktisuar, i rrënuar etj 
dhe ky pasivizim përcillet me dokumentet nga tereni. ZRRE kërkon nga KEDS-i që në raportimet e 
ardhshme të bënë ndarjen e të dhënave të konsuamtorëve të pasivizuar me dhe pa kërkesë të 
konsumatorit .  

7 Monitorimi i ankesave të konsumatorëve  

Sipas dispozitave ligjore të përcaktuara në Rregullësnpër Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në 
Sektorin e Energjisë, të gjithë konsumatorët kanë të drejtë të parashtrojnë ankesa që kanë të bëjnë 
me shërbimet e ofruara nga furnizuesi ose operatori i sistemit. Këto ankesa fillimisht duhet t’i 
drejtohen furnizuesit si organi i shkallës së parë, i cili bën shqyrtimin e ankesës dhe lëshon përgjigje 
brenda afatit ligjor. Në rregullën e cekur më lartë, Departamenti për Mbrojtje të Konsumatorëve në 
KEDS është i obliguar të raportoj në ZRRE për ankesat e konsumatorëve. 

 

7.1 Ankesat e konsumatorëve për periudhën janar – dhjetor 2015 

Analiza e të dhënave të paraqitura dhe diskutimet me anëtarët e stafit të KESCO-s tregojnë se për 
ankesat e konsumatorëve është zhvilluar një sistemi i menaxhimit të ankesave të konsumatorëve, ku 
të dhënat e ankesave mund të menaxhohen dhe monitorohen në kohë reale. Sipas informatave të 
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KESCO-s ky sistem i menaxhmit të ankesave të konsumatorëve ka filluar të implementohet kah fundi i 
vitit 2015 dhe se tani raportimet do të jenë shumë më të sakta/ 

Sipas të dhënave të raporturara të KESCO-s gjatë periudhës janar – dhjetor 2015 numri i 
përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve të regjistruar në Departamentin për Konsumator në 
KESCO është 12,926, ndërsa të zgjidhura/përfunduara janë 11,896, apo shprehur në përqindje i bie se 
92.03% të ankesave janë shqyrtuar dhe zgjidhur. 

1292611896

Regjistruar Perfunduar

Ankesat janar - dhjetor 2015

 

Fig. 15. Ankesat e konsumatorëve për periudhën janar – dhjetor 2015   

Nga të dhënat e prezantuara të KESCO vërehet se nga numri i përgjithshëm i ankesave të 
konsumatorëve të regjistruar, prej tyre 92.03% të ankesave të konsumatorëve janë 
zgjidhur/përfunduar, ndërsa 7.97% kanë në procedurë të shqyrtimit dhe janë bartur në vitin 2016. 
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Fig. 16. Ankesat e konsumatorëve sipas muajve për vitin 2015 

Gjatë analizimit të të dhënave për vitin 2015, është vërejtur se numri i ankesave të konsumatorëve 
në tremujorin e pare TM1 (janar – mars) është dukshëm më ilartë se tremujorët tjerë, ku në krahasim 
me tremujorin e dytë TM2 (prill - qershor) është më i lartë për 90.16%, në krahasim me tremujorin e 
tretë (TM3) për 156.53%, dhe në krahasim me tremujorin e katërt (TM4) për 64.62%.  
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Fig. 17. Ankesat e konsumatorëve sipas distritkeve për vitin 2015   

Nga figura e mësipërme shihet se përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve të regjistruar në 
Departamentin për Konsumator në KESCO gjatë periudhës janar – dhjetor 2015 është në distriktin e 
Prishtinës 54.09%, pasuar nga distrikti i Ferizajit me 13.12%, ndërsa përqindja më e ulët është në 
distriktin e Pejës prej 3.54%. Gjithashtu shihet se përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve 
të zgjidhura nga Departamenti i Konsumatorpve në KESCO në krahasim me numrin e përgjithshëm të 
ankesave të zgjidhura në nivel vendi është në distriktin e Prishtinës prej 52.35%, pasuar nga distrikti i 
Ferizajit prej 13.66%, ndërsa më e ulëta është në distriktin e Pejës prej 3.14%.  
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Fig. 18. Ankesat e konsumatorëve sipas natyrës për vitin 2015 

Më poshtë janë paraqitur përshkrimet e natyrës së ankesave 
B1 - Pagesë e pa regjistruar 
B2 - Bilanci fillestar gabim 
B3 - Mosmarrja e  faturave 
B4 – Mbilimiti 
B5 - Ndryshim i paushallit 
B6 - Lexim jo korrekt 
B7 - Lexim jo i rregullt 
B8 - Njehsori jo i saktë 
B9 - Kërkesa për shlyerje të borxhit 
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B10 - Ngarkuar me TVSH 
B11 - Rikthimi i humbjeve 
B12 -Të tjera 

Sipas të dhënave të KESCO, në periudhën janar – dhjetor 2015 ankesat e konsumatorëve të cilat kanë 
qenë lidhur me gabimet në lexim në pikën matëse (lexim jo korrekt dhe leximet jo të rregullt) kanë 
qenë 5,312 apo shprehur në përqindje prej 41.22%, ndërsa në vitin 2014 kanë qenë 9,532 apo 
shprehur në përqindje prej 53.99% nga numri i përgjithshëm i ankesave të vitit 2014, ndërsa në vitin 
2013 kanë qenë 12,503 apo shprehur në përqindje prej 57.12% nga numri i përgjithshëm i ankesave 
të vitit 2013. Nga kjo shihet qartë se numri i ankesave të konsumatorëve lidhur me gabimet në lexim 
të pikës matëse është në rënie e sipër dhe se kjo fal mënyrës së re të leximit të pikës matëse me anë 
të pajisjes së dorës (ang. Held Hand Unit), e cila është duke pëmirësuar dukshëm leximin dhe 
faturimin, ngase leximi dhe faturimi bëhet në të njëjtën kohë dhe se kjo mënyrë e leximit është duke 
i minimizuar gabimet në lexim. 

5951
5117

828

Aprovuar Refuzuar Aprovuar pjesërisht

Statusi i ankesave të zgjidhura janar - dhjetor 2015

 

Fig. 19. Statusi i ankesave të zgjidhura për vitin 2015 

Në figurën e mësipërme vërehet se Departamenti për Konsumator në KESCO nga 11,896 ankesa të 
zgjidhura të konsumatorëve për vitin 2015, prej tyre 5,951 ankesa i ka aprovuar në favor të 
konsumatorëve apo 50.03%, 828 ankesa i ka aprovuar pjesërisht apo 6.96%, ndërsa 5,117 i ka 
refuzuar, apo e shprehur në përqindje 43.01%. 

Ankesat
Raporti i KESCO-s për vitin 2015 i 

raportur me herët 

Raporti i KESCO-s për vitin 2015 i 

raportur tani
Diferenca

Regjistruara 12,926                                                 12,926                                                      -               

Perfunduara 6,691                                                   11,896                                                      5,205            

Tab. 12. Krahasimi i të dhënave të ankesave të konsumatorëve të dërguar nga KESCO për peirudhën janar – 

dhjetor 2015 

ZRRE gjatë analizimit të të dhënave të ankesave të konsumatorëve për periudhën janar – dhjetor 
2015 të dërguar nga KESCO gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se të dhënat e ankesave të 
përfunduara nuk përëputhen me të dhënat e KEDS-it për të njëjtën periudhë të dërguar më herët e 
për të cilat ZRRE i ka raportuar edhe në Raportin Vjetor 2015.  

ZRRE ka kërkuar sqarime nga KEDS dhe KESCO rreth kësaj mospërputhje të të dhënave të raporteve 
të vitit 2015, KESCO dhe KEDS-i kanë sqaruar se: “Raporti i dërguar më parë, përfshinë raportet 
mujore ku janë paraqitur ankesat mujore të pranuara dhe të zgjidhura gjatë atij muaji. Raporti I 
dërguar tek ZRRE-ja së fundmi, përfshinë të gjitha ankesat e pranuara (të njëjta sikurse të raportuara 
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në baza mujore) mirëpo të zgjidhura janë të gjitha ankesat të cilat janë përfunduar gjatë muajit kur 
janë pranuar si dhe gjatë muajve vijues. Arsyeja pse disa nga ankesat është dashur të zgjidhen gjatë 
muajve vijues është për shkak se  disa prej tyre pranohen në fund të muajit dhe duhet të shqyrtohen 
dhe zgjidhen gjatë muajit vijues. Arsyet tjera qëndrojnë në faktin se për disa prej ankesave nevojitet 
raporti kalibrimit, për disa prej tyre kërkohet verifikim/inspektimi në terren të pikës matëse, disa prej 
ankesave nuk mund te zgjidhen për arsye se punëtorët tonë nuk kanë qasje tek pika matëse dhe kjo 
gjë shkakton zgjatje të kohës drejt zgjidhjes se ankesës.” 

 

7.2 Ankesat e konsumatorëve janar – qershor 2016 

Sipas të dhënave të KEDS-it gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 numri i përgjithshëm i ankesave 
të konsumatorëve të regjistruar në Departamentin për Konsumator në KESCO është 5,508, ndërsa të 
zgjidhura/përfunduara janë 5,472, apo shprehur në përqindje i bie se 99.35% të ankesave janë 
shqyrtuar dhe zgjidhur.  

 

Fig. 20. Ankesat e konsumatorëve për periudhën janar - qershor 2016 

Nga të dhënat e prezantuara të KEDS-it vërehet se nga numri i përgjithshëm i ankesave të 
konsumatorëve të regjistruar, prej tyre 99.35% të ankesave të konsumatorëve janë 
zgjidhur/përfunduar, ndërsa 0.65% janë në procedurë të shqyrtimit. 
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Fig. 21. Ankesat e konsumatorëve sipas distrikteve për periudhën janar - qershor 2016   

Nga figura e mësipërme shihet se përqindja më e lartë e ankesave të konsumatorëve të regjistruar në 
Departamentin për Konsumator në KESCO gjatë periudhës janar – qershor 2016 është në distriktin e 
Prishtinës 60.35%, pasuar nga distrikti i Ferizajit me 11.37%, ndërsa përqindja më e ulët është në 
distriktin e Gjakovës prej 3.05%. Gjithashtu shihet se përqindja më e lartë e ankesave të 
konsumatorëve të zgjidhura nga Departamenti i Konsumatorpve në KESCO në krahasim me numrin e 
përgjithshëm të ankesave të zgjidhura në nivel vendi është në distriktin e Prishtinës prej 60.91%, 
pasuar nga distrikti i Ferizajit prej 11.49%, ndërsa më e ulëta është në distriktin e Gjakovës prej 3.31%.  

Më poshtë kemi paraqitur tabelën me numrin e ankesave të konsumatorëve për periudhën janar – 
qershor  2016 sipas muajve.  
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Fig. 22. Ankesat e konsumatorëve sipas distrikteve për periudhën janar - qershor 2016   

Gjatë monitorimeve të vazhdueshme të bëra nga ZRRE periudhën janar – qershor 20165, është 
vërejtur se numri i ankesave të konsumatorëve në tremujorin e parë TM1 (janar - mars) është shumë 
më i lartë se sa në tremujorin e dytë TM2 (prill – qershor). Në TM1 numri i përgjithshëm i ankesave 
ka qenë 3,551 ankesa, ndërsa në TM2 kanë qenë 1,957 ankesa, e që sipas kësaj shihet qartë se në 
ankesat e konsumatorëve në TM1 në krahasim me TM2 janë më të larta për 81.45%. Arsyeja pse 
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numri i ankesave është më i lartë në TM1 në krahsim me TM2 është për shkak se në tremujorin e 
parë kemi sezonën dimërore dhe gjatë kësaj periudhe konsumi rritet te konsumatorët për shkak të 
nxemjes me energji elektrike, tarifat janë të sezonës së lartë dhe respektivisht edhe faturat e 
energjisë elektrike janë të larta anë në krahasim me tremujorin e dytë kur fillon sezona verore dhe 
kur konsumi bie, tarifat janë të sezonës verore dhe respektivisht edhe faturat janë të ulëta. 

Nga tabela nr. xx vërehet se përqindja më e lartë e ankesave të përfunduara në raport me ankesat e 
regjistruara për periudhën raportuese janar – qershor 2015 , ёshtё realizuar nё distriktin e Gjakovës 
(raporti ankesa të përfunduara/ ankesa të regjistruara 107.74%, pasuar nga distrikti i Ferizajit 
107.74%, ndërsa më e ulëta në distriktin e Prishtinës 90.32%. Duhet theksuar se në disa distrikte 
kemi përqindje më të lartë se 100% për arsye se përveç ankesave të regjistruara të asaj periudhe, 
distriktet kanë arritur t’i shqyrtojnë edhe disa ankesa të bartura nga viti i kaluar. 

Në figurën e mëposhtme kemi paraqitur numrin e ankesave të regjistruara dhe të përfunduara sipas 

natyrës së ankesave për periudhën janar – qershor 2016. 
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Fig. 23. Ankesat e konsumatorëve sipas natyrës për periudhën janar - qershor 2016   

Sipas të dhënave të KEDS-it, në periudhën janar – qershor 2016 ankesat e konsumatorëve të cilat 
kanë qenë lidhur me gabimet në lexim në pikën matëse (lexim jo korrekt dhe leximet jo të rregullt) 
kanë qenë 2,098 apo shprehur në përqindje prej 38.09% nga numri i përgjithshëm i ankesave të 
konsumatorëve të parashtruar, ndërsa në muajin janar – qershor 2015 numri i ankesave që kanë 
qenë lidhur me gabimet në lexim të pikës matëse kanë qenë 3,351 ankesa apo 42.78% nga numri i 
përgjithshëm i ankesave, si dhe  për periudhën janar - qershor 2014 kanë qenë 6,114 apo shprehur 
në përqindje prej 59.64% nga numri i përgjithshëm. Nga kjo shihet qartë se numri i ankesave të 
konsumatorëve lidhur me gabimet në lexim të pikës matëse është në rënie e sipër dhe se kjo fal 
mënyrës së re të leximit të pikës matëse me anë të pajisjes së dorës (ang. Held Hand Unit) 

Më poshtë është paraqitur figura me të dhënat e ankesave të zgjidhura nga Departamenti për 
Konsumator në KEDS për periudhën janar – qershor 2016, apo më skatësisht statusi i ankesave të 
zgjidhura. 
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Fig. 24. Statusi i ankesave të konsumatorëve të zgjidhura për periudhën janar - qershor 2016   

Në figurën e mësipërme vërehet se Departamenti për Konsumator në KESCO nga 5,472 ankesa të 
zgjidhura të konsumatorëve, prej tyre 2,711 ankesa i ka aprovuar në favor të konsumatorëve apo 
49.54%, ndërsa 2,761 i ka refuzuar, apo e shprehur në përqindje 50.46%. 

Nga të dhënat e siguruara nga KESO-i vërehet se numri i përgjithshëm i ankesave të konsumatorëve 
të regjsitruara për periudhën janar – qershor 2016 është 5,508, për periudhën janar – qershor 2015 
është 7,817, ndërsa për periudhën e njëjtë, por të vitit 2014 është 10,252. Sipas kësaj shihet qartë se 
numri i përgjithshëm i ankesave për periudhën janar – qershor 2016 krahasuar me periudhën janar – 
qershor 2015 është më i ulët për 41.92%, ndërsa krahasuar me  periudhën janar – qershor 2014 
është më i ulët për 86.13%. 

Ankesat Regjistruara Përfunduara Regjistruara Përfunduara Regjistruara Përfunduara

Janar 3243 2372 1694 1456 1088 926

Shkurt 2020 1337 1789 1511 1186 1028

Mars 1527 955 1640 1532 1277 1230

Prill 1443 930 992 928 784 831

Maj 1155 728 772 703 548 794

Qershor 864 555 930 856 625 663

Korrik 944 626 747 710

Gusht 877 431 628 609

Shtator 1029 568 622 578

Tetor 1358 876 688 678

Nentor 1182 546 1101 1078

Dhjetor 2013 972 1323 1257

Gjithsejtë 17655 10896 12926 11896 5508 5472

 Viti 2016Viti 2014  Viti 2015

 
Tab. 13. Ankesat e konsumatorëve sipas viteve 

Nga analiza e bërë ankesave të konsumatorëve sipas viteve vërehet qartë se për çdo vjet ka rënie të 
ankesave të konsumatorëve. Nga të dhënat e raportuara vërehet se ka përmirësime në shërbimet 
për konsumatorë nga viti në vit, e ku shihet se në vitin 2015 në krahasim me vitin 2014 kemi për 
36.59% më pak ankesa. Ndërsa edhe në vitin 2016 (periudha janar – qershore) vazhdon rënia e 
ankesave të konsumatorëve krahasuar me vitet paraprake, 2015 dhe 2014. 

Më poshtë kemi paraqitur raportin e ankesave të konsumatorëve të parashtruara në KESCO dhe 
numrin e konsumatorëve  sipas disktrikteve dhe muajve.   
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Distrikti Ferizaj Gjakova Gjilani Mitrovica Peja Prishtina Prizreni

Ankesa 115 32 55 70 55 690 71

Numri i 

konsumatorëve 
71,870     52,947     58,311     49,555     60,595     147,859  75,260     

Raporti 

ankesa/konsumator
0.16% 0.06% 0.09% 0.14% 0.09% 0.47% 0.09%

Ankesa 161 32 47 72 62 717 95

Numri i 

konsumatorëve 
72,059     53,069     58,423     49,662     60,741     148,542  75,371     

Raporti 

ankesa/konsumator
0.22% 0.06% 0.08% 0.14% 0.10% 0.48% 0.13%

Ankesa 111 41 61 107 55 805 97

Numri i 

konsumatorëve 
72,391     53,217     58,562     49,722     60,836     149,007  75,551     

Raporti 

ankesa/konsumator
0.15% 0.08% 0.10% 0.22% 0.09% 0.54% 0.13%

Ankesa 80 15 35 80 26 511 37

Numri i 

konsumatorëve 
72,636     53,383     58,737     49,911     61,025     149,745  75,776     

Raporti 

ankesa/konsumator
0.11% 0.03% 0.06% 0.16% 0.04% 0.34% 0.05%

Ankesa 95 20 30 67 24 275 37

Numri i 

konsumatorëve 
72,894     53,584     58,931     50,040     61,206     150,450  76,006     

Raporti 

ankesa/konsumator
0.13% 0.04% 0.05% 0.13% 0.04% 0.18% 0.05%

Ankesa 64 28 24 79 47 326 57

Numri i 

konsumatorëve 
73,162     53,762     59,185     50,289     61,556     150,930  76,233     

Raporti 

ankesa/konsumator
0.09% 0.05% 0.04% 0.16% 0.08% 0.22% 0.07%

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

 
Tab. 14. Raporti i ankesave dhe numrit të konsumatorëve sipas distrikteve dhe muajve për periudhën janar – 

qershor 2016 

Në kuadër të KESCO është e themeluar edhe Qendra e Thirrjeve, e cila qendër punon në 24 orë në 

shtatë ditë të javës. Duhet theksuar se në qendrën e thirrjeve flitet në gjuhën shqipe, serbe dhe 

angleze. Shërbimet që ofrohen konsumatorëve nga Qendra e Thirrjeve janë kryesisht si më poshtë: 

 Informacion i përgjithshëm në lidhje me shërbimet, çmimet dhe kushtet teknike;  

 Informacion mbi gjendjen e pagesës së konsumatorit dhe gjendjen e bilancit, 

gjendjen e borxhit, gjendjen e shpërndarjeve të faturave dhe gjendjen e kërkesave të 

përpunuara; 

 Modifikime të të dhënave të kontratës së konsumatorit (ndryshimi i adresë postare, 

kontaktet e reja etj); 

 Marrja e ankesave dhe dorëzimi i tyre tek departamentet mbështetëse për zgjidhje të 

mëtejshme; 

 Dhënia e një linje për problemet teknike; 

 Njoftimi për ndërprerjet e planifikuara dhe punimet e mirëmbajtjes. 

 

Të gjetura: 

ZRRE gjatë procesit të monitorimit ka vërejtur se KESCO nga nëntori i vitit 2015 kanë zvhilluar një 
sistem për menaxhimin dhe monitorimin në kohë reale të ankesave që parashtrohen nga 
konsumatorët, dhe se përmes këtij sistemi në kohë reale mund të vërehen të gjitha të dhënat nga 
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parashtrimi i ankesës,  dokumentacioni përcjellës, të gjitha masat që janë ndërmarrë lidhur me 
ankesën e konsumatorit dhe deri të zgjidhja përfundimtare e ankesës së konsumatorit. 

Nga analizat e bëra të dhënave të Furnizuesit Publik - KESCO numri i ankesave të parashtruara gjatë 
vitit 2015 është 12,926 e që paraqet 2.53% të numrit total të konsumatorëve, gjegjësisht 0.22% ndaj 
numrit të përgjithshëm të faturave vjetore. Ndërsa nga analizat e bëra ankesave të konsumatorëve 
gjatë periudhës janar – qershor 2016 është 5,508 e që paraqet 1.08% të numrit total të 
konsumatorëve të datës 30.6.2016, gjegjësisht 0.18% ndaj numrit të përgjithshëm të faturave 
gjashtëmujore. 

Sipas analizave të bëra të dhënave të ankesave të konsumatorëve sipas viteve vërehet qartë se në 
Departamentin për konsumator  në KESCO më së shumti ankesa parashtrohen në tremujorin e parë 
të viteve (janar – mars) në krahasim me tremujorët tjerë. Duhet theksuar se kjo rritje e ankesave të 
konsumatorëve gjatë periudhës së TM1 është se në këtë periudhë kemi sezonën dimërore dhe gjatë 
kësaj periudhe konsumi rritet te konsumatorët për shkak të nxemjes me energji elektrike, e që tarifat 
e energjisë elektrike janë të sezonës së lartë dhe respektivisht edhe faturat e energjisë elektrike janë 
të larta në krahasim me TM2 kur fillon sezona verore kur konsumi bie, tarifat janë të sezonës verore 
dhe respektivisht edhe faturat janë të ulëta. 

Sipas të dhënave të paraqitura më lartë, ZRRE ka vërejtur se nga numri i përgjithshëm i ankesave të 
konsumatorëve përqindja më e lartë përçdo vjet  paraqitet në distriktin e Prishtinës në krahasim me 
distriktet tjera, ku në vitin 2014 nga numri i përgjithshëm i ankesave në distriktin e Prishtinës kanë 
qenë 39.30%, në vitin 2015 kanë qenë 54.09% dhe deri më tani në vitin 2016 janë 60.35%. Kjo 
përqindje e ankesave të konsumatorëve në distriktin e Prishtinës është për shkak se distrikti i 
Prishtinës ka numrin më të madh të konsumatorëve, ku me datë 30.06.2016 numri i konsumatorëve 
aktiv në distriktin e Prishtinës është 161,529.  

Duhet theksuar se ankesat e konsumatorëve lidhur me gabimet në lexim ende vazhdojnë të jenë të 
larta, edhe pse vërehet se për çdo vjet kemi një trend të rënies së ankesave në krahasim me 
periudhat e njëjta të vitetve të mëhershme. Te kjo rënie e ankesave të kësaj natyre ka ndikuar leximi 
dhe faturimi i konsumatorëve me pajisje të dorës (Held Hand Unit – HHU), gjë që kjo mënyrë e 
leximit dhe faturimit dukshëm e ka përmirësuar situatën në teren.  

ZRRE gjatë vlerësimit të mostrave (ankesave) të siguruara nga tre distriktet e KESCO-s dhe nga 
shqyrtimet e ankesave të konsumatorëve të parashtruara në ZRRE, konstaton se përgjigjet e 
Departamentit për Konsumator në KESCO nuk janë në përputhje të plotë me dispozitat ligjore të 
nenit 10 të Rregullës për Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, pasi që 
arsyetimet e dhëna në përgjigje janë të mangëta dhe nuk ofrojnë sqarimet e duhura për 
konsumatorin.  

ZRRE gjatë vlerësimit të mostrave (ankesave) të siguruara nga tre distriktet e KESCO-s konstaton se 
nuk janë duke u respektuar saktë afatet ligjore të përcaktuara në nenin 9, paragrafi 3 i Rregullës për 
Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, i cili nen thekson se afati për përgjigje 
nga ana e furnizuesit është 30 ditë kalendarikë. Gjithashtu është konstatuar se KESCO me rastin e 
dhënies së pergjigjes për konsumatorin nuk ka respektuar saktë nenin 12, paragrafi 4 i Rregullës për 
Zgjidhjen e Ankesave dhe Kontesteve në Sektorin e Energjisë, e cila dispozitë e obligon KESCO-n që të 
sigurojë të gjitha dokumentet e nevojshme me të cilat është bazuar furnizuesi në dhënien e 
pergjigjes ndaj konsumatorit. 

Për ankesat që kanë të bëjnë me bartjen e borxhit, ZRRE me datë 26.06.2013 i ka dërguar shkresë 
zyrtare KEDS-it/KESCO-s duke i kërkuar që të ndërpritet bartja e borxhit nga një shifër në shifrën 
tjetër. Gjithashtu përmes kësaj shkrese ZRRE ka kërkuar që të gjitha bartjet e borxheve të anulohen 
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dhe të njëjtat borxhe të rikthehen në shifrat ku është krijuar borxhi. Pas shkresës së ZRRE-së, KEDS-i 
ka bërë ndërprerjen bartjeve të borxheve nga një shifër një shifrën tjetër, por që ZRRE ka konstatuar 
se KEDS/KESCO nuk ka vepruar konform shkresës zyrtare të ZRRE-së, pasi që vetëm ka bërë 
kontestimin e këtyre borxheve dhe jo shkarkimin/anulimin e tyre.  

Standardet e cilësisë së tensionit janë të përcaktuara edhe në Rregullën për Kushtet e Përgjithshme 
të Furnizimit me Energji, në Kodin e Shpërndarjes dhe Kodin e Matjes së Shpërndarjes. ZRRE bazuar 
në ankesat e konsumatorëve për cilësi të tensionit konstaton se KEDS-i nuk po i përmbahet 
rregullave, kodeve dhe standardeve të cilësisë së furnizimit me energji, pasi që nuk ka bërë përpjekje 
të mjaftueshme për zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve. 

Linja e kujdesit ndaj konsumatorit e operuar nga Qendra e Thirrjeve, u mundëson konsumatorëve të 
ndërveprojnë me të dhënat bazë të kompanisë nëpërmjet një telefoni. Përmes sistemit IVR mund të 
përgjigjen me mesazh audio të incizuar ose një mesazh udhëzues që i tregon konsumatorëve hapat 
tjerë që duhet ndjekë, ose lidhje e drejtpërdrejtë me operatorët e qendrës së thirrjeve të cilët marrin 
dhe ndoshta i japin një përgjigje të menjëhershme kërkesave të konsumatorëve ose i përpunojnë dhe 
ua transmetojnë ato kompanisë për veprime të mëtejshme. Linjat e komunikimit të konsumatorëve 
përmes Qendrës së thirrjes bëhen me pagesë.  

 

8  Monitorimi i ndërprerjeve të planifikuara dhe të paplanifikuara 

8.1 Ndërprerjet e paplanifikuara 

Ndërprerjet e paplanifikuara shkaktohen kryesisht nga kushtet atmosferike, mbingarkesa e rrjetit në 
zona të caktuara, prishjet/defektet në rrjetin elektrik dhe stabilimenteve përcjellëse e të cilat nuk 
mundë të parashikohen nga Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe Shpërndarjes. Një tjetër 
arsye për ndërprerje të paplanifikuara është devijimi në masë të madhe të prodhimit vendor nga 
plani ditor dhe kjo ndodhë për shkak të dështimit të pa paplanifikuar të njërit prej njësive gjeneruese 
të KEK-ut e që kjo pastaj ka ndikim të theksuar në mungesën e energjisë elektrike e rrjedhimisht edhe 
në ndërprerjet e paplanifikuara. Duhet të theksohet se, në 4-5 orët e para të një ndërprerje 
emergjente (d.m.th. të paplanifikuar) të njësive të prodhimit, është shumë vështirë të sigurohet 
energji shtesë nga importi, si rrjedhojë nevoja për ta ruajtur balancën e sistemit në Kosovë dhe në 
rajon, imponon kufizimin e konsumit nëpërmjet aplikimit të ndërprerjes së energjisë elektrike. Në 
këto rrethana për ndërprerjet e pa paplanifikuara informimin i konsumatorëve paraprakisht (para se 
të ndodhë ndërprerja) është i pamundur.  

Nga takimet qe ZRRE ka pasur me KEDS jemi informuar se KEDS, është i angazhuar që të zvogëlojë 
kohëzgjatjen e ndërprerjeve të paplanifikuara duke i krijuar dy departamente të veçanta 
Mirëmbajtjen Preventive dhe Ekipet Emergjente, kjo me qëllim të vetëm reagimin e shpejtë në 
kthimin e furnizimit me energji elektrike tek konsumatorët të cilët preken nga këto ndërprerje të 
paplanifikuara. Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe Shpërndarjes bazuar në rregullativen 
ligjore të aprovuar nga ZRRE, janë të obliguar qe të regjistrojnë këto ndërprerje duke paraqitur 
shkakun e ndërprerjes, numrin e konsumatorëve të përfshirë nga ndërprerja dhe kohëzgjatjen e 
ndërprerjes.. 

8.1.1 Ndërprerjet e planifikuara 

Ndërprerjet e planifikuara, janë si rezultat i planifikimit të mirëmbajtjes dhe investimeve në Rrjetet e 
Transmisionit dhe Shpërndarjes. Sipas legjislacionit dhe rregullave në fuqi Operatori i Sistemit të 



  

38 

 

Transmisionit dhe Operatori i sistemit të Shpërndarjes, janë të obliguar të operojnë dhe ta 
mirëmbajnë rrjetin elektrik për të pasur një rrjet të sigurt, të besueshëm dhe efikas, me qëllim të 
furnizimit të sigurt të konsumatorëve. Operatorët e Sistemit përmes mirëmbjatjes së rrjetit elektrik 
ndikojnë edhe në zvogëlimin e ndërprerjeve të paplanifikuara që shkaktohen, si rezultat i vjetërsisë 
së rrjetit dhe stabilimenteve tjera përcjellëse. Në mënyrë që të zvogëlohen ndërprerjet, mirëmbajtja 
preventive është një funksion i cili është intensifikuar pas komunikimeve që ZRRE-ja ka pasur me 
zyrtarët e KEDS-it pas privatizimit.  

Operatorët e Sistemit të Transmisionit dhe Shpërndarjes, janë të obliguar që ta dokumentojnë 
fillimin e ndërprerjeve të planifikuara nëpërmjet regjistrimit sipas rregullores dhe për këtë kanë 
informuar konsumatorët dhe ZRRE përmes letrave informuese. Në rastet kur ndërprerjet e 
planifikuara përfshijnë numër të konsiderueshëm të konsumatorëve, ata lajmërohen përmes 
mediave të ndryshme, drejtpërdrejt përmes thirrjeve telefonike nga KESCO për konsumatorët e 
bizneseve, faqeve elektronike të KEDS-it, dhe formave tjera të mundshme të komunikimit. Duhet 
theksuar se KEDS-i për çdo ditë vendos në faqen e tyre elektronike edhe ditët e punimeve për 
ndërprerjet e planifikuara dhe kohëzgjatjen e atyre ndërprerjeve.  

Tabelat në vijim pasqyrojnë natyrën e ndërprerjeve të energjisë elektrike dhe kohëzgjatjen e tyre të 
ndarë në ndërprerje të planifikuar dhe të paplanifikuar për KEDS-in, të cilat ndërprerje kanë ndikim 
negativ për funksionimin e sistemit e në veçanti për konsumatorët të cilët preken nga këto 
ndërprerje të energjisë elektrike. Duhet theksuar se SAIDI paraqet një indeks i cili bënë matjen e 
kohëzgjatjes së ndërprerjeve si rezultat i defekteve që ndodhin në rrjetin elektrik të paraqitur në 
mesatare. SAIFI paraqet indeksin i cili bënë matjen se sa shpeshë një konsumatori i është ndërprerë 
energjia elektrike. ENS është po ashtu një indeks matës i cili paraqet energjinë e pa furnizuar te 
konsumatorët si rezultat i këtyre në ndërprerjeve, e cila paraqitet në sasi të energjisë. 

Indekset matëse të raportuara nga KEDS për vitin 2015 janë të paraqitur më poshtë. 

 SAIDI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 20.68 orë;  

 SAIDI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 81.74 orë;  

 SAIFI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 11.42;  

 SAIFI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 50.7;  

 ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 36.3 GWh; dhe 

 ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 10.77 GWh. 
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Fig. 25. Indeksat matës SAIDI, SAIFI dhe ENS për KEDS-in për vitin 2015 

Në figurat e mëposhtme janë të paraqitura indekset matëse të raportuara nga OSSH për standardet e 
cilësisë së furnizimit dhe shërbimit me energji elektrike përgjatë viteve 2011 - 2015:  
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Fig. 26. Indikatorët SAIDI, SAIFI dhe ENS nga KEDS-in për periudhën 2011-2015 

Sipas të dhënave të raportuara për indeksin matës SAIDI për konsumatorë gjatë vitit 2015, në 

përgjithësi vërehet se nuk ka përmirësim të dukshëm sa i përket kohëzgjatjes së ndërprerjeve të 

planifikuara, si dhe të paplanifikuara, krahasuar me të dhënat e raportuara në vitin 2014. Gjithashtu 

duhet theksuar se, rritja e numrit të orëve të ndërprerjeve të planifikuara në vitin 2015 është për 
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shkak të investimeve në rrjetin e shpërndarjes, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e rrjetit, si dhe 

përmirësimin e funksionimit të sistemit të shpërndarjes. Ndërsa sa i përket ndërprerjeve të 

paplanifikuara vërehet se kemi rritje të këtyre ndërprerjeve për 1.78% në krahasim me vitin 2014. 

Po ashtu duhet theksuar se edhe për indeksin matës SAIFI për konsumator gjatë vitit 2015 nuk ka 

përmirësim në ndërprerjet e planifikuara dhe të paplanifikuar, krahasuar me vitin 2014. 

Nga diagrami i indeksit të ENS (energjisë së pafurnizuar) vërehet se në vitin 2015 kemi rritje të 
energjisë së pa furnizuar dhe atë prej 30.79% në krahasim me vitin 2014.  

Indekset matëse të raportuara nga KEDS për periudhën e vitit 2016 janë të paraqitur më poshtë. 

 SAIDI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 26.77 orë;  

 SAIDI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 26.03 orë;  

 SAIFI - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 18.45;  

 SAIFI - për ndërprerje të paplanifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 13.37;  

 ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 14.58 GWh; dhe 

 ENS - për ndërprerje të planifikuara në sistemin e shpërndarjes ka qenë 13.59 GWh. 
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Fig. 27. Indeksat matës SAIDI, SAIFI dhe ENS për KEDS-in për periudhën janar – qershor 2016 

KESCO dhe KEDS, si dy të licencuar janë në kontakt të vazhdueshëm me konsumatorët e energjisë 
elektrike për qëllime të ndryshme. Vlen të thekoshet se sa i përket çështjeve që ndërlidhen me rrjetin 
elektrik, përfshirë edhe ndërprerjet e energjisë elektrike, KEDS është kontakti kryesor për 
konsumatorët. Pra, KEDS është përgjegjësi kryesor për njoftimin e konsumatorëve përmes KESCO-s 
në rastin e ndërprerjeve të planifikuara dhe atyre të paplanifikuara të energjisë elektrike dhe se kjo 
bëhet në afatet e parapara kohore sipas standardeve të aprovuara. LIdhur me këtë KEDS dhe KESCO 
kanë obligim ligjor që të vendosin mënyrën e komunikimit me konsumatorë e të cilat mund të jenë të 
ndryshme si: përmes komunikatave në gazetat ditore dhe portaleve zyrtare, TV –së, faqes elektronike 
të kompanisë, si dhe thirrjes direkte telefonike për disa konsumatorë të kategorive të caktuara. 
Gjithashtu komunikimi i KEDS me konsumatorët për rastet urgjente bëhet përmes qendrës së 
thirrjeve e cila është e vendosur në KESCO  dhe të gjitha informacionet e marruara nga kjo qendër në 
kohë reale barten në KEDS. 

ZRRE me qëllim të verifikimit të ndërprerjeve të planifikuara të realizuara nga KEDS-i, me datë 
26.08.2016 ka dalur në teren në vendin e ngjarjes për të verifikuar punimet e punëtorëve të 
autorizuar të KEDS-it rreth ndërprerjeve të planifikuara. Për këtë qëllim përfaqësuesit të ZRRE kanë 
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dalur për verifikim në punimet e bëra në daljen 10kV J-15 Kampi Jordanez të Distriktit të Prishtinës 
për të parë nga afër punimet e kësaj ndërprerje të planifikuar. 

 

Fig. 28. Fotot e marra nga tereni të punëtorëve të autorizuar të KEDS-it gjatë punimeve të realizuara me datë 

26.08.2016 në daljen 10kV J-15 Kampi Jordanez të Distriktit të Prishtinës 

Duhet theksuar se përfaqësuesit e ZRRE-së kanë verifikuar se kjo ndërprerje e planifikuar është 
lajmëruar ditë më herët nga KEDS-i se me datë 26.08.2016 do të ketë ndërprerje të energjisë 
elektrike nga ora 08:00h deri në ora 12:00h për shkak të disa punimeve të bëra nga punëtorët e 
KEDS-it në daljen e lartëcekur, dhe se kjo nëdrprerje është lajmëruar në faqen elektonike të KESD_it 
dhe në disa mjete të informit. Më poshtë është paraqitur urdhëresa e punës për punëtorët e KEDS-it, 
ku shihet se gjatë kësaj ndërprerje janë bërë këto punime: shqyrtimi I daljes dhe kontrolli i vajit të 
transformatorit, është bërë kontrollimi i sigruesave të tensionit të lartë dhe të ngarkesave ku janë 
verifikuar vlera e tensionit në primar dhe sekondar 

 

Fig. 29. Fotot e marrë nga tereni të urdhëresës së punës së punëtorëve të autorizuar të KEDS-it gjatë punimeve 

të realizuara me datë 26.08.2016 në daljen 10kV J-15 Kampi Jordanez të Distriktit të Prishtinës 


